
ÍÍ|Í€ÍÍAL1ÍÍÍÍÍÍÍIÍ» El TODO O PAIS
Tudo aumenta; meio circulou*
te: Cr$ 90 bilhões - Dólar no
mercado Uvre: Cr$ 89,00 -
Ágios: elevação de 70% - Gê-
nerés alimentícios com majo-
raçâô contínua e incessante

Al trombetos oficidis, ultima-: para Cr$ 20,00; o arroz de Cr$
mente, estão a anunciar a quedo118,00 para Crf 26,00; o feijão de
Ío custo dt vida em todo d ter-1 Crf 15,00 #paro Cr$ 18,00; a farl
ritório .nacional (cxceçóo dt Ma
cape t Boa Visto), com bate tm
dadoi estatísticos irreais. A vcr-
dade é que, ai donas dt casa, Qt
assataríadoi tm geral estâo ve-
ijírcanáo precisamente o contra-
rio: o que a» constato facilmente
atravéi dos orçamentos domes-
tica».

Devemos reconhecer que tudo
aumenta nest" pais: o meto cir-
cuUmtc, que passou de Cr$ 67,5
btlliSes, tm íevcrolro de 1988 <co-,
m#co do governo JK) para quan
Cff 80 bilhões, atualmente' (Ire-
mos, mesmo, a Ci$ 100 bilhões
até o fim d6ste ano?); o dólar,
no mercado livwy pasiou da mé-
dia de Cr| 67,00, hA alguns me-
tes atrás, para Çr$ 89,110, no mo-
mento; as sobretaxas mihtmas dos
lelISes de cftmblo, sempre em as-
conçSo, emtôdat ns B/l|t.ns tle Va-
lores do pais, poisaram (catego-
ria especial dosMólares ACL e
USA) de Cr$ 56,80 da semana
finda para Crf 60,10 pnra a se-
mana que se inicia; do diSlnr-con-
vónio Vcatcgoria geral) passou de
Crf 48,00 para Crf 52,00 e na ca-
tegorla especial do Crf 153,00 pa-
ra Crf 154,00; para as licitações
especifica». (convênio de frutas)
de Crf 56,80 para Crf 60.2Q. Sò-
mente nfto aumenta a visão do
ar. José Marif, Alkmim.'

As tarifas dt bonde, no Distri-
to Mdetal» foram*reccntemente
elevadas de quase 40%; a mini-

dútílijit^feltiiiisiioií de Cri 8,00

nha de rriesa dc Crf 6,00 para
Crf 10,00; a banha de Crf 44,00
paia Crf 47,00; a laranja pèra de
Crf 10,00 para Cr$ 20,00: a va-
gem de Crf ín.po parti Crf 30,00;
a galinha de Crf 56,00 para Crf
70,00; o leite de Crf 6,00 para Crf

(Continua na IL* piflna)
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O carro chep* *-lM4, localizado pela nossa reportagem na garagem do Edifício Coun-
try, • quo conduziu o seqüestrador do menino Sérgio. Ao lado o motorista

. ¦' Antônio Clara Cardoso.
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acelerados
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Lattes fax conjecturas

S. PAULO; 9 (Sucursal)— A cidade está cheia de
noticias sflbrc os últimos
acontecimentos científicas,
lançados ao mundo espe-
tneularmenic pelos russos.
E um dos pontos que pre-ocupa todos, ovldcntcmen-
te, é o do combustível utl-
lizado no Sputnik II: teria
sido uni novo meio de
propuisào? O prof; César
i-atfes diz, por exemplo:"Sei 

que- cientistas de
(ConHmm nh II» pdg.)

APRESENTOU-SE À POLÍCIA O MOTORISTA
QUE CONDUZIU 0 SEQUESÉADOR DÍ SERGINHO

Da esquina das ruas Barata Ribeiro e Barão de Ipanema, & seqüestrador,
após passar pelo Colégio e apanhar o metano, dirigiu-se para o Jardim de
Alá — Pontos divergentes nas decla rações do motorista — Duas hip ate-
ses no emaranhado caso: ou a polícia fracassou vergonhosamente ou o pai
do menino seqüestrado não fêz a entrega do resgate em frente ao bar

Missão de cientistas britânicos aos EUA
MacMillan espera encontrar-se com o jiovo chefe
de governo da França— Spaak pede melhor coor*
denação do plano Ocidental — Mútuo beneficio

LONDRES. 0
disseram hoje I»1

Fontes oficiais
ue a Grà-Brata-

um seleto'-grupo de perito» paraorganiur um catado-malor mon'-tlfico minto anglo-americano.
A ida desta mlsriio será um dosfrutos da recente conferência rea

cooperação cientifica aiiglo-americana, para fazer frente aos pro*grettos da Rússia.
Esperado que a missão brltA-nica que Irá a Washington-seja

presidida por Sir Frederick Brun-drett, principal assessor cier.üfi-co do Ministério da Defesa.
i Vunbf!í}„l50 esl>er* "lu« o'grupoinclua William Penney, diretordo programa britânico da produ-
Çfo dtirmas átômtcjw,,* SohertC^hurn;,çhefe do programa de
proiétels-teledlflgtdos. :As mesmas fontes oficiais dis

seiam que os Estados Unido», porsua'vez, enviarão um grupo de
técnicos ii Grã-Bretanha, a fim
de leVar a cobo o projetado planode combinar ps invcstlgiçõcs, es-
tudos e trabalhos, para' mutuo be-
ne/icio.

Os peritos britânicos e ameri-
canos traçarão planos minuciosos
Sara 

unificar o esforço no campo
a energia nuclear e dos projetastelcdirigldos. -* U.P.

FRANÇA — INGLATERRA

LONDRES, I — "£tpero aocontrar-
me.dentro cm pouco, com o novo cha-
íe do governo da França, Felix anil-
lard" — declarou «ta noite o pri-
melro-mlnlstro brltlnlco, MacMlUan,
no discurso qu* proferiu no tradlclo-
nal banqueta de posso do Lord-Mayor
d* Londres."I acrescentou. "Todoa oi amigos da
França, * com isto quero dlztr todos
oa ingleses, fazem votos ardentes para

Cerca das 11 horas da manhã
de' ontem, um homem de nacio-
nalldado portuguesa, trajando
terno azul-marinho, compadeceu
ao 2o. Distrito Policial e per-
guntou pclo delegado:

»— Quero falar com o dr. de-
legado. <

— Êle não está. O senhor dê-

seja alguma coisa? — perguntou
o comissário.

— Sou o motorista que con-
duziu o menino Sérgio, seques-
trado anteontem.

Ali estava a' primeira pista
positiva .para a Policia trabalhar
no caso do primeiro seqüestro
ocorrido no Brasil, Espontânea-

Mmm
'M

'.éf& to W.r

P^in^^J^ f

AvCiKSPCCIAIS

^^Fig

AlTA QUALIDADE

$a Foním Tppío Qtôni
Vamos p«bticâJo na próxima \ quãrt&feirwáfy"&&

O Correio da Manhi fprá circular na próxima 4.»
feira, 13 do corrente, uni suplemento especialmente de-

-''jdlctâg ao Fonutt,.?eóíitó; Otônl, Atendemos àssife: ás.
; vi^tantes s»ltcitalsí5ei? quô rios çhegàiri dè to^os oi pon-

tos do pais relativas à remessa da documentação da as- .
sembléia que convocamos na Capital paulista, com a
colaboração da Federação e do Centro das Indústrias de
Sâo Paulo. O suplemento, qüe circulará cnm a folha diá-
ria, é um repositório completo de todas as teses, discur-
sos e debates apresentados no plenário, versando os
diferentes e ¦básicos problemas econômicos do país. Tra-
ta-se, portanto, de matéria de indisfarçâvel importância
para o administrador da coisa pública, para os que sé
dedicam à indústria e ao comércio, para os estudiosos da
economia-e finanças e, afinal, para o grande público
que acompanha nossas realizações de hoje e que se pre-
ocupa com o dia de amanhã.

No Suplemento do Fórum Teófilo Otôni, o leitor en-
contrará, em última análise, uma exposição dos nossos
problemas econômicos em toda a sua profundidade e ai-
titude, com suas soluções aventadas. •

mente apresentava-se o moto-
rista que. conduzira o menino c
estava disposto a colaborar com
a Policia. Imediatamente íói en-
caminhado ao delegado Noronha,
da Policia Técnica, iniciando-se,
efetivamente, _ o setyiço de in-
vesUgaçáo qvie poderá (Deus
queira) levar à descoberta do
.criminoso. •. , 

' •

. ^ÇbNTA A ;ÍIISTÓRIA
A. Somente k às .21,« horas a re-

portagem poderia converar com
p motorista.' £ êle Antônio Cia
tá Cardoso, português, de 27 anos,
casado, residente na Rua Eucli-
des da Rocha. 638, em Copacaba-
dUt ifeabálhtt^tíom o.' táxtmar««
ChèvTolet, "preto, ..tipo 1940, dç
quatro portas, chapa 5-16-04.

A esta altura, quando Antônio
era entrevistado pela reportagem,
já 'havíamos conseguido fotogra-

_0untry. na Rua Paülà '.
tas; 32

lar seu carro, na garage do
ficio Cquntry, ha Ruá Paula Frei

Antônio, então, contou a se-
guinte história, na presença dos
jornalistas. e dos delegados Her-
mes Machado e Noronha;

Eu estava estacionado, ante
ontem; na esquina das Ruas Ba
rata Ribeiro e Barão de Ipane-
ma, quando. surgiu um homem
moço, estatura média, alourado,
cabelos ondulados, medindo cêrca
de 1 metro e 65, trajando wnd
calça de mescla escura, paletóbranco e orauafa, e perguntou
se eu estava livre. Como eu res-
pondesse que sim, êle pediu para
tocar para' a' cidade, mas antes
mandou que seguíssemos para a
Rua Pompeu Loureiro, onde iria
apanhar um garoto. .,...'•-¦- A que horas' ocorreu, isto?— perguntaram.Entre 10,15 e 10,30 horas.

• ••— .Tem certeza?. *.',

Tenho certeza absoluta.
E conUnuou: ao chegarmos na

Rüa Constante Ramos o homem
mandou que eu parasse. Fiquei
ali esperando por êle, que sahrc,
decorridos 10 minutos, voltou tr*
zendo um garoto. Entrou no car.
Xo e, ao invés de rumarmos para
a cidade,.conforme éle havia dito
anteriormente/mandou qüe fôs-
semos para o Leblon. Durante o
trajeto ouvi quando chamava o
menino de Serglnho e lhe ofere
cia balas, prometendo passear
bastante. O garoto nada res
poridia. .'''.,Ao chegarmos áo Jaroim de

(Continua na 12.* página) *tí:è)*1í,u-ir'9
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O MA10K PROBLEMA

u VSilêncio russo sobíe
Passará amanhã sôbre Montevidéu o satélite russo .-—r
Estará o Sputnik 11 emitindo em ondasi desconhecidas

PARIS, 9 — Desde a noite
quinta-feira, os boletins das in-
formações a respeito da ronda
dos "sputniks" não dão mais qual-
quer esclarecimento quanto ao
estado de saúde da cadela "Lãi-
ka". Ã',últimoi informação da Rá-
dio Moscou indica simplesmente
que prosseguem as observações e
quonas estações tclemétricas con-
Unuam a registrar as medidas
efetuadas a bordo do* grande"sputnik". Certas pessoas' còn-
eluem que "Laika" esteja morta
e alguns' jornais não têm hesi-
tado em proferir a'sua' oração
fúnebre.

Em todo caso o "grandfe sput-
nik", e ,o pequeno continuam a
girar. Hoje, às 3 horas (hora: de
Oreenwich), o grande, satélite
havia efetuado 82 revoluções em
torno da terra, tendo percorrido,assim, 3.800.000 quilômetros. No
mesmo momento o pequeno sa-
télltc estava na sua 530a revò-
luçfio e o seu foguete transpor*
tador, na sua 533a. revolução.
F. P.. '\

\ ITINERÁRIO'
LONDRES, 9 — A Rádio Mos-

de cou .forneceu . o "itinerário" dò
sputnik II para os dias 10 e 11.
O satélite passará amanhã sôbre
51 cidades do mundo, segundo a
emissora russa, inclusive, Pana-
má, às 8,46; Bogotá, 19,51 e Mon

n^o figuram' cidades latino-amé-¦ricanas. U. P. . -

, '. EMISSÕES SECRETAS'. 
'^

ESTOCOLMO,. 9 — Estará
tèvidéu, às 20,05, tôdasj hora gmt.. "sputnik II" emitindo sinais etn
]No itinerário de segunda-feiraI (Ciòntiniia íTa 12.»- página);

Chegou ontem o prefeito de Nova Yotk, ar. Robert Wagner — Educação,
máxima preocupação — Despontam novos horizontes para os democratas

— Educaçío, etcolat publicai, conitltuim o maior problama
para o prefeito d« Nova York e, aobretudo, dinheiro — dhse ontam
no Aeroporto do Oalelo o tr.' Robert Wagner, ao daitmbarcar do
avião que o troux* para uma semana ou dei dias da deicamo da
írdúa campanha eleitoral que venceu por larga margem. E o am-
baixador Hegrío d* Lima, quo foi receber uu colega. Inteiramente
fora do protocolo, |í qua te trata da uma vlilta nío^flelal,retrucou:

— Blm, meu caro, mns oa proble.
masdo -Bio ultrapassam, no minimo
de íim para quatro, ot que enfrenta
0 ' prefeito" de. Nova 'Yoi*. Posto
afirma/, Isso, .tem conhecer, em de-
talhes,' tia dificuldades que terlo de
ar: vencidas pela 'Prefeitura da ma-

Jor cidade norte-amorlcnna.

¦ ; CUmpRIMSNTOS

ManhS chuvosa, estranha, porta.n-
to à condição habitual dò Rio, quan-
do o avlào do prefeito dc Nova York
tecou o solo carioca. Exatamente no
momento da aterrissagem, a chuva
apertou- mais ainda, a ponto dc 'nio
permitir que o .. embaixador Ncgr&o
de Lima fôpse até a»,.escadas da
aeronave, Inclusive porque teria ti-
qp umi .¦âto...'&,déàcpjtéBli»''' iaeer pa-
rai- o ar.' .'Spíiert.; Wagner eteíj )piena
chuva, para a. troca, de cumprlmcn-
tps^.í.ÁsãipUi.^ft^iehté io-.'ApOrfeÜ . e
alguns fotógrafos estavam 'presentes
quando, o prèiclto novaiorquihó pl-
toyir-B;-.apW carl.oea^t,Ao afr cumpri-
mentado, pelo repiSrter, que íamén-'
tòu nSo poder o filo receber > ¦'< nriflÀ
Eoberf iWágneí ¦ èinr pleno," tol, disse ctvlaSU
p. prefeito';de Novsl'Yprk: i

( — ]Jl4o' tem' importância. 'Pelo
av' ,o^yÍ, 11'eVvrdb.Blo em fUníes..,
fotográflkt,. nem * thuva pode pre-,nrk t*ai*í-Çii*t\,

VBRBA DE DOIS BILHÕES
DÔIiARÍS '¦{ DS

JI no saguão do Aeroporto, o tr.
Robert Wagner,: « «ua- espOsa ara,

ESPERA NA CHUVA:

Susan Wagner, ficaram posando para ot totígrtfot durante longo lem
po, ao lado do prefeito' db Distrito
Foderal. Mais' adiante, o visitante
parou para 'fazer ligeiras declara-
çfies e ttOcar de ¦ cúmprlmentot com
o embaixador NegrSo de Lima atra-
vét doa' mlcrofonet de emlssorat ea-
riocat. E, finalmente, cercado pelos
repórteres, dlspAt-te, por sinal que

(Continua na 12.» página)

Moiiey money,
aqui ou em Nova York

Desahdfò de Negrão ao repórter tio
O avião que .traila para o Rio

o prefeito &'Mwa-<Xork;'i\stova
iss»dd effer^. a*.íf,tS,Vdi;,pntém,
Antes dessa' hora, o prefeito Ne-

Galeão

Coin 42 pessoas

qU, j desaparecido

€^RAVÂPíA;DOS .iiSíiPOS

riOV.O especifico contra a GRIPE

A baia d* "alllum íatlvum' • aoalgetlná, anocl-
.' adot o oxlioto mel* de acOnlto • bolodcna.

O Al.WRW apitt*nla-s* «m ¦mbalagem piAtlca • moderno,
de I diâgeas cada uma.1 - '

.'¦"', ' '

/. V ¦¦''..
Oiilrlbulda.-ssi Cls. Quim. Clstilb. Codoi «'<. Eillttt

lua do lavradio lll-A - Tel.i <1-U1I

¦ i i' '' i ¦" ¦
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HONOLULU, '-t. 
Serwlifoa ida; iuar.da-costa anunciam' que ufa avlüo

militar loctUxou;ç ."StraíorCrulter"
desaparecido nb ¦PaçftlcoJ aproxima-

.(Contlittk'1^ 11» pdg.)

crio dt'Uma já estava no Ga-
leio, de fertio azul-marlnho, cha-
péu. ael6, fiturda-chuva. Coni o
céu encoberto, o' aifíão nio des-
ceut contudo, na hora marcada:
somente aterrissou por volta' dai
8,40. E, mais para poisar o tem-
po do gue realmente para fazer
dtelaraçõtt, o tr. Negrão de Lima ¦
batia papo com a reportagem.

Começou peta demora.de che-
gar ati d Ilha do Gqvemador,
através das ruas e avenidas tu-
perlotadas da cidade.
j— Quando fluermos a .Avenida
Perimetral, uocá poderá trtr emj
10 minutos, diste o prefeito.—j Quando terá itsoT

— No ritmo atual, doa traba-
lhos, exatamente daqui a oitenta-

(Continua na 12.» página)

qut Oalllard tenha
tut mlttlo". r.P.

pleno exilo aa

MKI.IIOR COORDENAÇÃO

LONDRES. B — Num dlicurao que
pronunciou hoje netta.cidade, Spaak
pediu uma melhor coordenaclo do
plano ocidental no plano cientifico,

O auxilio requerido pata i Kuropa,
precisou a tecretlrlo-geral da NATO.'
nio deve consistir somente em tro-
pu americanas, mantldat com gran-
des detpetM, nua "cm armai moder-
nu fornecidas pelos Brtadoa Unido*
a seut aliados europeus".

O lançamento do Sputnik, proue-
gulu, deva chamar a' atençlo do Oci-
dente tébre o ¦ perigo da dispersar

i (Continua na 11» pdg.)
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BOATO APENAS?
Satellnogrado — Fontes quase

seml-otlclals, nio Identificadas,
sugeriram, em uma neeata recsp=
tio nao oficial, que brevemente
teriam reveladas at - causas do
verdadeiro sucesso alcançado pelotSputnlkt. Terá o VODKA OR-
LOFF qualquer eolsa a ver eom
tnoT •' '¦ MIM:

URED0L
Rlnt, Bexiga, Acldo ürleo, Rea-matismo, Areia 'na Urina, Baco •Manchai da Vele. Nat Farm. •¦Drog. e Rua do Matoso, 33 — 1Rio. Atendemot pelo reembSlto,

.: A caravana simbólico dos Relt Magos \h oilí fii tornando uma trodlçSo, pnra a carioca. O
povo, quo 10 acostumou a aplaudir bt velhos magos do crlontc, pólos ruas da «Idada, verá
dssa ano, fluiria contribuição do Correio da M nhã aos fosfoios norailnos, novomento • cora-
vana simbólica a peregrinar pólos bairros da Cidade .Maravilhosa. Assim, hot tábádoi 30 do
novembro, 7, M o 21 de dezembro, 01 Reis Magos estorno nas ruas, acompanhadot á» arau>
»V« « dos escravos, trazendo alegria « presente* h aiiiOlanVl. ' 
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CFAiVA TMtt J>

aOROTETRACICUNA j ...;•-.
maior descoberta científica

no campo doi antibióticos.mà
Suplemento alimentar

S
ClOROTETRAaClINA ¦ r r
Para pretorvação do alimento*
perecíveis. ,

E PRODUTOS VETERINÁRIOS
'Merca
legtsfrods

\:

. Solicito maiores Informações a

Dr.BeniãrnínDUggar CYAN^MID QUÍMICA DO BRASIL S.A.
Cicntiiio da Cyanamid, ]:.-' Divisão Agropecuária '.

dmcohridor da aureomiemo SÃO PAULO i Ruo Lovapli, 326 - Tel. 37-4634 - C. Postal 1750

RIO DE JANEIRO: R. 1.'do Março, 9 - 2>-T.l. 23-0037 FORTAlIZAt Rua Cailro • Silva, 12l-3.*-ula 301
PORTO ALEGRE i Ruo Sonhor dos Pauoi, 200-Tel. 9-2118 SALVADORi Traveua do Rosário, I-tala 21ólClaii RUa, jo Haipldo, 7\ ? to|o,- Tel. 33J0 B. HORIZONTEt Av. Olegário Madel, 579-Tel. 4-1201fl^*|(^- .i <il'ttnnHn»HM^M^n««M>MaB<tMnwiM|w-MaeMB«a»te;^MBHM^^^B«
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SOCIOLOGIA
l/w brasiltiro toma Gilbtrlo

Pnyrt i qut dá txistêncio real a
ttli Pais, proporcionando-lht in
Itrêsst Mundial. Algumas das suai
obras llm eunho univtrsal t for
isso mm mio .íim Iradusiaas tm di
vtrsas Hnguas. /.' um nome lau
ttado m França, na Alemanha,
nos Estados Unidos, na Inglater-
ra, nã Holanda, na F.sfanha, em
Portugal, Leciona na Sorbonne, em
*nivtrsi_\j_dts norle-ameri-
canas, fax conferências em Coita,
bra, em Cambridge, em Oxford,
tm Madri, Salamanca e ê um dos
raros mtmbros perpétuos da So-
eiedadt Americana de Sociologia,
t da Associação para a Estudo
Comparado das Civilisações, de
Paris.

Grandt por tôda parle, também
nio podia deixar de ser grande
no Brasil. O Pais ê que é peque
no ainda para ele, do ponto de
vista cultural, èslá claro.

Sendo um homem festejado nos
maiores centros da sabedoria des-
tt planeta, entre nós Gilberto não
pertence sequer A Academia dc
UrrasI

Dir-mt-ão que ninguém f pro
ftla em sua terra, o que realmen-
it se comprova nesse caso.

Disst Anísio Teixeira que He
pertence è linhagem dos fíergson
- dos Proust, fasendo o milagre
muito raro de integrar ti ciência
• « melt, acrescentando: — "Te-
níiamos a agradável coragem de

0X0fep da manhã" mm
.0 CoríélàWM-nbi/ no propósito de facilitar sua»relações com os leitores que residem nospopulosos bair-ros daTIJuCa, Engenho Volho, Andara! e bairros adiacen-

tes, Yalmoptar umaloja de publicidaden_;njaConde deBonfim, no edifício do futuro cinema Tijucá'Art Palácio
, próximo A Praça Saonz Peite. Onterç, n$Tabelião.Pena'

fiel, foi assinada escritura de compra do imóvol/ inter-vindo como vendedora a firma Cinemas Art*P?Iácio S. A.As obras de montagem da Agência do Correio da Manhi nn Tijuca serão atacadas imediatamente;,'através
dos serviços da firma Construtora RebeechlLtda.

.!•**''GMernà

DR. MAURO FERRAZ
FROCTOLOGIA — CIRURGIA

•«B. DUUI, 20 - 13». - ItL «2-22S1

._ DR. GILVAlTÓRRES"
Impotência. Doença, do mio .. Uri-

Birlti. Pré-nopclil — Antmbléln, 98,
, I. 72. 42-1071. di. 9 li 11 • 15 as II.

11574

DR. FERREIRA FILHO
OCULISTA

Aucmbléls, 104 - a. 301 — Av. Copa-
e»b»na. 542 - f. 002. Teli. 42-9545 -
J8-10M e 37-1978.

reconhteer tm Gilbtrlo Freyrt a
grandeta que o futuro lhe irá re
conhecer, tm seu retardado pra
cesso de canonização, P. o ajude
mos a ser ainda maior, aqui mes
mo, no Brasil, e no nosso tempo,
com a nossa quenlt t viva admi-
ração." ' *

O tlustrt tducador brasileiro,
tão parco nas suas manifestações
e lio profundamente sério nos
seus juisos, náo teve mãos a me
dir em relação « Gilberto, como
que destjando,. propositadamente,
despertar os sentimentos das no-
vas gerações para esse raro exem-
plar dt cultura que vive nos arra-\
baldes do Recife, e em cujas mãos"a Sociologia torna-se Uma como
ciência das ciências, no sentido de
se nutrir de Iodos os conhecimen-
los humanos, para depois reelabo-
rar o conhecimento da realidade
no seu mais alto nivel: o social".

x lrd°^í 
Vfn[ " tr°tÓiÍJ° i" m°„í!,n,lslro,ParSlfc: B»W'S« Que a ces«çS0 do trabalho porpublicação das obras reunidas de manha do ontem, convocou o dl- parte dos empregados em tais ati.Gilberto, íflícidrfa agora por êsse retor-geral do DNT, tendo em vldadas considera-se íalta «rave

cavoqueiro infaligávcl, que é o Jo-' demarchM^S. í«, **«£.*.. SS ?U „rlZ48ní°,ua rcs.cJs5° do "»*»•_ _Vi _• <• • i • .• oemarenes que essa repartição to de trabalho ainda m. .m- h_sé Olympio, com Sociologia .m- deveria tomar no decorrer das quclos Barant?dojí porSllidSltrodução ao estudo dos seus prin- próximas horas. <_e, |jt0 * os que contem mato decipios) em dois volumes, capri- A,?vJllrStor;8,e,ral ~dou.DNT> sr' ,10 anos « «erviço. A lei estabe-
cLsamcnte impressos, como Ide ^«^t^^í.u^I «£ I£ J"3íS!S! &&

Seria ilegal a 'W^Q:0.

geral dos aero viários
Comunicado, do sr. Allyrio de Salles Coelho,
diretor do D.N.T, — Invocado o decreto 9.070

mino. ¦ • - . .- • •

Nio vou entrar, et>identemenle,

pósito ?-sa situaçSo, expediu on- rou que "para dirimir os dissltem o / .ilnte comunicado ofi-dios entre empregadores Vem
pregadoí foi lnstltujda a Justiçadal:

-S_.,KpfJ25?™liuftd™_!!._.0 _?. Trab?'h». organismo «utônS!no mérito do livro, tão bem assi-, Trabalho- tçndp rece^cõmunT- mo e dotado de inelís 
"capaíwde

~~  Imento de suas de-al participam em-empregados, >m
M de que sòmmbos doutos po-^à™ ^^coVcÒrdarèm^na" ''a^W to^tetdiSV tS*J _,___ x__l___*_ __.___._•_. __ i. m __ __ __ __._ _____*/_. _, I rnn^AcciA _____ _LK_ __ _¦. _»,.«¦ ___*A____r__i__ii__ *. * u

nalado no prejáciõ de Anísio fii- çaçâtf'-'dõ Sindicato Nacional dos Impor o cumprimento*d°e suss de
xeira. Seria esl\illice.dt mihiAo.^*? lM de .ue será deíla" cis§es e da V™ parüclpam em-I grada greve geral no setor trans- pregadores e empregados, >m- igual número' — ' ¦

;\:r
ASSOCIAÇÃO COMERQAL DE SANTOS

Ahhi.iiiIiI«'íii Geral Extraordinária de 8 do iiovenil.ro do 1957
Senhores Copióclos;

Tn^Mn"^*

V.JJ-
do iiSSií Íi tifíSJ íf d?.,'"'?1* df ?*xMl tò"lán.a° «ônlíerftttènlor-ttf aua reunia^ dé''S do\i,trák;-y
inS^uê^iil^tímti!!^ 

de **SlQ>'* C,°Tf'Ça10 ord'n*rla-da Junta Administrativa do IBC,,<ju*
o a£S" ^ " p. passado,- relatório Isse que foi unànlmemcnlr aprovado, ..considerando

1.') — Ter sido ponlo básico do pro
grama com que foi eleita,, lnl-

. . ciou e deu curso ao scu man'-^
dato — uma Icnl colaboração
com o governo, visando à so*. <
lução de questfies que embara- ¦'
cavam a, normalidade dos ne- "
góclós do café, sobretudo no v
setor da exportação; . . xi

2.') — Além desses propósitos,, dese-
Jávamos agir sempre de 

'form*v._#:"Ti»
a prestigiar, ar nossas autori--.S 

' <„

•ÍViftt? ii,.
,.t.*i.a/«il,:r.

%M Ks):.
*>!} t rh~i>

dades, suitétiUtrftQ' áai. 'aò. eáfta-.ím > '¦
de reivindlWçfié^.iteésmO.Iégí. ¦';
tlmas, em que as iVWtlas l§ijfu*

parte aventurar-me nessa•#»«^-!porte aéreo caso os senhores cmsir, de que somente^ os doutos po- j pregadores não concordarem nu
dem falar; quero apenas »MOHÍ/«-;conc*s,ião de 45* de aumento de balho deve

- .« . jtar o meu contentamento em face.l*}*!}? 
"° Pr"° * 5 dIas: a «n- disciplina^ do Interesse, cole-

__ ,....__  .... j... j._..._'., |darcm-se em 11 do corrente, sen- tivó,

-ubordini.r-se &
Interesse, cole-

* honnicom que fui »|^KSS: gg é„e°ffi^SioSfiíüS
pelo notável escritor ao «laHrfar-jboriosa classe dos aerovlários. ofensa a êsse •Interesse*'" Ci De-
me, com um abraço, .« segunda concjtando-a a meditar nas con- partamento Nacional de Tra-
edição do seu monumental livro, fiSffiftSfthmà-P^m s0" baLno 

,asslm Pondonuido-à hon-
. IL i. 'jDreyir de uma atitude menos re- rada classe comn í d» »,r ni»t ao mesmo tempo «ssaltar o ts- fletidà e o faz com as seeuintcs mentorf*devér?íê?perii, qu 

™, 
%l

forço tnrformtrfo de José Olympio considerações: o Colendo Supre- sembléia a realizar-se na dtóxI-
no seu afã de dar ÒS letras do.™ TS"n2' Fedéral em nume- ma- segUnHa. feiía eonsjdeíi¦ rosos julgado;, que constituem Ju-proposta feita

risprudência pacifica, ainda re- mo Senhor Mlcentemente confirmada, vem de- lhoj consistente na concessão deficam. 
'

Ali Bicht

Dr. Augusto Linhares
OUVIDO, NARIZ E GARGANTA — Roa Méxlro, II - I • andar. —

Con».! dllrlai: — Dai S ia 10 . dai II ài II horai. — Tel. C-Uli,

Dr. Gilberto Senna e Silva
Hemorróidas — Varizes — Colites

Cons. Alvaro Alvim 31 — s/801 — 42-3086. Rei. 26-8413
 S78M

Bemorròldai aem opera-
«to —' Doençu Ano-Re-
tala — VARIZES — Ave-
nida Bio Branco, 101-10,
•/ 1006 — Hora mareada
— 54-0591 - 52-0251.

quç .hvros dessa altitude insti- centemente contlrmaáa, vem de- lho. consistenteí na concessão de
S *?• 1 9í.e' ? «banano coleüvo urrf abono provisório até que a
&___^Oflín _.ra^° de_ JH5u«",«to Trabalho julgue o dis-
SSeS°q"i|I,.y?SJe 52 

de mar£° slál.0,WC «rá instaurado, comode 1946, em pleno vigor, por nao a única solução legal capaz deofender._ Constituição Fefral de resolver, ao momento.Tque.'1946, que lhe é. posterior. Dp tão, sem nenhum prejuízo naraconformidade dom o artigo 3° os aeroviários. ,e dentro dos Ai-dessa Lei. o transporte 'aéreo é tames da Justiça Social e dós
5.am__iCaido^iCOmo„ativi,?ad.? íun; sa8"dos interesses do povo em«amental, dispondo o artigo 10 geral." ,

i.

3.. -

DR. Paulo Ferisse
I. Proct H. Galtrée Gulnl*

MDI06RIRI t R1DI0TERIPII DOS TUMORES
HID1UM

PR. RUBENS CARVALHO {^.ti^^f^.
A». N. S. Copocobano, Sil i. 308 1-ltfon»: Í6-45S5

• 1 dt Stlombfo. 81 ¦ t. I,30< ¦ U\*lonf.fS-OOiX

DOENÇAS DA PELE — RADIOTERAPIA
tneraif, Acnej (eiplnliai da face), yerruias, Cineer da pele.Tratamento eficaz c rápido peloi Raioi X.

DR. J. MIRANDA JÚNIOR
*££ ,BVARISTO DA VEIGA. 49 - I.« ANDAR - CINELÀNDIADiariamente, dat 15 ai 18 hora. — TELS.: 22-8902 e 32-8417.

HÉRNIA
A Funda Dobbs de Atmolada. COncava. Toca no COrpo Somente em
Tn_i'.ugí^e¦• f,enl, bulbt"' »em eorreiu. nem eláaticoi — a luida Üobbi t100",, elicai. Macia como a palma da mão, elimina deünitivamcnle oa iuco-
_fSÍ%ÍÇ.'.M_!!?' Coloca-se em S segundo.. Permito qualquer ealOrco. MILA-GROSO INVENTJ AMERICANO! Receitada pelo. raédicoi, para homena _.-onoraa e criança.. Escritórios Dobbs de Demonstração e vendas: Av. Rio Bran-eo, SO-liM andar, Rio do Janeiro; Rua do Seminário 41 - 4.» andar, São Paulo.

DOENÇAS- DO CORAÇÃO
PREVENÇÃO - DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTOBletroeardlosraina - Raios X — Ausculta eletrônica - oxljenioterapia

DR. EUGÊNIO DA SILVA CARMOPriüca no. hospitais de Nova York. Chicago, Ann Arbor .Boston
\ Fellow do «American College of Cardiology"

... , Mernbro d» "American Heart. Assoclation"Consultórios: Rua Míxico, 41 - s/ 1.204 — Fones: 32-8S25 e 57-4488",m'm—rTjremmmm______sMmm

DENTADURAS IMPLANTADAS
Iiutltuto Rádio Dentário dr. Benjamim Bcllo — Dr. Paulo GeorreAreü —,Rua Ouvidor, 162 - 2 o andar — Tel. 43-8324. Entre as van.tafeni observadas por clientes que esti. usando dentaduras implanta-Oa» em substituição as dentaduras comuns podemos citar: a) — esta-bllidade completa, pois sendo fixas, não se deslocam nas mais variadasftintBea bucals, (falnr rir, mastigar, bocejar, etc...); b) — ausênciade dorei ou Irritações na gcnglva ou mucosa; c) — cíu da b«c»llvt» (sem paladon ou geniilva artificial); d) — higiene perfeita semexigir s retirada da dentadura.

Professora pode unir-se
aò marido (guarda)

Parecer do procurador-geral da República
favorável ao desejo da professora — A herme-
nêutice é pelo apoio à "união dos cônjuges"
Maria Aparecida de Godoy,'Introdução ao Código Civil Bra-professora do ginásio Estadual'sileiro que

!_._£.?na_ 
Sâo Pau10, i,nPetrou; "Na aplicação da lei; o juizmandado de segurança, ao Tri-1 atenderá...aos*^fins sociais-á'bunal dc Justifia daquele Esta

£v-

-i
CLINICA DE DENTADURAS

IMPLANTADAS
Dlagnésüco com Halos X — Ellmlnaçáo total dos focos e colo-caçlo imediata dos dentes — Instituto Rádio Dentário — Dr. Brnjamim

?..?._" ' Fíal° Geor«e —"»«¦» «lo Ouvidor, 162 - 2.» — Telefone43-8324. „..;,. 79224

do, contra ato'do secretário- de
Eduèação, negando sua remoção
da cidade; onde leciona, para a
Cafütal paulista, local onde se
encontra seu marido, guarda ci-
vil. A impetrante fundamentou
sua ação no artigo 102 da Cons-
tituição, quc assegura o referido
benefício, a fim de facilitar a
união dos cônjuges funcionários.
Ao negar o pedido da professo-
ra. o secretário de Educação ale-
gou que a pretensão se afigurava
descabida, uma vez aue seu ma-
rido (guarda civil) não podia ser
considerado como funcionário pú-
blico.

Apreciando a matéria, o Tri-
bunal de Justiça de São Paulo
decidiu, por votação unânime. |
denegar a ordem, contando de —
seu acórdão o seguinte esclarc-
cimento: "A união de cônjuges,
por força do disposto no artigo
102 da Constituição do Eslado,
só beneficia a funcionários efe-
tivos. Não a simples extranume-
rários, sem estabilidade no locaUí
à margem da definição eslabcle-
cida no art. 88 da mesma Cons-
tituição".

que

(Continua na U.» página)' ¦
|1FGU'ARQA-CH;-VAS W.
W; " COM ARMAÇÃO 
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____FE_RRINI.
'^VERIFIQUE A MARCA NA VAREIA,,

íl L II n IA fração e repouso
PBOCESSO AMERICANO (rápido'e indalsr)
Or. Hamilton Gonçalves

Man.ailt.ra: íels:52-0032e?2._i).

CONVITE
São convidados os Colegas e Amigos dos Engenheiros

HÉLIO DE ALMEIDA, OTHON DE ARAÚJO LIMA e da
CONTADORIA GERAL DE TRANSPORTES, representada
por seu Diretor e Eng.» RUBEM FREITAS ABREU, a se
associarem ao almoço por motivo de sua premiação peloIX Congresso Pan-Americano de Estradas de Ferro, lhes
será oferecido no próximo dia 12 de Novembro, terça-
feira, às 12,30 horas no 23." andar do edifício do Clube
de Engenharia. ,-, .

Como convidados de honra, participam da homenagem
o Exmo. Sr. Comandante Lúcio Meira, M.D. Ministro da
Viação, o Eng.» J. F. Capistrano do Amaral, Diretor-Geral
áo D.N.E.F. e, chefe da delegação brasileira àquele Con-
gresso; o Eng.» Renato de Azevedo Feio, Presidente da
Rede Ferroviária Federa! S. A. e o Prof. Maurício Joppert
da Silva, Presidente do Clube de Engenharia.

As listas de adesão podem ser encontradas na Por-
tmr^a do Clube de Engenharia ou com os membros da Coi-
missão Organizadora, os Eng. _ Vicente de Britto Pereira
FHho, Francisco Saturnino de Britto, Octavio Cantanhede,
Jo«í de Souza Baptista e Edward John Oepp. 9146

OS FINS SOCIAIS DA LEI

Não conformada com a decisão
da corte de Justiça paulista, a
professora Maria Aparecida Go-
doy interpôs >recurso, junto ao
Supremo Tribunal Federal, ten-
dò os autos passado das mãos
do ministro relator, sr.N Ribeiro |
da Costa, para a Procuradoria
Geral da República, a fim de que
a mesma informasse a respeito.

Em seu parecer, o sr. Carlos
Medeiros Silva opinou pelo pro-
vimento do recurso, apresentando
as seguintes razões:

— "Diz o art. 5.° da Lei de

AMANHÃ
0 JULGAMENTO
bo-DISSÍDIO
DOS TECELÕES
O Tribunal' Regional do Tra-

balho julgará amanhã o dissídio
coletivo dos têxteis. Êsse dissídio
foi suscitado pela Procuradoria-
Geral da Justiça do Trabalho por-
q,ue havia ameaça de greve nas
fábricas de fiação e tecelagem.
Por isso mesmo está tramitando
de acordo com as normas préscri-
tas pelo Decreto 9.070. O Sindica-
to dos Trabalhadores convocou os
associados para assistirem o jul-
gamento.

DR. COSTA JUNIOR
CLINICA DE TUMORES

CANCERÒLOGIA, RADIOTERAPIA
Rua México. 88. 4° — Tel. 22-1587.'DR. 

JOSÉ' DE ALBUQUERQUE"
Membro efetivo üx. Sociedade de

Sexologia oe Paris
DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM

Rua do Rosirto, 98, dt 1 li 6 horas.

BANCO DE MINAS GERAIS
86 Departamentos em Minas

Filial; Rim Ri_._*> Air.- AO

A. Mourão Guimarães-Presidente.
ÍL Ferreira Guimorões - Vica-Presid.nl»"BENEDICTO 

BARROS
E

Gustavo Philadelpho Azevedo
ADVOGADO

Av. Almirante Barroso n." «7
4.» andar — Tel. 42-6729

UM GRANDE HOTEL
ÈM BUENOS AIRES .

¦A industria hoteleira mundial
viu-se forçada à solução. do ,
problema de modernizar o in-
terior dos seus clássicos edlfi- .cios, adaptando-os ao conforto
surgido nos Estados Unidos.

Os hotéis onde se aloja o
turista de nossos dias devem
dar a sensação dum verdadeiro"horne" com todas as comodi-
dades. modernas.•Buenos Aires n&o tem podl-
do subtrair-se a essai preo- .
eupações. Chegam -. à Capital
argentina politicos internacio-
nais, financistas, capitães de
industria > e famílias inteiras
que devem állmentar-se e des-
cansar longe de suas casas e-
como se estivessem nelas. .'•

Exemplo notável de adapta-
çâo é o do Hotel Continental de
Buenos Aires, sito na importân-
te.artéria que é a Diagonal, e
que dentro do seu clássico edifl-
cio, conservando seu cunho
arquitetônico, —passou a ofere-
cer no seu interior tftdas as co-
modldades dum hotel moderno.

Um enxame de engenheiros,
arquitetos, técnicos diversos,
eletricistas, pintores ,e marcenel-
ros contribuiu para' converter
em realidade um hotel ultra-
moderno, transformado "dos pésà cabeça" por meio de inversão
financeira que atinge vinte t
eete milhões de pesos.

Como resultado dêste esforço
surgiram 200 apartamentos com
a sua instalação Individual pa-ra ar condicionado. Assim sen-
do, uma família poderá gozar
do clima nórdino ou tropical do
seu próprio pais, mediante sim-
pies rcgulagem, que fica ao al-
cance da sua mão.

O silêncio, tão necessário pa-
ra o descanso, é total, mediante
um, sistema de isolamento nas
paredes e, nas passagens de uso
comum, como escadas, corredo-
res, etc, foi obtido mediante
macios tapetes com base de
borracha. (

Fora Já da intimidade dos
quartos, a sala de recepção, sala
de visitas, lugares de estar, assi-
nalam-se pela sua cêmoda e esti-
lizada mobília, macios tapetes
t bonitos cortinados.

A triste e antiquada sala do
Jantar dos velhos hotéis nio
existe no Hotel Continental, ou»
foi"-alegremente decorado, com
móveis modernos e o teu bem
servido Bar americano, ond»
não se sabe se convidam mais a
mesa os deliciosos coquetéis ou
a contemplação, do crepitante"Spiedo" que no seu rodar,
lambido pelo lume vermelho,
vai mostrando os pedaços mais
saborosos das clássicas carnes
argentinas.

Buenos Aires possue pois, em
sua agradável Avenida Dlago-
nal Norte, um dos mais como-
dos r. modernos hotéis do con-
tlnente, o Hotel Continental

ímã

s..

n

sem obtidas seb pressão, pondo
em xeque 'o,- prestígio, do {Úo- :
vêrno, poderia?! ;elás trazer^o^-'
gernie de.fuluràsre malt séria*
dificuldades, sobretudo dizendo
respeito a interesses das cjái-
ses cònsèrvadofys, cujas • ''fcèi.»,''
ponsabilidadea,' agravadàf pe-la conjuntura sócio-ecònômica
que1 atravéWmosi aumentam-
lhe o dever de zelar pelo 

'prin-
cfplo do respeito I autoridade,
que é um só, quer se trate ,
da fazenda publica ou da par- ,ticuiar; , ..','.,.,;• • i
Todos êsses . objetivos . foram
reafirmados era.solenes mani-
f estações ..públicas,' tomo- por.V:ocasião da,pòs.se da nova''dirc^k
torta, que dóntòu com a hon- •
rosa preséflçft; do sr. Ministro
da Fazenda, t- cora a grandiosahomenagem, .que foi o banquete ' 

V-.'>' _voferecido a..,Sua ;Exa. o .Pre-¦¦:¦:,'&¦' •••-.¦
rg ,;- r : - -. :£« ^á?ate Jiisçi-iiao'.. ¦Kubiiscí.êk,;';:: .*.:>;.S:~:
t^_v.l-ví^"-• t ^; Vr-^ise traduziram em atos po- ¦¦'- *•''••

¦ :•• Mw^' de colaboração técnica
:.."•.Y^'í!€>«tudos que foram em

.;•.;";vf*irjjraiwè parte aproveitados pelo"
..-•"-'' Opy|rpo, inclusive como um . 

*

..:.;:•.;.». os^iwntos básicos da parte
; ^;-V".c4#i?l das importantes medi-

•:::' ;:í!,^s.-;pm favor da cafeicultura1
;¦; i''v.v anunieladas em junho n. pas-•«-..-V-- sadoi ,.-...•.'*) ç-jDesde.que surgiram os primei- . > ':'¦¦<
'',.':> ros uembaraços para a expor-

tação/ dos remanescentes da'.safra anterior, que se concen-
r. travam em sua quase totali-
..dadevno porto de Santos (que

;. '.seria .depois atingido por uma
verdadeira discriminação nos
negócios desses cafés), — pro-

% - .moveu; a diretoria estudos e •.-><•.,.,
, ;•',.'_! apresentou isugestões, "vísa,ndo • '_'íÀ 

..
;... ¦¦' a estabelecer' normas fàvorâ- 'V; ^ ?.. 

''
veis à .exportação, inclusive v 'J';;V:
quanto aos;cáfés: da safra novâí''^

.¦ .., subordinandp^sy^seiaprí,ri tíek^ o__V_''exécüçap dò;plàh« Üfici-J^éV ??•
>. 3 • JwtamentèV;:(»r»''%^^i4^\I1rfii':'

maiores co_diç$es deívíli^. #, •
dadè; '..*-0&v4?@_,-*X/f^t-Jí'? .. .^-
Houve, sempríe,"poír parti'''''^'w.. ;..-'V'.¦;"'.'
diretoria, p cúidátíb de çèrcàr': 

:' '•-':.
tôda sua ;ação da maior disp-íí- '•",
creção, evitando & dlviúgzçãn-^. ry'*''
de trabalhos t análises.-. (so ;':V ;*.-' '¦'>- ^
agora publicados em reíàtór1ÒT.r "..:./
especial, para conhecimento ."; : V . '
dos associados) que pbdèrbim > ¦•.".'"' .'.:/dar lugar,á, dúvidas quàpta:', :'•"':'"({ .';>;ao funcionamento do esqueírta'" ° .. "¦:.''¦
cafeeiro, pois já percebíamos'-''-¦:; . ! v 

'"/¦
¦ estar nele envolvido ò pres- ' V •

tígio do Governo, com o às- ' •- _ ;
pecto político, sobrepujando '>
questão ecbnômica, não sèiido . 

"• "•'..'• '''Ii*'
lícito, dentro, dá lrnha mestra ¦¦'¦/¦yy.n;
da atitudeVqúè nos impuséra- • .'^:'r?Ã
mos, forçar a situação até o
ponto em que o atendimento
as nossas justas recomendações
pudesse ser interpretado como
algum recuo do Governo;

6,") — Tôda a praça de Santos é tes-
témünha da paciência com quesuportamos os, contínuos, ata-
quês de uma campanha siste-

. • mática (talvez já dentr,o- do i
plano de anulação do comércio
cafeeiro, especialmente o de

, ' Santos), com evidentes origens
oficiosas, que só destas pode-

V ria sair o financiamento dos
enormes gastos com a ampla
publicidade em matéria pagatranscrita simultaneamente em

, vários jornais, com o maldoso
escopo de intrigar a lavoura
com a Praça de Santos, atin-
gida, esta sim, por discrimina^!i ções do próprio Governo (qüefoi em tempo bem advertido*'; de que isso. iria afetar o sçu
esquema, dada a interdepen-
dência,da economia cafeeira)
e acusada pelos mentores ofi-
ciais de sabotadora do planooficial, quando o mesmo se
ressentia da-falta de apoio fi-
nanceiro do próprio Governo!
Só nos dispusemos a sair a pú-blico, fazendo ampla defesa
das^ nossas atitudes, em 22 de

• agosto p.p., quando convoca-
mos a Assembléia Geral Ex-
traordinària, que.se inteirou detôda a nossa ação, aprovando-a
unanimemente e repelindo oi
injustos ataques;. ..Desde que, entretanto, se cori^
firmaram as suspeitas, inclusi-
se por inequívocas; manifes-
tações d_e_tôdas_jB..;l entjdadís
íspr-esrfftatTvas do comércio e
da indústria cafeeira norte-
americana de café, de que. le-
vando às últimas conseqüên-
cias o desembaraço da sua

. íSSS
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aç&O, havia o Governo pas-
sado a agir em desacordo com'' normas legais básicas, toman-
do o caminho do monopólio
estatal, desprezando prerroga- 

'
Uvas e dando privilégios'a gru-
pos econômicos do comércio,
— resolveu a diretoria t nesse

I v sentido Instruiu seu represen-
tante na Junta Administrativa
do IBC, fossem empregados

&_...[' todos ps esforços para a salva-
V ju guarda da livre ejnprêsa e da

Igualdade de competição, não
se desorganizando o comércio

, i especializado, tudo isso dentro <
do reconhecimento-da legltimi-
dade da Intervenção do Estado,
mas com as limitações a qua.está obrigado;

8.. — Entretanto* pelo relatório dó
delegado a Junta, chegou-se à ¦
conclusão de que a atitude do
Governo adquiriu contornos quenio permitem maior insistência
na -defesa daquelas prerroga-ti vas, que perderam; na pri-tica, a sua base de direito, de-
vendo serem admitidas como
substituídas por uma situação . >.
de ifato, passando o Governo <*
através da CEAC (à qual já

. haviam sido transferidos os es-•' toques anteriormente adquiri-
• iv -x '/d?»3.••"«vcoiitroljir a^ bem dizer, /; " %¦ ;:;*.•' vP? x-üs disponíveis lios,por-

¦>r ¦ ¦-'^ '..•', -^- '.««>. ;.uaisvé coídjuvado
;;.','," poi duas ou três firmas esco-

Ihidas mais- pelo critério'- da
ámizauç pessoal), ájém.de _srestendido sua ação até o mer-
cado exterior, como o estabe-
lece, aliás, o artigo 2.» item "a",
do Convênio do México;

9.°) — Para se poder avaliar como a
CEAC se constituiu/ràpidamen-¦
te, numa potência comercial,
à base, principalmente; de di-
nheiro emitido;:— basta con-
siderar qué, além de outras.,'¦¦ importantes Verbas, passou a
dispor dos 3 1/2 milhões de
sacas transferidas da Comissão
de Financiamento da Produ-- . ção, o que, estimando-se èm
2 1/2 milhões, as aquisições da
safra nova (sem mencionar a
compra das firmas interven-
toras) eleva o seu estoque a*

.. : yL. uns,. milhões de. sacas..(mfcis :
t . y?sdó-que tôda_.üróa'^afra anúat

. . :> da- Colômbia) representando, •
. "grosso V.niodo"j. pór' iMira^

,';''.. 
'. 

çêyta de 15 bilhões dé \çtü*""¦'tí,^ ¦ ¦ zeiros: - . . l * ,
10>5 — Es^.hipertrbfià/do 'jiiòvo ór~S>v

A governamental, acre!»
M: v;|grtó|èrativld|de' ák%y„¦¦¦:¦¦•.*:''; :.^(fftiMa$»'iua tfmnanà~__m__w v

:.':<:¦ ..''•:?¦':¦ vada: eni.geral,• trànstònnou^i-•$¦".' ¦ ..¦y,'y&ny:?9^ :-y'
' .mundo, colocando. o(tòiírçrcio• -.: '•'".-,'\

,.\j ,-.j especializado na quase -com- , ¦>> . ^' í
:;"¦- pjléta dependência, dó Governo, ; Í;J|?|

* tatffo i maiç que,, como j^á **, * ?rr mencionou, a maior, parte dósj/* . £;|... estoques liberados^ nos'., pòyiqs' Mf§s- r-;: x-',i:--.ü.'': prÒBriédádè oficial. X
.'ryj,''"-; essa' tremenda absorção de po-
fei'r;..' i^'10, comerfeiál ;é *cônôpiico

. :>!;'' ,(e-mesmo polítlcoV,pois.irèpte-
..;...\.:v senta mais; do - jjôbjrõf do¦¦.. ca^

.,V: ,H pitai da Petrobrás),jcorrés'pon«
T"' dem, na mesma proporção, as

; .'• .. enormes responsabilidades'que
com êle assume o Governo^
pondo em jogo o próprio pres-• .. tígio, no êxito, interna e ex-
ternamente, dá sua ostensiva
intervenção. Com esta. agra-
vante, no caso do novo é po-deroso órgão cafeeiro estatal,
tendo em vista, suas relações¦ , com o comércio: estar sendo
êle manobrado por elemento
que não figura oficialmente na
sua direção.
Não podendo transigir çom òs
pontos de vista que se propôssustentar firmemente, e tendoem vista que a praça de San-

, tos poderá ver-se logo na con-tíngência de reduzir ainda mais-as suas atividades ou de, para
/p. sobreviver, procurar adaptar*

se às superiores conveniências-agora ditadas pelo Governo eseus agentes,:— chegou a di-
: retoria à convicção -dè que-asua renúncia coletiva;- <}ê for-

ma v Irrevogável, é a única e
.; a maior colaboração que pode'-• oferecer na atual conjuntura,

tanto em relação a Praça de
Santos (como ao própfio; Go.1 vêrnò; ".

— Acredita a diretoria, sincera-
. mente, quç, dessa.forma, e es-

. tando a sua ação revestida da
obediência àqueles princípios
que nãò poderia impunemente
abandonar, a sua retirada po-dera dar lugar à substituição
por elementos sem os mesmos . ã.
compromissos e capazes de \\ajustar os interesses da praçaao sistema de estatização re- Vi'. cem-inaugurado, o qüe será de '-'/ •

. certo modo facilitado se deci-dir o Governo aceitar e pôrem execução as proposições daComissão^ de , Comercialização
aprovadas pela Junta Adminis- '

i trativado "IBC 
na, sua úitiniasessão plenária;

¦' v"_i

f -f.-..r:.'-, ... s>s5Wm
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nome da diretoria', A? ^í"co fetlvá" rwrôX 
"^íiaídíta^*"^ trfnqÜÍ'a' aqui dePomos< em

harmonizar os interesses de tôda a SrgaSçãf lÍrS^^^Í^feFa q-UC ^enham a ss
responsáveis, de cujo patriotismo não ousamos duvidar Sara íie VPBrasí\ Mit * .^°S° TSpÍre,0s à^aos
fícios da orientação imprimida ao setor mais vital da s ua economia r*!'JPA * d«\*««lo..-só recolha bene-
será capaz de fazer esquecer todas as in.olreensões da hnrr0nmr:ac^reSUltad0 e?,e que' em última "*"««.

Salão Nobre, em 8 de novembro de 1937. - Pela Diretoria, ALCEU MARTINS PAPREIRA
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LUCKY^ IM BiCHANO Íd™íU»Í^TAI«0
Ci«ittytos omer/conos estudam q ausência, de, gravidade>rn;Q,fiisti'ntívp#«#>,. <Je equi/íbrio

Oeienos t/e ^otontários submetem-se ò véw parahólkos dos gatos nas experiências

*a ¦ e... ,....,¦**¦!. <,

~"fl — Se pegarmos um gato e o jogarmos de uma "Ma», continuou, nüo tol iuo
altura de mais pu menos melo metro, veremos oue éle S,1.ue «enteçeu a "Lucky", um

,cal parado e em pé. I«.to é tio certo como a morte e bu*,-B0 u"do pelos ¦c-len-,l,tn!'
os Impostos", disse ao Correio da Manhã o eapltlo doExército Vasco Ribeiro da Costa, ao iniciar sua entre»
vista sôbre os problemas da ausência de gravidadenum vflo interplanetário!' i. i

americanos numa experiência naiiase de, Sen «Antônio. Texas.
Qtiando rol largado, deu uma
cambalhota, estlrou ál patas pa-
ra baixo, arqueoii a eipinhi dor-
sal e flexionou os músculos espe-

COMO SE PODE VER HOJE O APARTAMENTO DE AMANHÃ

Swl\ '* ' ___é__*_*__^^Ê ^ Z •-'* .'"".'Vv v*'f «ati^^H BKmM míu

Nesta época .em que as mais:reno onde será construído o edi-
arrojadas obras da lmaginuçâo se'ficio.

;tornam rotina, em que os segre
;dos do.espaço e os mistérios cós-
micos se aproximam da compre-
e.nsão comum, Imaginar a'casa do
futuro nfio constitue nenhum es-¦forço, nem obra de iicçfio. .1 Exemplo disso, é a nova e au-
daciosa concepçfio de vendas de
apartamentos em-que se mostra
to comprador, o próprio aparta-

Além de audaciosa, a idéia é
extremamente simpática porque
mostra o lado concreto do. nego-
cio; uma amostra pronta e aca-
bada do que será adquirido, nel-
ma das ilusões de uma simples
planta com detalhes puramente
técnicos.

Todos os detalhes ali se encon-
tram á vista.. Palpáveis. O espa-

mento pronto e mobiliado, no ter-iço disponível. A aeraçfio. A sala

e o quarlo dè verdade. O banhei-
ro, a cozinha e.o tanque. Legiti-
mos. Não é apenas, a idéia,' é o
lato.

Essa. política e essa orientação
merecem sem dúvida a confiança
do público.

Esta novidade, realizada pelo
Consórcio, Brasileiro dé Imóveis,
pode e deve ser visitada na Rua
Barão de Mesquita, 459, Tijuca,
onde o leitor poderá apreciá-la
sem recursos de imaginação. <

VULTOSO ACORDO COMERCIAL •
entre o PONTO FRIO e IRKOPP IND. DE MÁQ. DE COSTURA S. A., solu-

cionam o problema de máquinas de costura- para as cariocas

rando chegar ao chio com a que-da amortecida, como é comum aui
gatoi que ie prezam. Sem saber
como, "Lucky'* ficou suspenso uo
meio do ar, ilutuand*». Imposslbl-
lltaao de tocar em alguma coUa
sólida, Olhou desconcertado e
surpreso duvidando de suai qua-lidades de . altuiliir, enquanto ao
seu ltdo um cientista oava boas
gargalhadas, "Esla.' situação es-
quisita pira "I.m¦!;>¦" durou ape.
nas melo minuto, pois ao voltar
aò seu peso normal, caiu suave-
mente no fundo do laboratório-
voador que era um avião "K-ii-t".

-, O VÔO ESPACIAL"Nesse momento histórico paraa» conquistai aeronáuticas, con-
tinuou nosso entrevistado. "Lu-
cky" eta parte esencial das ex-
perièncl*s sóbre a ausência de pé-so ou condições de gravidade ze-
ro, as quais estão se tornando lm-
portantisslmas para a aviação à
medida que o homem te- aproxl-
ma do vóo espacial.• "A ausência ' de peso ocorre
quando um objeto se lança erai
trajetória -circular no contorno da
Tçrra, com tal velocidade que sua
fôrça centrifuga equilibra a fór-
ça de gravidade. Os cientistas
acreditavam nor algum tempo
que seus efeitos poderiam con-
fundir e causar distúrbios aos pi.lotos de satélites artificiais ou ae-ronaves espaciais. E' um assunto
que absorve e apresenta várias
nuances de estudo e numerosas
teorias. Até agora tém sido infru^
tiferas as tentativas dos cientis-so em conseguir ausência de pè-so' em terra ou vencer a fôrça de
gravidade em um objeto estácio-nário, tal como um laboratório fi.xo.na superfície da Terra".

' A ALTERNATIVA ' !

O capitão Vasco Ribeiro explicaa seguir que cQmo alternativa pa-

1 \\\w$$jm I
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,*| ,«*>(*P ,BANDAS DE ESCOLARES
NA'S PRAÇAS PÚBLICAS

Início, hoje, de uma série de retretas *
Teri twifto hoje t rirle d* re-1Hoquettt Plnlo irradiará tA.l.s li'...-" .-...;.,.-. ,,„.„„,„¦,.. .;,...-, retratai.

i-..*_* P*!««i.m.P,fií? * *• »¦& pela banda "Kr.ncl.cç Br».
«ff^lE^SSSLl^j .. ... ••". «• Olnâ.lo Municipal -Joáo

^^««C^Wtíf^híJ: AHWmtf. """«»<l» "« 14 de marcomm * dupl*, ,«• um lido, »pro..ri, ,875i q,undo dtrlsla a escoli
Ha e .mndâtu, T'ríifíí,Ta 

'" 
WM«h«W ^ *»«do. Deven»« » teCUnaiMU _d» Prefeitura, ,. |pmbr«r nua rfeicohrlr.m miivm wk.çIiI nuivu-»t, . em .efun-

•<¦ lembrar que descobriram nu
dè hieVr lí» . 1» «m'« «.Jwii« V0C»íâ0 mu,,Ml neM* •,',CoU -,'rnn-

». 1... í.í. ,^rS lprtWrM «,1,rrt "mun. Asojllnho de üomei,
i l\t. 

#«a. 
Si.', 'unid 

«'."»«".¦ X*1" V1M* íobM- Um Coutinho 1

* -«.fia -»< v * 5 ^"LUCKY'»
"Perdeu" o equilíbrio na g.avUUil* «iv

ou rep,w««r. A» barnl.n que tom.. .J}»I,M , rín$° V.*".,U', /«oliirei:ri» p«rt» ne*»«* wireta» *M»n «ob I tr*nf »f°ÀBr«tt • í0..c^*,l° Wunh
a dlreçlo d» SKMA. que muuém ' Wj. íoá?,nAUr.?Uo ;e.. A.,?ch.lfu"
.«tino lintnimeni.l em «et* euro-'"», ,E,C« » Ç1rl;,tl"° s.lh'f '_ ,i*°;
Ut primáriu, lr*« .eeundlri.i # !?0,,,n Hliuei" d» Kicola Indu.Mrtil

Vl.coiule de M.uA"; "Ansclelo
ul|»Ç»o d» rrefellur. pela Rádio Medelrn»". do Centro de Recreaçio

|a i ulim a D. Aqulno Correi, e
Oenersl

um» de adultos. O Serviço d» Dl
V 
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CAMPANHA PARA RESTAURAÇÃO DA MATRIZ DA GLORIA
Apelo aos paroquianos para auxiliarem a obra — Monumento de arte

Monsenhor Leovlgltdo Fian-
ca vigário da Paróquia da Gló-
ria, está realizando uma cum-
panha financeira para renunle-
laça da respectiva Matrií. A
campanha objetiva principal-mente a pintura. Iluminação e
restauração do estado prlmiti-tivo daquela igreja e deverá
encerrar-se a 8 de dezembro
próximo, feita da Imaculada
Conceição. Até ontem já ha-
viam Milu arrecadados 34ú mil
e 500 cruzeiros.
Franca informou que a campa-*
França informou que a campa-
nha visa a obtenç&o de um
milhão de cruzeiros, para o
que dirige um apelo, principal-
mente aos paroquianos da u!ó-
ria, a fim de auxiliarem-no na
realização dessa obra, dizendo
que se 100 pessoas quiserem

•in' mil ,¦•...:<-.-.,•< cit* uma,
tonn* oMroQ ta|Q 0 Htnh

vessávuv
ttv ut-

MQNUMKtrra W ARTK
PlONHttlu^k miM\í. l.wvl-

gildv> Mim* que auuela \t\t\t
e :-..!.-.-.. -,,-¦• -.'. iw> SVKV, seiulií
c\mi*tdetaiU conra »»iwonvuuen-
tiv de «rie mai» importante da
primeira melmte m século
XIX, O esiiUi oa lii-eja * nev>-
4>i^-,,-.-. isxm f»\»-|e» i.-mani'- ¦
cente» il. tvavt ,ss\ A romode-
laçai» j* e.tava no programade IXw Joio Muita ita Mota
e AlbuqueiMUis seu anie»-e>-
iw.Kstá incumbido d* ttmii-
ili-Uv'3,' v< »i.:-.i-.lrl.< Alcides
Rocha Miranda,

At* agw» foram arrocuda-
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O contrato assinado -terá suas
conseqüências imediatas, pois já,
amanhã terá início a grande ven-
da desta notável máquina de cos-
lurà em não menos notáveis coh-
dições de venda que só, uma firma
grandemente conceituada como o
Ponto Frio pode oferecer. .
I O flagrante aeima, tomado porocasião da assinatura do contrato
Contou com a presença dos srs.
Bernardo Chaladowskty diretor-
éomercial do Ponto Frio e altos
luncionários da firma e pela
IRKOPP assinou o seu diretor-
presidente tr. Gustavo Kropp as-
tistido pelo gerente de vendas da
fábrica sr. Mario Paiva e seu re-
presentante no Rio sr. Maurício

Frlseh.
Em palestra mantida com os

diretores das firmas contratan-
tes, estes foram unânimes nas
declarações de que não olvida-
riam esforços para facilitar aos
interessados a compra da tnáqui-
qa e que esta além da garantia
que leva de 20 anos os possa sa-
tisfazer por prazo ilimitado.

O sr. Gustavo' Kropp em decla-
ração pessoal fêz ver que o retar-
damento ho lançamento das má-
quinas de costura IRKOPP no
Rio deveu-se ao fato.da seleção
de uma firma categorizada no
ramo de artigos domésticos, ten-
do recaído a escolha para o

Ponto Frio, qué só assinou o
contrato . depois de vários con-
tatos mantidos e de terem sub-
metido' á rigorosa investiga
ção e exame a> máquina de
costura IRKOPP e concordarem
em que esta de fato, correspondia
a altqra da qualidade dos pro-dutos que habitualmente oferè-
cem ao-público carioca. Aprovei-
tou também o ensejo em agrade-
cer de público aos diretor-presi-
dente e diretor-cômercial do Pon
to Frio srs.'Alfredo João Monte-
verde e I. ernardo Cha^adowsky a
boa acolhida que deram ao pro-duto de aua fabricação e terem
reconhecido' nele o seu real valor.

78556
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ATLÂNTICA EXISTIU
ANALOGIAS PROVAM

Estudioso no assunto nfirmit qui. mu coittinouto
(em priscas eras) ligava a Kuropa A América

• •— "A Aílintida realmente i de txlhoa atui», vi. to» w*. Am«>A-
exisliu. Provas: as anologia» i «la jw frtl Quinar d# Carva. ai,
existentes entre as antigas stvl- | talve» descendente, do» ngonMt*ligações do continente america-ites da AtlántUla.
no e europeu cuja única expU-l & _ \>,f,au_. de eWantescação so pode ser encontrada no¦ encontrada *niv* ttitn.i. Itult-fato de terem sido ligadas de ai-¦ ,.„„„ amevlcaua*.I gumn maneira, por faixa de ter- ., f, ,„

Jra, Europa e América", afirmou; . *J ">««nsuvaçao g<s>sv*fio«
à reportagem o sr. Francisco Be- -tU>s cwinnente^ ain«lWI«« e eu-

'zerra, autor de conferência em '°»,ni *«• W SMi.tAm IMtt ao ou-
! qlie abordou u tema. i troi ^llu! »• «>« ««»««* fVfl* í,v'

— "Existe Identidade entre as!sem !*««««*
antigas civilizações grega e egi\i-

dál a. seguintes importflncias
l>..ui.,i». U. semana, finda em
U de outubro: Cr$ 40.SO0.O0;
>*. semana, 20 de outubro: .,

-*- « m^t y
¦-' er" Is^ía^^fflEHÍE^^B i- '*¦' 1

- ¦ v 
*" ' 
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Me&Mttbér t«oviaiido rr»»,,.
«r-'!." *«* r*r«4<il*n«i dà moii.-i

Cr| fl4.S0O,O0: Sa. semana, J?
de outubro: Cr$ 82.S48,60: 4a.
«emana, S dc novembro, Cr$ ,.
7J.Í0O.10; 5a. semana, iniciada
a 4 do novembro, até ontem:
CT. 79.431,40.

DESENVOLVIMENTO
DE CREDITO AGRÍCOLA

"Allm Pedro", di Eaeoli
Osório".

CASAS PARA
COMERCIARIOS
CARIOCAS
O pr.ild.nt. Af.nnr rmlretr., do

t. A. r. C, d.tcrmlnou I Comlulo d*
lm. r. Amin,> Sindical do Initltutç qua
convoqu. Imfdl.t.mtnt. ei .indica-
to« (omtrotlrla. d. unprtg.do., do
Dlitrlto í>ilcrsl. p.n qu. lue. ór.
gAo. d. cla.t. aeWlonem <>• alndle.*
llt.do. que pi-rcuam d* eaiaa de
Initltuto. O I. A. P. C a g.rtlr de
puSxImo .no, obedecer! rlioroum.n*
te i porUrt» do D^i.rt.mento N.»
clon.il d. Pr.vldlncl. Snclul n.» 1.476,
A tarei. do. sindicato, .erl, Jiist.»
menM, . d* .uxlll.r • IniUtuto na
«K-om. doa candidato..

Cr$ 1.220.750,00 ,
para aluguéis do Conselho -I

Nacional do Petróleo
O Banco do Brasil foi autori-

zado pelo ministro da Fazenda,
mediante débito nn conta "Despe.
s,i da União", a colocar A disposl-
ção do Conselho Nncionnl do Pe-
trillco, em conta já aberta, a im-
portAncia de Cr$ 1,220.750,00, pa-ra atender, até 31 de dezembro
do corrente .ano, As despesas de-
correntes dc aluguéis.

ASSISTÊNCIA AOS LÁZAROS
com a aua contrlbulclo a cat.

Campanha que vl«» salvar rentenaa d.
rrinncaj do contlglo d. Lepra, voei
rstarl praticando um «to d. alto aen-
n.lo i-rw.ii) . patriótico. R-ivi. aua
ajuda para * ante da 8oclcdad. do
Dl.lrllo Federal de Assistência .o.
1 *7.uo«, Ai. Almlrant. llanoio, t,
tala 600 — Tel. 42-82S4,

O herói «tncky», ao voltar 4n.es
_Tf°. »?r» *t. 'etaeafera** contem-.pia o mundo como ae aada lhei ' houvetso acontecido...

v OUTROS-JE3IJ5MPLOS
i.• -tí,>»*-íÇ--^ i.i -Outros'íados1 citados'.pelo es-

cia e as civilizações do3 primivivos incas, maias e aztecas. A. es-
tátuas encontradas em ruínas
maias, que representam homem
com cabeças curvadas-tendo-em*
saas-eóstas*" vabíados onde está
sentado um rei, e que muito se
assemelha com a..estátua gregade Atlanti», é um fato que vem

ra-reator o estudo no solo, o4?S?'m enormem,fn^ mlnh»
çientistps idealizaram novo nié- 'todo*, fpzer voar um avião a jato'com determinada velocidade sô-'bre uma trajetória curva, seme-lhante à granada de artilharia,supondo-se que o piloto perde ópeso durante alguns segundos an-tes da saida do vôo em picada Icomo resultado íinal da manobra!As experiências com "Luckv"'
disçe, fpzem parte de um trípli-ce projeto para investigações sô-bre ausência de peso, dirigidaspela Escola de Medicina de Avia-çao e incluem estudos relaciona-aos com a tolerância humana an-te a ausência de peso e as ilusõesvisuais nas condições que se po-aerao estabelecer com grávida-de zero.' ,

ANALOGIAS KW.U5UV. AS

AUTOS FISCAIS
pendentes dè Julgamento

• : POR QUE GATOS? *

. 
','?ev.ido ao seu agudo sentido;de equilíbrio e capacidade de cair"parados, prossegue o entrevistado,sao.os gatos excelentes animaisutilizados nas investigações des-sa natureza. Digamos de passa-getn que somente uns poucos animais,;,&]ém dos íelideos, tais co-mo.esquilos e.ratazanas, possuemessa habilidade; Os efeitos insta-veis-da ausência de peso íoramindicados quando mo cientistadescobriu que, não obstante o tã6desenvolvido sentido de equilibricjdp gato, êste é largado em condi-,

çoes degravidade zero, flutua sô-bre seu lombo e não adota a po-,sição de calda senão quando co~m.eça p restabelecimento da gra-vidade. No caso de "Lucky" foi;
(Continua aa 15» pl«bu)

_ pelo .
tudiqso- p*ra iprovar sua crença
na. Atlântida:

X):'— O Culto dai serpedtes,
praticado ern' 1500' A- C, pelos total de S>. A* >*iw>a* (juc \\w\
cretenses e' também pelos lncas. i riam na guerva w» em CWISÍ

2) — índios, ouros, brancos,! uuèncla d . iwvW, Ivlam* para o
 I céu avie exlíHa ae Ud» l«Mite ou

ra M infeviow*, wri»m manda-
dos os homena comum., uwmidiw
de ainuleUv* e que lutevlam wm
uma serpente, <s\m \m> i»i\vin\\e
crowdilo, subiriam Wki \uiM\ta-

O ministro- da Fazenda designou nhas, supwtsriam Vtntá. fíHd.vto contador do Ministério, Lauro e depais atravewarl ,m um l..\i
Lyra Neiva, para verificar juntoi montador mim caclmn-o wr-
à Delegacia Fiscal do Tesouro Na-1 melho. Depiiis d«> pawav pst te-
cional_ no Estado do Pará-a real'doa éstes-i utoUculng. »evíam
situação,dçs autos fiscais pendeu.'enviada a uma tla>- iu>v« ce-
tes de julgamento'. gi ões interior**, R d«> *« notar

uma profxmda UtenUdActe dwte
cvem:i> dos ntàt01 «mocicimos
com o que nm navvartn no U»
vro dos Movtos, WKJ.IO im Kíite
dos faraós- Oi íwgWit lambem
possuíam alguma» evença. onde

xima têrça-feiça para o"exêrêiciolse n0|H análoga.» ssvm '> <t\W tei
de seu cargo de ministro do Tri- ex^''0-<lt,•1 acima-%

O pre*td»nte Jua.-ellno Kuliitscliek
a«*mou dfíicti), na pasla daa Rela-
v-,V» K>l*Hi)r«« de.kjn.indo;. ...em
MM) para o Teçonre Nacional, para

Também do p»mte de Vtít* re- ti)te«rA',vm a Dtltgaçlíi do Brasil an
Seiiimirto -tóbre De.envolvtmento
drt Oi-Milo Atiloil, nu Am.rlon La-
tina, qu* •• realbar* no 1'anaml, de
Il . 9S do etownW. Ciro Wemeèlt
d* ío\u* SanlTM, WklMt Peixoto,
1Mir«rd Madei <t« !»*, .lovlnnn dt
Mevkl* Jardtirt, íaldtr Torrai- dd.
Sante» Uma, 'KúVt 

W»ta.he!<Yi.r Ia.
mar CimpMe. GeraMo M.chado, p..
dw Marron Vlat.a, Jo»* trln.u Cai,
t<ral, w alur \\Vlt Saur, Joa*. Maria
d» Araújo Jot* ôarlbaldl Dlntaa ?,
como »be*n-ador#«, o deputado Da-
lllfl Aroaimbo Taraco • Dom Eu-
remo de AraiUo 5al«*,

ligHwo encoutramtw- *"aualõgia.
4HM nin pOíSWft »ev «s)n. uteradas
aimple» coincidínct.ü, ahvmou o
ar. Francis^ BiMim*

~> "A crença um munikvs m\l>-•terràu-xw, que auU*UUa \vrfs ctv\-
liwçóe» Uvcw * mal«a » uue t-*m»
bém é enc\H\lv*a» no IrnÍM RrI*
to é uma delas, atirnunu o» lu-
dtos amwHNunw imi adlanlades
assim wxmo M (fqwloa, acredi-
tavam tia existência de numnra
subterrâneos, quo *e dívidiAm
em superim-e» e Interuim, aqui-
les em númeiv de 15 e WH» mim

DESPEDE-S£ 0 MINISTRO *
BENJAMIN REIS JÚNIOR
.O ministro Benjamin Reis Jú-

nior atinge a idade-limite na pvó-

PROCURADORIA
DE CONTRATOS
DO IJÈ

GERMANO MOREINOS
ADVOGADO

Rua Mtguer Couto, 17-A - »/M!
Tell.! ,«-JS« • IZ-0S0I

TS12S

Loja -- Leblon
Serve para Mercearia, Barbea-

ria ou venda de flores; transfiro
contrato de 5 anos.; Vér á Rua
Dias Ferreira, 480 com o sr.
OSCAR..

tiai

i:
Convidado pel.i Procurador-Ôe-

ral, dr. Aban Athar Netto, assume
amanha a Procuradoria de Con-
(ratos do lAPCi o dr, Alamiro Bi-
ea Uuys de Barros, O novo titu-
lar é nwfcíisor de economia po-ltlíca da Faculdade de Direito da
Universidade do Brasil.

ATLANTIUA RXISTM
bunal de Contas do Distrito Fe-deral. Para que êle faca as suas
despedidas os, seus colegas e o
funcionalismo do Tribunal lhej —¦ "A AUàiUWa rtwlmtHile
prestarão uma homenagem espe-j existiu, estou cevlo disto", «fir-
ciai. A sessão do dia 12; às 14 hs..j mou-nos o ir, Franrlwo Hes.evra.
será no salão nobre do Liceu Li-
terário Português, no mesmo edi-
íicio onde se acha o Tribunal.

A'sessêo será presidida pelo sr.

'Posso afirmar também mie civl
lizações existiram «a América
antes de que na Xm-opa * na
Ásia — eque a msiwu d*u*iGama Filho, bafando nessa oea»| culturas eu rocias e Mlíutai >Aosiao, pelos colegas, o ministro! p^ovenienfes desta parle deiIvan Lins. i mundo".

Rolleiflçx
"flllmo modllo com i folAmetrn

embutido, objetiva XenoUr 1:2,*,
nbturador Kyncliro Compur em
eatojo orlilnal de couro. Lente
dr aproxlmatao" Rollelnar I e S
filtro». Naa < lojaa Crt 31.000,00
vendo por Crl 15.000,00, tratar k
At. rreatdente Varc.t, 417 —
Grupo 1.101 com o tr. Carloi.

. .7110

• '.. .< s,. r^w^. '¦'

'.-¦"¦¦ 
-f .,'.,>--¦ i' ,'' ' \>' • i'

'NSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
COMUNICADO N.° 57/104 (

Ue ninformldade eom • eillpnlado no Comunicado n S7/fi3, de
IM/Mt, «ío a« «.«iil.ln aa baiea de preço para reilstro de "Decla-
racSfv de Vend».", » vlroraf de 11 a 1« de novembro do correnta ano:1 " ipara Tonoa os tortos po pais
tipo 4 — fleblda Mote {,,.. CrS 420,00 p/fO k.
Tipo 4 — Bebida llnra l.tvra de Rto,  CrS 410,00 p/ 10 kl.
Tipo 4 -V ll.blda Rio "F.attlo l.nlo»"  CrJ 35í,00 P/ 10 ka.

PARA o porto nn RIO
tip» T — Bebida Rio  • Crf 110,00 p/ lo kl.

PARA O PORTO DK VITORIA
Tip* tyl _ Bebida Rio  Cr. ÍM.00 P/10 k».

Ria d* Janeiro, I d. novembro do 1.5T.
PAULO GUZZO

P!r*itdent*,
MIM

PASSE 0> PRÓXIMO VERÃO NO RECREIO DAS CANSAS

Já existefn,,'nos 30 mil meiros quadrados do Recreio das
Canoaí; um belo parque cheio de árvores seculares, /
recantos pitorescos, uma piscina maravilhosa, um lago, golfinho
e a sedo social com salões para (estás, salas de jogos,
bor-reslauranle e solarium. Os apartamentos foram
planejados especialmente- para férias • fins d» semans
• a maioria deles será entregue ainda nisto verão.

:'. l
Apenas 526 mil cruxelros pela compro do apartamenio, e

você ie tornará dono de toda a área com tuas benfeitorias.

-"" V".\ 
'' ¦'¦' . 

'Ni

\

Comprando um aparlam»nto, você »* tornanà co-pro«'

prietario do maravilhoso RECREIO DAS CANOAS, na

Estrada das Canoas. £ o luoar ld-»ol para voe* passar
i

as (órias e os fins d» somana com a íamilia, sem'os

problemas de uma casa d* campo. ^ \

m**~

mmiÊm^ m

\^,'-- \-:
UM EMPREENDIMENTO OA

•irttiia tía er$ 10,000,80 e i resteate een Brande facilidade. GIVA S.A.
ORGÃNIZAÇÃõrGERÃt IMOBILIÁRIA VARGEM ALEGRE STA.
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«I «IO F41/LO
Visão s/c/e/r// rffl semana que passou^rnozo/ioj; fícção científica~ "Michoú" o KB AJ&

SAO PAULO, B (Sucursal) *- riwmoi, como tkçio tltMltlttlL A

-!?I?0.„.M*><M| >>M»ta|*1 10 «Io Novembro «lc iii»

Ptulo, ,iudo ku mi em torno do m.
tíllte número dois «lã Rumís, nSu
será nem exagerar, nem íaier"blague". Realmente: oa ouvidos
licaram atentos nos receptores
radlo-amadores, no Observatório
Astronômico e meamo noi plebeus• leigos receptores comum, ne
esperanço de pagar algum "blb-
bifi' ou qualquer outra manifesta
cio sonora di engenho uatroniu-
tico. Multa gente falou sóbre o
acontecimento, ficando a cachor-
rinha de raça Lalka (que uns
chamam ds Danka e outrot dl-
zem que tem o meimo nome da
raçu) virou a "vedettc" Insoiis.
mável do noticiário, Todo mundo
falou sóbre o satélite, e sóbre os-
iunto.1 correlatos: noa jornais, as
entrevistai chovem diariamente,
ilustradas, já, pelos ousadas e dc-
Melosas concepções artísticas de
um futuro que já não parece nem
Impossível nem distante. Homena
vestindo roupas redondas, em tu-
bos, charutos c pratos voadores,
Sio Vistos (nos desenhos que OS
Jornais reproduzem) espiando a
Terra do espaço astral. A lua
vem retratada sem maquUlagc":
as crateras, os vales, as monta-
nhas lunares, tudo é posto a olho
nú. afastando o romantismo (atóontem eterno) que suscitava o
solitário satélite constituído por
Deus.. O diretor do Observató-
Tio Astronômico, o presidente da
Sociedade Interplanetária Brasi-
leira, os membros do Centro de
Pesquisas sóbre Discos Voadores
(que tudo isso existe oqul) fala-
fam sóbre céuj e terras. Ou só-
pre os céus, em relação ò. Terra.
César Lattes também não parouHt ser assediado. Primeiro quan-da chegou a São Paulo, logo no
aeroporto, foi dizendo que os•americanos ficaram com cara de
Sortueuês 

quando o Vasco perdee goleada — quando o primeiro"Sputnik' subiu aos espaços. E,
mas tarde, em outra entrevista,
o respeitado cientista brasileiro
admitiu a posibilidode de ter sido
utilizado um novo processo de
propulsão (aceleração dos ions,
em lugar da explosão de gases)
para Jogar o "Sputnlk, ir*, com
Lalka dentro, a 1.700 quilôme-tros de altura. Na última fala (es-ta na sexta-feira) o pesquisador
patrício afirma não acreditar na
possibilidade (nas presentes cir-
cunstftncins cientificas) de impe-
llr-sè qualquer foguete à velocl-
-adeda luz: Iss» só é viável, hoje,
em teoria. Eisenhower, com o seu
tliscurso de quintn-íelro, veio tra-
ter ao paulista a certeza de queiste páreo URSS-EE.UU. é o mais
Sensacional de toda a história da
humanidade. E, no fim da carrel-
ro, o Homem ganhará, Dorque a
Bua inteligência foi utilizada no
máximo de seus recursos.

Por isso tudo. esta semana viu
a gente de S5p Paulo (sempre que
podia) de nariz para o ar, na va-
ga esperança de descobrir qual-
quer, coisa. Alguns chegaram aver coisas diferentes: mas, passa-dos os primeiros instantes de ex-citação, tiveram que reconhecer
que se tratava da velha e conhe-
cida Vênus, a fazer incursões diá-rias pelos céus límpidos. Issoaconteceu, até que, no fim da se-mana, o céu se cansou: emburrou,cobriu-se de nuvens, escondeu oeol e nfio deixou mais brecha pa-ra ninguém. Tudo era cinzento,eom ventos frios.
FICÇÃO CIENTIFICA

, Enquanto Isso. o Brasil entra
gora o rol de Interesse dos ame-

contos, novelas, c«i»»m_ttv«« « ta.louimvova tobrt* o «ratuutu» daímagmaeno, no campo uo «uai
JUlio VVUl. cia iin>»n_, tltaiu-
pn um editorial «obra o Ama-zonas, baseado no livro "Anulai
Aratizuu". rteprodui, oa iiurtvei»números que ueterevem o» deulhes do riu-mar « conclui eg__
umu iruse mau ou menos ar_m<:"Antes un conquistar os op..;v,siderais, devemos conquistar oAmtuouas",
PCB "MICUOU"

Kuquoulo em todo o tnuuüo wPontues Comunistas conUnuam «tm aproveitar, espeilaiueult, dosfatos científicos publicados _-*uKussla, o PCB em Sto Paulo «a-tá "fora da foblta", Nio von***
guem, oa comunistas daqui, tirar
proveito da circunstância, exata-mente porque vivem deuüo do
próprio partido, uma stluavao
comparável ao ITU: as alas nas-
cem, evoluem • se tntrottocwn,
os mais capacitados acabam sendo
postos de lado, o» "avgvUadores"
se evidenciam eom velocidade de
cometas. £ só. Nao se sentiu, aqui
durante ésse período de evidente
hegemonia da propaganda russa,
a presença dos comunistas. £stio
mesmo "michos", os rapazes da
esquerdo extremada. _ tio qut»-tinhos e inofensivos andam, quenem presos tém sido...
POLÍTICA KM GBRAL' Na política, ensaiam-ae uovlda.
des. Que sio novidades curlosls-
simos, pois repetem, no meuuotom, no mesmo dlapasioras no-vidades antigas.' notadas cm anti -
gos situações idênticas. Aproxl-
ma-se o momento de cada um de-
cldlr-se paro o corrida do pareôsucessório estadual. OH coman-
dantes de eleitores, os "condotü*.
ri" de reconhecido repercurãio
(Jânio e Adhemor) tomam rumos
parecidos, eom colorações dite-rentes: os dois ae voltam paia ointerior e para a cúpula dos par-tidos foi tes. Em torno dos dois osoutrdf políticos, como satélite»
artificiais, aguardam a decisão,
para acertar as respectivas oxbl-tas. Mos com uma constante sm-
gularlsslmo; cada 1 procura con-vencer todo mundo de que é o fielda balança e que, por isso. deveser ouvido com prioridade. Os no-mea de pretendentes a cândida-tos proliferam, por Isso: Carva-
lho Pinto, Auro Mouro Andrade,Renato Costa Um*, Ulisses Qui-marães Adhemar de Barros (osmais antigos) e Franco Montoro
(PDC), Porfirio da Paz (PDC?PTB? PSD?) Cid Franco (PSD)A UDN se diz interessada maisem formar uma forte bancada
parlamentar, tanto no âmbito fe-deral como no estadual, e está

<-attUnaa, m Kataie it ,«*_,, i>auto eom»M*N««i «a ttSatlM etniemsrUT ___VSs_£t_2_!_t_r _r_]"^«*W8trmtw ÍU+mn,h»t>. *m dl» t mf, qu, „_,

COS.itS.io OOS ESTADOS
Ai3

!*•(_.:«.....
* t

*»•« aae a— a. out teve
Mtalada pelai
tMafol pre.

i.

. ____,•f''¦,*,,_¦* 5 nt*k** **»* ntutlm^ na mitiW 8Dt..

ÍW»U 4* uu** tarfMta ererirfc «?_»_ _i^_Í_2_'•M, l ova ixx**.x_* Bat_|n„ , US ,;, làTKrtaJaTL s____

j__mj>*_M*A • ,»«''«»fl*^»l».T^™,5mm«_r^eT^
í-ff í?f *!.._ ** «"«•«•'ti»»»» *« OTlfS W* * **"

AMA7ONAS

H\Vi»MTAl. — CantvHi tndlgnaçio a noticio de oue n TAPr
«o A^****"' N* W"Mn,ç*0 * H^ltal doWvidendí:

%
____^__¥_f^B_ *" *P W*Mdent* da COAP local aceitou n
_52íS_Mí W^JMffi «"«»l Çlcto Veria, ^mandante d?»\Utot» MVttar d»> 6tadv\ no rrenOdo de «er ctiSodo à «iUDot«vi* oV Ã»>o «M\trv%lodor do precca, um grupo de soldaSoIw^-utmw[v ttvtnudM cara r_]dSSP7c*W«_^«53rsTcrteí

L.**4v»_5 *^u* 'wma dc quaivuta alunos do InstiiuinSmvrUw ,W VsulUm Uvanileir*^ eKeiwi oVte Estado a fim d2vMiUr va «nm ivüvMifvnv, do i<XeaVo baiano, a nfíSmtil

u»_ irllS V A„vy **rvf^ iwrtiiários estiveram parallsa&v,,«*v * ftm v)e .qnç vv? eiuprrfiados pudessem participar

jlio
ailei

MO ORANDK DO SUL
. UPLTCr--. Os sljidleujoo coi»rrlbulnieo do lAPKTC. «¦agindo no sentido de dar fim àa dtficlénclai e jrrefftúaridoiquo estariam acontecendo no Autarquia. Asp. 

" r* ™*¦

AUMENTO — Oi metolúrglcos dt Cipltal estilo em eom-
Í.B_.,W,*_Í*" •"""^.'O d« »«-» ««lArlos, plerteandr, melhoria de
gu*- O» empregodores nio se mostram dispostos « ir além doa

• SAO PAULO ( .>.'<''.

r_E^_í_^K*i-£»'t___L_^^ JWvJoa_.. _w.w.w...i...wo — v/ Kuvciiuiuur ao r_tuuo, edtspacho determinando a reserva de ouarenU wÍSom ée SãZ,.,,,„. „„.... „...,.,..,...  yfyfo, WneficUnd((( «ygg.rtlros para a aqulsiçio da cava ,„
V»meníe, ex-expedlclonárlos. Asp

—i—i—'—^—-—il...'.:,,,-—Ul»

METALÚRGICOS DE VOLTA imá™
DECIDEM HOJE SOBRE O-AÜMEHIO

Assembléia no sindicato da clqssc — Amanho
hdvtrá nova audiência de conciliação nljljg
,£?. raS_$_í,?)» A Volta Se. Uaailglu aprtciàyalmeote".rí»Jt«i 

dai*a-< «dontla
-.mKili.'1-»,^0» b°.*'' •"• PP" que-HAo salaiUI. SV1 ._ n a*HaMH!W.* ÍW Por centa Declarou lluoa^qu.

vVs twvlçoa j»rtu*rios estiveram parailsãdos',""« »*w,*a.« »m de qvn» o* empregados pudessem narllrinar___m>_M:«NS-.es SnSeSl» a*rtimS^ cPom df??-

Homenagem ao educador ;¦
Edward A, Fitscpatrick

K_i_-3__Í%^£SE^!_!l 
'v'í»'dõ"e^o^rar 

m¦WUSN Y*\* tt NraMeaNM da clawe. A treve nroietarla rol

atr»*!,-,,;,..!.A^'Í_'."" A ^""f»" dai Industriai deliberou
,,Ur, u" - KSK__.Iv> VwfWto de Salvador «flbre tributado
2,ÉT»Zí*lÃy.IHX **™ ° rferenwWmTOW^«Mriai
r-,..5X\V^'.. ' • \}>*''fl*kre-A no iM>Sximo dia 17 do cor-
R£l____ _Sr9fi * xx,v K^Hlçio Nacional de AnUnalTe

CKARA

S__fi91_HI_íl"? KnvwUram-ye odlontadas as obras de cons-

m3 i_^™Ü_í -^R.! ^i*05- ° <!<«-J«nto hospítolor
^_u.u "«v*. maUiTM e melhores do pònero no norte do SílidevetuU^ «r tnan<vuado mi fins de \.h ou inicio d" 1959. XR

0OIA8
Sètlb iniciados, «inda *ste mês, os' » asfaltamento da rodovia.__

em tcrritvSrio goiano, Asp.

PAVIMKNTACJIO

__PWP_P^IPt%) '

m\k\ff^Jnil?'^^^iM*f fwY___IW-'titr^rfTTO-':--—_F^il
I^K*^_Hu_j__k\' 'tj^m. _t____Í _Ki___K''_^riIK; -^BKpK^ //>iM| _k_I
m_\m*i^mmÊF'--K' _¦ I

as- questão salarial.
d» aií^kí^v#«.J_..y_,'J,,,'\a" 18* WT cento. 1'eclarou aluda „„„
l»_2_?___i__?í,-al,«_ P**0 pre-. considerava boa e lusta a ur7

5»^a_5íi&* "WS3 insíbí:
ro último, resulta de dlvergên-
çlM entre os Intcresiados com re-
-*,V°m . «>cr_c"<»g'-ns em pouU:
io .iÍHii,m"_a ,!í*cl»ln-'.nte pe- Amanhi
r^MadLc.n,t0 da í1.n,5B e. -W att- «o™ oudi
_^K__5lp Pr" ilente do T.R.T. Tribunal

AUDltNClA AMANHA

_ J*í
cilonat

. âs U feoca^
toda ..da; «on

haverá

WBSEkíiil_f.tor,a f* Sindicato dos Me-'; para'que râwtôrliTW
to doa Meulúrilcoi prqp',i daíuüuvo sóbre os ioj
_ assembléia de hole «provar i
P«_?osU conciliatória o ocòr<A>

talúrglcos rprõcêdeü" 
um le- .. ..v_Mntii».en»n-J entre cc associado*; em U^fW^o~fS^_oj7wT~~ãji, lo doa Metalvtrilcos prox»uuck'-_t

_íhi_"^rírfT1^ °* «w«kdoi en» deünllivo sobre oj^wTeôbre o. ia*. Ao que estamos ln- a assembléia de hoiraiírova•__^_KRSB9

ÀnsTvtír ^ÈLW*}^ * "^^-PÍ* 
'^'"redwia^BR.l^

Anai|v4l,H-C}(\IMMa-.Uv»mtvi„\A, ___ tcrritvSrio goiano. Asp.
„..,„ ^ . MINAS OKRAtS

3Ô0 lx-5_T__*i^*_____ ,W** ^M,']>Ud_i aa cumeelras de
f&oKi^ ««*«*-• «o local

S_!_l^S_______f_l^gg §^^^^£\XT^^i^^__do~i_i
Kav-st> para «tutnva v^*ml^» e ln

KJ a çuÍtüv^"dv7lvi\M' foiuiecendo o esi«ritvv
No wpor.0. jMwtttódwvsd. tn cvM-sas se i^vt-t^,,; fo nw_«_õ m\quando um ",W* . 

"'!m«,,.m1m.

tuacionista tamando as providên-cias preliminares para fazer ren-der, do eleitorado de todo o Es

quando um "•tiro" . *òmãm.
' ll° TO.^!^_ttrt*»«.<« <<«««! tíumi' Academia d'é 

"u!ràs'

. - de ato le-ttl, o sede paraA* APL PauloBonfim nao foi ritíto: mas muita
gente considerou Issb muito na-final e até lógico, pois o jovemlionfim apenas escreve poemasbons. Desconfia-se que nem saibateoremas de cálculo diferencial!O om quereria, pnrtanto, íaícr

i„ ¦_?hM0í ,S*r,rd *** '««Petrklf, conhecido educador catí*llca nerte-smerlcsno «nie tt eneenrra há ihjurrTltmpoTrií_Jw•netrreu rtctntemtnte um curso dt duts ^an« Mr?_ »™1

fiííf° ÍI •fp*r. " Pf1"0*?10'' • *»otttlt t a histeria dt eductclee iui erganlzacio nos Estados Unidos, ™ •"*¦*•¦¦«•»

_ _,p<.i ° íur,0i «0,"'W»de pelo Blipo Auxllí.r D. Ctnlda M

tf^-Ar=r_s«t_?5S_r__?*
Im virtude'do cuctisb dt tua vbllt a Btlo Üorliani. L ._feiier Flhpotrlck foi homeno<«»*jrpi|w VíhtttoífTdtt _*Sl«Sír»*r*riSr_v_r£S

(ConclusSo da última página)

RTODADE

»erí asslnido amanha meamo.
vlha deaa> prlmd?o% ouw

gfSSSfe St o assembléia dt ho-le rejeitar atproposta da Jus-Üça do Trabolho. o dissídio pro.-
J*Ç_,„r* _» "lime de urgência,
podendo ter julgado olndo no de-correr desta semana,, caso con-«nue as ameaças de deflagraçãode greve.. '

TRANSIG1NCIA DA ' 
»,.,..,.,_„._

TrOnilto coiitlsut to_»uau tuo»w
m_»íS: _*ul? Mendc». dlretor-se- ttsnciti. _ nm ut qu< t a*-»*. *»cretirlo do Companhia Siderúrgi-«timito aicanot mui oWwttetre-S
S!li»í-,i0anaL'uíll'ando «O Correio MJa o-dt tducar ea _itorhllt.^k
empregados disse que o emprêul transito. Asp. 4\!
¦-^ . >*Tk«rl

SfMANÂ DO TRAHSITi)
EM FORTALEZA

v_..\í,S

1

Associação cios Servid
Gvis do Brasil

Excursão a Buenos Aireg

.n.*.«n|

»^i» ^Í?L? ?«_è_}9^: ^ ^^Sr^í1 :^'^n^ "io^Smlbevio

tado, a massa de votoa ciue ten-ciona angariar para sua legenda.Nessa semana que passou, onome do presidente da República
foi várias vêres mencionado juntocom o do governador Jânio Qua-dros como os de duas autoridadesem amistoslsslmas relações admi-nistratlvas, com toquea no ter-reno político.
CORPO E ESPÍRITO

I li .

Np esporte, os Jogos Abertosdo Interior, que se desenvolvemem S. Carlos (abertos por Jânioe Juscelino) f a i e m desfilarumo série das mal», belas ativida-des do esporte puro: sSo jovensamadores de todo o Estado quei

ENVENENADO 0 PAPA ?
Sensacional reportagem do nosso corres-
pondente em Roma — Suspeitas de que
Alexandre VI tenha sido vítima do Vene-
no dos Bórgia.

"A HONRA DE PORTUGAL ESTÁ
VINGADA"

Exclusiva entrevista de Vasco da Gama
de volta das índias.

"BRASILEIROS SAO
ANTROPÓFAGOS"

Vespúcio fala a 0 BRASIL EM JORNAL
— Furo: documento citando que os brasi-
leiros "vivem até 140 anos".

bes de futetsvl vwnttmiam _ w_iw cada dia m«iw mVmevo «ieaticlomtdoj «w wiAdUw M *>.
deração de ¥_M& N reiy>,e ,wnoticiário tfpâtftttd^ i^raabrir as «vvlmas do teus basti-dores, qn._e tudo nÃo #. twú, Ondeaiiumas \Uv*. \\_\_ «i ri>vlaeeo.
UlfcKATURA

Dando iU\i«* __ ^ 8l)t „.
cretarlos dt JiWinU, W» dWwir•m qual t*s(i. d#v*vi*m wibticar
Garces (oi elerto (-sw vavios <«»>pos) nvemtn. da Academia Pau-
t_law* «__?*« ¥ >'A^ deixada
Sousa, O p«vf Emu tvW__h_Ctarcej è vv-sivltadvv _\___h de__

seu trabalho 'ILIbcrdade de Im
pi-ensa no Brasil e na Suécia",
oue sc apresenta com tsta frasede Williams: "Ninguém deve es-crever, como Jornalista, aquilo
que nao poda dizer como cova-lheiro". \
DE PROFUNDIS ,'.,::';»•'

No Iblrapuora, ào t Alio Pau-lista da l -rtançk, pequenos anjos
ivava(l<s,:ioos dançaram m repre-
sentaram, numa .demonstração
profundamente emocionante 'do
que pode farer algu«|_-'convtnl-
enteinente amparado. Sfio crian-
ças que pertencem a entidades deassistência com programas espe-«ais de recuperação."' ¦ 

I

Exclusivamente para funçlonírio»
r»_ j'11!? •°* Principais ponto* d» Capital; Ctntro.da
CltUám, C*m do Governo; Ministérios; Colon; Bairro do
_*Ü Ml N* Avtllaneda; Balnsir.^ Municipal; Pôr.to; Dalta do Tloft; Zona Norte da Cidadã; PaUrmo; Btl-
grano; Olivo»; Quinta Presidencial; Sio Isldro, tle.

Pagamtnto om 12 moses — PjrtWag*o<wwl«.
Informaçõét: Av. 13 da Mato nt 23-D.
Streiço d* .Subsistência Reembolsável — Doparta*mento de Turismo e Pastagens. 73531

Manuel Cordeiro Salazar e Francisco Cordeiro de jForiascom suas famílias no, seringal onde trabalham

\
CABRAL DESCOBRE TERRA

DE VERA CRUZ \

Completa reportagem do descobrimento
feita pelo nosso enviado especial à bordo
da nau capitania da esquadra.

0 CASAMENTO MUITO "KAR"
» DE CABRAL Y J

Na coluna "society" "Em sociedade"
curiosas e interessantes revelações •— "A
moda como ela é" em 1500 na França,
na Itália e na terra do Brasil -- As mulhe-
res brasileiras.

/.' y--fY.
Completo noticiário nacional e interna-
cional -*- Seções de música, economia,
arquitetura, anedotas, charge e arma-
mentos além de outras - Editorial, entre-
vistas, reportagens e notícias.

APLAUSOS GERAIS A "0 BRASIL
EM JORNAL"

to NMstrs k EáiKaçk — "Náo 
tenho a menor dú-

viüa sm indicai à _\m,m áo. estudantes brasileiros
como leitura imtiutiva e proveitosa."
Do h*sli*m\* k Câmara, ülfises &»ímarã«: —.'
Wjm aquilo que idealiiarain e, ora, realizam

fratalho tão proveitosa. Incentivo _ apoio,"
5l_?^_í_í í *»*«*i InMü k Leites, Peré-
gm jBtiíw: -- "Tdine 

de maneira viva . revolu-
Mrla de mm. \\\m,k, emprestando aos fatosmais mwks á. passado o interesse palpitante do
momento."
D» Kellttr k Mtm\__A_ é. Mil Nre (_\m\ —"Considero 

_. mm importância para os meios cul-
turais e prev*.JQ p_r_ fl BRASIL EM JORNAL um enorme
exilo. x
!>ô notier è ^skm twfcn Còfçao: — "Trata-se
de um \m obra. á. uma obra construtiva cujo me-r«itk» êxito apoia. taM do público."
&e Sthfefri SimiMtt: -ü H0 leitor é levado, sem sentir,
para o passado, Onando li, na úlfima página 8 notí-
cfa fk morte k Afonso de Albuquerque tomei um •
susto 9 tive mm de pesar um telegrama de pé-mm i * '

Boa Esperança, disposto a trazer
para a 6* Cia. de Fronteira osdois farsantes. Poderá também omajor resolver interrogar os ho-mens na selva' o que não seriaaconselhável, pois, repetimos, talmedida deveria ser entregue ,àPolícia. Sòniente daqui.a dois outres dias poderemos saber o re-sultado dessa ida precipitada domajor Gerson até o seringal'

A MONSTRUOSIDADB

Secundo tiensa . capitão LuliMoreira, poderia ser aceita a ver-sao de que Francisco teria escri-to o bilhete para íafer com queo major Gerson não esmoreça econtinue nas buscas. Entretanto,
tal possibilidade torna-se Invlá-vel, de vez que o seringueiro nãocorreria tão grande risco apenas
para incentivar as ^buscas a umhomem branco a quem nunca co-nhecera. Salvo se tem êle interes-se que continuem os movimen-tos de tropas e o trânsito de
grande numero de pessoas, queao invés de aproximar os silví-colas, os afastam para regiõeslongínquas, facilitando o traba-jlho no seringal. Não discutimos
quais os motivos que animaramesses indivíduos a praticar o ofi-me, já que isso deverá ser conhe-cido através Ios interrogatórios.
Nem mesmo nos arriscamos a dl-zer que se trate de explorações
políticas. O que afirmamos é quetudo se resume numa mistifica-
çao e reclamamos uma providên-cia imediata das autoridades, pa-ra qüe uma punição exemplar se-
,ia aplicada aos responsáveis pe-los lamentáveis acontecimentos.
Tais indivíduos esqueceram-se
quo um coração de mãe, já bas-tantè abalado pela perda irrepa-
rável de seu marido, talvez fui--'nado pela notícia do aparetíi-

ito do filho, está sendo aos

poucos dUacerado. com o resur-cimento de. uma desgraça quetanto desgosto causou na ocasião,e; que o tempo conseguiu ame-nizar. Também o major Gerson,Segundo suas1 próprias declara-
çoes, tem «ofrido j Bastante, poisnfio ió adorava seu irmão comovê «intranqüilidade em que vivesua mãe, se Já nSo bastasse a in-fausta [notícia do falecimento deseu_pal. Por essas razões uma pu-niçao rigorosa servirá para queoutros_ aventureiros lnescrupulo-
sos rião voltem a surgir, paramais uma vei focalizar o assunto.

LOURDES VOS ESPERA
pXCURSÃO CIELMAR À

EUROPA
•ob o patrocínio dà

Pontifícia Universidade Católi<
Ú «a gaia do Vfiplèíjtòí; Pe,

Saída: 31 de dezembro no ?(_,_.._
Voltas: 6 e 24 de março nos navios"Conte Grahde" e '-Conte ííancamono"

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
AGÊNCIA m TURISMO

Ramon Ortix

ml
'¦&

-.t:

Av.
¦(Dip^Ç|__MA^v'i';"';^'

Rio Branco, 124 - 2.° andar -r- Sala 208Telefone: 22-4252 — Rio de Janeiro
38569

Se ainda não estiver esgotado você encontram « primeiro número nas bancasae jornais e nas livrarias

O BRASIL EM JORNAL
PREÇO: CRS 10 - AÜREO: CRS 12 suo

Importações...
(Conclusão da última pág,)

nhia;75.639, mesma data, -contra
Freitas Leitão, Importação e Ex-
portação; 75.638, dc 9 de setembro,contra Simplex e Companhia; ....67.680, idem, contra' Hermano Bar-celos; 67.677, contra Souza Matos eCompanhia, idem; 68.890, de 12 deagosto de 1957, contra A. Tavarese Companhia; 67.681, contra Ar-mando de Andrade S.A,; 67.682J
contra Zamponi Filho e Companhia;67.679, contra Oestrelch e Compa-nhia; 68.891, contra Santos Soarese Companhia; 67.678, contra Clavo-rie S.A.; 67.676, contra Antontni Im-
portação e Exportação; 75.637, con-tra Bell Pardini, de São Paulo.'

A IMPORTAÇÃO
O azeite era Importado pelaCOFAP a câmbio privilegiado eeada um dos beneficiários (segun-do. o conferentéldespachava na Al-fândega o azeite em nome 'da

COFAP e guardava como documen-to de caixa, para justificar a saldado numerário, a quarta via do des-
pacho. A via devia, porém, perten-cer ao arquivo da COFAP.

:°§ÊM. 
5- Ég' : \ iS'SCI^:l§!!lil|' í ,.\

Bem a^> seu gosto • • •

Experimente WINDSOR.
¦ 

\J^á uma luavldatíe nova,
um aroma diferente, v

um «abor delicioso

om «tada _i__rro.
Você vai gostar j
E vai fascr de WINDflOR
o seu novo cigarro. / S

filharei.que fumam bem
— fumam WINDSOR.

CIGARROS Findsor
\

j \
Bem ao itu gesto I

x\
.^^^. V

WBmW A I

<*MM*e.ce*

^-\ ¦ _M__^__k_/,
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.»»_ TI .. "_ ' ;—  ¦¦ " '

1 k armas em punho saquearam a caixa forte do banco
Cinco «ssaíWw «s «toras da audaciosa façanha- (tom k^j ta&wfe m Ramos a ocorrência
"MotiWífliij^i i NM m diversos bairros para
W<to os t>a«èáds - Às 9V20 horas o assalto

»*«*» M m*m\mm*} mm *naM:*ww*M* **J"n*< *• •"»»»• «¦»
»<*** *> r.,r,^. Wtfautt. to» ?«•*»> «H»n.«l «» r»t-.r„;<-cl-

i mtntti a, «a rttteo mtnalm, Ue-
I farta é> imof»r t +neniT»l»r ««

fOTwVtnkrto», 'açneni-am « cofre,
yMTfttr»"** e*re* tt M mil era-

O ASSA',,TO

-óhotf* toirenciarmente <ninndo
» «am» «> chapa lí-87-40, de cor
lr>m*. wimv» '•ChevroM". «st».
jçlonou em frente no Banco. Dê-
w «atram ^quatro indivíduos e*im outro fleon ne volante, com
* morto <rlo carro ligado. Efn fra-
*ao tlt minutos os bandidos por-tawle revólveres e armas auto-mAHcW! ameacArem t encurra-

ilM-am o* frmclonarios. O primei-¦ ro t. sk abordado, o f;crente, sr.Antônio dr PAdun I^iirsd» Ma-
triante. foi intimado por um dos• meliantes a lhe mostrar a co-
: fr* forte. Dali o bandido foi «pres-Mdament* retirando o dinheiro.^opfcTKlci-o dentro de uma valisc
de viagem aérea, dc côr verme-
Iri». Feito O «acue, embarcaram nooatvo « tomaram rumo Ignorado.

ÀVISATJA A POLTCIA

¥ ^ ,'K-^mmWM. y_ ¦- , \tiL AmWmmW

fffW^?IM| r ' 
_áÈ___r

• . _________\__\\\\\_____W Wmw

âal Lkàfl ¦¦"^rl
_______]áj_____ ____\mM

Sa E3fl Iv-bÍ lis
'**^* ' <^t^^B<«P^B>MW^MMMMMMl^MMMa«»MMMM ^^^^''««¦Wt^T^WB^MLO^MMMMMMMW-W 1 '

¦SN Sr II II TsatWOTFl i '"•^r"*~ "•' ^

irmj]

veja as vantaqens que o

sssayvaav
s?€ Vinte mlnutos depois compare-ei» * 4a. mibjevRo de vlRilânci»,'em Olurta, o motorista Luir. Ser-

^Yirte Jnnlor, residente na RuaTtApe, li. çuc decluroii ter essis-ffde m »ss»iro. Tmedlaumente,»Titeí tiiit t> motorista nsrrasíc
<*m. t^rmenores » ocorrência, o¦ürvimmSi. iii . TL\rV >"ra voirnrnorer. * fvnrrtnc n,

n ."^gigg^L--. S^^ fa- 'etWHw MiHtto expediu mensa
————— ¦¦

O eatabeledrhcnlo bancário ji faehado, apói os exames periciais
gem pelo telétipo ao delegado de
Vigilância, pedindo auxilio a êste
e ta demais autoridades. Logo de-
pois .uma viatura chefiada pelo de-retlve Atlco aegula para a barrei-ra de Vigário Geral. No entanto,
enquanto ali permaneceu a turma
(dUAS horas), o carro dos ass.il-
tantes nfto foi visto.
A MODA DE "OANQSTERS"

Disse o motorista que antes de
passar em frente ao banco, novolante de seu caminhão, notouum Indivíduo com uma arma namâo. Adiantou ainda que a annaestava escondida por um lençS.Naturalmente, o assaltante íailaaqueles gestos para intimidar os
que se encontravam dentro doestabelecimento, uma vez que êle

estava a pouco passos da solei-ra da porta, A fim ds se Inteirar
do que ocorria, resolveu pararcerca de 50 metros adiante e dedentro do carro viu que quatrohomens saíram em desabalsda car-relra e entraram mim veiculo,,quedesenvolveu :lo'go vertiginosa ve-locldade a desapareceu na curva
próxima,

«M PAVOR OS iTONCIONARIOS,
Todot. os funcionário» foram tonía-doa dt pavor" diante do rápido ai.

«alto, O primeiro a aer ameaçado p«-loa bandldoi foi V caixa Mário So-mingue.i Barboi», qut mesmo diante
daa armas ¦« atirou debaixo de um
baleio e ali permaneceu. O segundo
fofo gerente, qut comente mostrou
o" cofre apói ter recebido uma pan-

cada no ombro «om a arma do ban-dido, Segundo • ar. Marlante, o quto agrediu é um homem de .ldadt tn-tre 33 a 40 mos, medindo aproxima-demente 1,(15 metros, da cftr bnnca,eom sotaque espanhol. Trajava ternode panamá cAr-de-rota t tinha na
cabeça uma boina ixul.

O CONTINUO RESOLVEU AGIR
Num Instante de rtvolta, o coiitl-

nuo José Braz de Castro Cérquelra
passou a niA» numa cadeira e tentou
jogá-la em cima dt um dos aisaltan-
tes. Entretanto, ameaçado dt morte
te o fizeste, limitou-se a ficar lino-
vel quando um dos assaltantes en-
contou uma pistola na aua rabeca,

IA DEPOSITAR DINHEIRO
O sr. Hello Fernandes Garcia, abor-

(Continua na 10.» página)
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durabilidade llimludt
coniervtçío mínima
ralrslirls ao Ctlor, Com cobertura df

«ictmat ds alumínio anodlisdo .
«bit « lecha cm poucos itjundoi,

icm qualquer edorço
eiiudo» t orçamentos gratli

* facilidades dt pagamento

Av. Pres. Antônio Çarloi, 615 . Grupo 1.S04
Tel. 38-7585 (Esplanada do Canelo) RIO mm
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APtICACÔtS HUIIIPUS El UHU. URRACOS. ,UUUS. ABRIGOS NM CARROS, (tri

FUNCIONÁRIO DO D.C.T. VIOLAVA CORRESPONDÊNCIA
Denunciado pela companheira - Material apreendido — Foragido

O carteiro Heitor Barbosa, quehá multo vinha violando corres-
pondência, está sendo procurado
pelas autoridades do 27.° Dlstri-
to Policial, às quais íoi denun-
ciado por sua companheira. Nu-
ma busca procedida na moradia
do acusado, a Policia apreendeu

constatava que os mesmo:, conti-
nham valores, inclusive cheques
e dinheiro ~.

NAO CONCORDOU COM O
CARTEIRO

Para verificar se nos envelopes

dia dc Heitor, tendo este, ao no*tar a presença dos agentes, con»
seguido fugir pelos fundos da cai
sa. Da busca procedida no apar-
tamento, a autoridade apreendei!
57 cartas, 10 das qua*«.violadas,todas com o carimbo'de 22 dado acusado, a Policia apreendeu!havia dinheiro ou cheque. pros-|outubro, além de doSinvólucros

... como tu pensas que eu poderia vir, paií?
A$s»çi«- o velho pai depois de tantas lutas. '

K«X'íf o* pàgcv; deixados distantes a contra gosto.
O «hxfóft&o, * antiga chaleira, a cavalgada e
*e* Yíltai* pe5es. Encher os pulmões do ar das
«*«&$£«*$. Montar outra vez e novamente re-
«oiW © gado. Aprender com- risadas o ma-
v**}® és toleadeira, de que
wi tt^értíel Voltar enfim-a—... —

.—¦ m» <de inovo em casa.
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éle está utilizando' o

I ROI A & PRAZO
to titiema dt "trfdito 

,conJortâvtl
* amiga" qut o ajudará a'viajqr_
multo, pagando ao*- pouco*.

\\ V-.
pÒÊài

ma'' tiPara a sua] tiagem dt férias oa
titgóeios, tenha iaitr eonoteo "um
rottin jtlit è* boai iiagms", tm
tuatti prttta.lki mentait. Dt um
pixlinho am tato, nia importa ond*.

'%-
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SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL
Av. R» Branco, 128 • Tali 42-6060 — Av. Nilo Pajanha, 26-A • Tal. 32-7000
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dois envólucros.

TENTOU MATAR A
COMPANHEIRA

A • companheira do carteiro,
Jandira Nascimento de Souza, de
18 anos, solteira, residente na rua
Marechal Falcão dt Frota, 1.365,
apto. 101, em Bangú, compareceu
àquela delegacia, tendo declarado
ao comissário Vilarinho, ali de
serviço, que Heitor tentara ma-
tá-la, utilizando-sé de um pu-nhal. A arma por ela arrebatada
na luta que travara com o car-
teiro, íoi entregue à autoridade
tendo esta procurac' inteirar-se
dos antecedentes da tentativa de
homicídio. Disse Jandira qué há
mais de três anos Heitor costu-
mava levar para a moraflla, daagência dos Correios na Praça 11,
onde estava lotado, cartas e en-
vólucros, violando-os, quando"POLlÕÃiS

MATO-GROSSENSES
ASSALTANDO A MÃO ARMADA
GOIÂNIA, S — Greves aconteci-

mantos se rerillcaram na madruga-
da de quinta-feira Ultima, no mu-
nicípio de Piranhas, quando um con-tlngente de policiais de Mato Grosso
invadiu o município goiano de Ara-
garças, para saquear as famílias delavradores que realdlam na locali-
dade de Blrigul, no Estado de Sio
Paulo, e que vieram trabalhar neste
Estado. ,

O chefe de uma das famílias de-
clarou à reportagem i que os poli-cias levaram círça de 17 mU cru-
iflro» todo o seu dinheiro, sob

D.C.T. utilizava-se de uma lâm-
pada multo íorte, colocando ascartas contra a luz. Há dias, Hei-
tor apoderou-se de um cheque pe-dindo a' ela que fôsse à Caixa
Econômica para receber b, dinhei-
ro. Como nSo concordasse em
participar de tão grave crime, de-
sentendeu-se com o companheiro.

Heitor, então, tentou lançar
mãos de seu senhorio, Puríssimo
da Silva, morador no mesmo en-
derêço, que também se recusou.

Adiantou Jandira que ao ex-
ternar sua intenção de denuncia-
lo à Policia, foi ameaçada de mor-
te e não fôsse sua habilidade em
arrebatar-lhe a arma, teria sido
assassinada.

Heitor, ainda segundo Jandira,
quando não conseguia com a. lâm-
pada_ divisar o que continha no
interior dos envelopes, abria-os.
Se nada encontrava, fechava as
cartas, entregando-as aos seus
destinatários. As vezes, as queimava.

O material arrecadado deverá
ser encaminhado ao Institutc da
Criminalística a fim dn ser exa-
minada pela Perícia.

Quanto ao carteiro, que conta
com 27. nno. de serviço, está sen-
do procurado pela Policia a Ins-
petores do D.C.T.

AINDA
0 AFUNDAMENTO
DO BARCO •
"DOIS IRMÃOS"
SANTOS, 9 — A fim de tra^

, balhar no levantament) dos cor*
pos das vítimas que pereceram no

^ afundamento do barco "Dois Irj
mãos", afundamento êsse ampla»
mente por nós divulgado, na ilha
de Cananéia, seguiu para aquela
localidade uma guarniçao de seis
soldados do Corpo de Bombeiros
desta cidade, chefiada pelo sar-Na madrugada dc ontem, por.gento Estevão Torok, atendendovolta das 2,30. horas, o comissá-à,solicitação -feita pel, sr. Egairio Vilarinho, acompanhado de Muniz, delegado auxiliar da 7a.seus auxiliares, esteve na mora-1 Divisão Policial. Asp.

CARTAS E ENVÓLUCROS
APREENDIDOS

Presa de acesso de loucura
assassinou o filho menor.

Acometida de acesso do loucura,
zeiros tono o «eu dinheiro, sob o,uma pobre senhora abateu o filho,
pretexto de pagamento das despesas sendo dominada e entregue a Po-
de transporte. .llcia. A dolorosa ocorrência se pas-sou em Coelho da Rocha, no Estado

do Rio, dela sendo protagonistasIvanete Machado da Silva, dc 46

O dinheiro foi arrecadado sob a
ameaça de armas, tendo os ousados
agido com violência. O secretário
de Segurança Pública de Goiis, to-
mou tddas as providências para queot assaltantes, depois de presos,
sejam «zpulsos de suas corporações.
Asp.

Outras notícias
de Polícia

na 10/ página

tendo, com um acha de lenha, apli?
cado vários golpes na cabeça do me-
nino, matando-o. ,'

Os vizinhos,.despertados pelo ba.
rullio e gritos da criança, acorreram
ao local, mas quando ali chegaram

 __ „.. .„,,„, „t ,„ já encontraram a criança morta. |anos, solteira, doméstica e o menino ° cadáver, com gula das autori-'
Laurlndo de 5 anos. [dades da subdelegacía de Coelho da

Ivanete vivia em companhia de1 ,R,0?ha' ío' rcra°vida para o necrw
José Vieira da Silva, de 57 anos, sol- Lér,ioiA«nd?.a„?nf*rma condaaatlt-jtm_a*
teiro, funcionário aposentado daP.D.F. e residia com os 4 filhos docasal na Rua Estaranto, 649, naque-Ia localidade. De há muito encon-trava-se enferma, tendo mesmo es-tado internada no Hospital PedroII. no Engenho de Dentro, nesta Ca-
pitai. Ontem, José saiu de casamuito cedo, dirigindo-se à estação deVieira Fazenda, à procura de uma

Delegacia de São Joio dc Meritl, dei
onde seguiu momentos depois pario hospital de alienados do Engenho],
de Dentro. „

*

Material Fotográfico
>̂

Para amador e profissional — Dlr.'
™S'w.«-i?í?22 8 J?rocura Mu™ nal _ Rua Francisco Serrador, 8o£casa para alugar, Na sua ausência, sola 601-A. Tel. 52-0151. CINELAN-'IIvanete foi tomada pela loucura,!DIA. 10039*

A PREÇOS .1 JAMAIS OFERECIDOS
^•«•«aa^qg ^^^^m^m

RAPHAEL PACI & CIA. LTDA.
liquida todo o seu estoque para
montagem^ no mesmo loca], do"BALILLA BAR".

yr\'":'

*___WÊÍS8K&ÊÊÊ8fm

i^^^_m&m^^'

*aaa»

/.. v

Lanternas
Apliques
Plafoniers
Consoles
Mesas e cadeiras de
ferro batido
Lustres clássicos
ou modernos
Peças avulsas para
decoração

Faça uma visita
wm compromisso
Vmodas r, prest
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RAPHAEL PACI & CIA. LTDA.
LOJA Av. Rio Branco, 185. Tal.: 22-2896

( Ao iodo do Clneac)«ABfilCA . í. FasJ Gmmmcm. 450- TaL 32-2699
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Unidos pelo átomo
r,maaSI} «& »AJÜIU. iaomtBtn, IO d. NmmbnJ. 1157

0 sas» aMafaüir «s Boe- wO. coando e etBprqp A» ener-
** AL"t* ***** * áeksx** r* atômica assinala de forma
Ww*ít» Ã CffliJurfnri» tírnd iadisctjtÍTtl que a técnica tende
<» Aj^ara líiJtíTitpiíiíiiil dt a aaperar a capacidade poliria «

t^a>* 
Çfy?** Kl" UB1 ¦dÍTO» *« MMO r !n,a

wmcwmait. jroâer. d» luto, «jfora, «at*bfclecfi>-
*• «ro iftroe do aaaunta, jwde-»e dtaer qu» wJ^b-oai ia iwrtB» par» ,uma verdadeira reestru-=iir*cíit> d«nuicrí.Ue* dn edueeçSo brasileira. O

pianu técnico,, remwmrav. Kfa «asuuiil * ou* «rtejan», de fato. uUrapaaaada*
notlemn* genfer i «(WKtuniiliufir *» »mtóh'n» fencmentiriat dc retoma parcialie Mililinhar a. signiúiaiciiii <iit, lü*"BÍ •¦ *«cudle rama d* «nalno, ,ess proveito

wrço «tmiuipulii,, n- ,- otrr*. ,-**. «*»!*«> a» -uma atitude dl verta eu paz de ira-BKf£* Nawew, < .* ae mw» ào boroesa, exirndo doi esodis- nu. para aa «iaçA» «n* „. 3^ | 
BRm"r *"• TUmo *¦ "*iaa ««• revitfo global »

en Vàrs». E* vc&a dessa sn. tas a du naçées orna colabora
ai* 4ec2awa « «. Joio Carta» <ie tracera para <iuc a força mj-
Vsrir ^t» 

">» Erwü e a Ar£tà- dear teia convertida num instru-
tira mkMmmvtmm »a» jirixiwa» «aes» de pai e profressa paraaa» yc.ij-r*?:»*i »ícht»i«» ten- a humanidade, «ob pena de »e
èratí-i ã àaftntaÇie de ama »n- aíainir à destraçio da civiliza-
ôstrla favctimàmant «terra- çio. A perspectiva de uma píer-

de todo o nosso sistema
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da rt- eawif.a atãetiça", aws
Riai.\ ess «W;w;:bô»è», » duu
Pííflf*. wa *.-í.rd« «8B«to»,:o
caifíwiãtsa á» ara aajtó3» era
«asaa 7*n a ajiüraçli» afiêsri-
a fiKsÃci

ra atweica podrri «er iaveroda.
através -de acordos axoplcs e or-
*»]«! ejeíe-oa Estado», cm de-
toatof & éatabijidade para a
ceereçio dos detrheis ecvaiümi-
coa, ammenaaá, ao mundo aa , ,E«e tn>a^..v camjcefajaena»,: .AspawUidadea de canprewuão. (endimentoa ftcmjtufit ót nuttriais Uri^ i * te«-««ar »v.-J.

ci». ictctT33a -arisãet, t e tna-'•; ."^"--ViJ"-:-

sü . « Ariano. S3E
Ectmumiaa euinpfommiar» Jtemic Tiurcue, ju> íundo. toda» ettfio d*•nrerèsses em cumum, inientnim «sftrto «os tftrno da idéia de quc aa etapa» do

tanta quanto reaponHUrtilitüiiitt*
poliricaa diante íin» imtr'« gtmiw.
do cuntinente e .lu preinijtii iik
.América do Sul na piumi mmr-
nacional, fiisem. ,cmir <pie tsiilu.
noa" una e nada no» «pai» in
Argentina. A miiãu.. .iipiri, »-
fari^dm pela culalwraqâu atnrní- 

"2 ""*• 3S?J*B*a,mU: ^^ PràxLmo, dia 14,
«fiiaia«ar a taarfiaicfa. íederal em AUgoa». Sa
i Si^u-tmiD ffrfbuiuil Tederal nio Julgar até 14

flemntii*Phnmitt materid em que o pai» e»t4ffiromiihado aé nbegnrfio a aeu tém» normal »»-Huattt vai» nova oompreensfio e uma novm pi^Ifcioa ni ;>.i.:i: educacional.
¦¦  

' 

'

3í» atai ida .aemiina que amanhl ae inicia,

e«ía içrizwpi á.i» ir.hjéria» ri-
«aaií à jcíiiíoclo do criaio me-
ÜEc% errçrrfiri tfemen» no-
tíía-Ti ci^irr» a- ciprrar rein-»-
r» dt pícmãi. O estabeleci-
Mala õJj*m pejomw rearorts

• ..". ¦-¦vi'-"* »"-Acordos ajapJea e oryinieos
ew tomo èa prodação de átomos
para a paz. A consciência des-
sa aecessidadê Je vai impondo a

ca^ constituirá, naoiraimen». tm
fator * maia de identidade e <m« * ammaud» de aocurança do ar. Muniz Falcío,

pura alioiir «bte Jen^ :» ibçiniefle «orai é a da volta do governador. K
ní»JTON pe!» rasi* lliaifit, aa «- ;' * «ntaBObènrãt maia certa ainda aeti tuna beca-
pccufcutfiej esmpiiiiLt. Je á^itfiti- ' *tmft* * «npíípcr dt sangue a terra alagoana.
<ies e cunaacwniaaa, liescúiuiui/, ! ^ 'r '"ibuni11 V0'J^ pela aegurança impetrada,
nue alguns raricemioa gr<Mae£r<i«, !' *Bnn«í,«»ft«n'fio » voto Jí dado a descoberto em
desprendido» da mnnltea e 2 ?rcrrr-u,U l ™ íonud mineiro, pelo relator do
tradição de amizade, e-tiranuiit
em admissões hostis..

¦uri" ícci7<nKK- áti?C;6osaí sa ttKáos os povos, a quem pugna a
fí',if'3^.» ist ei-tríriàíae, piròle- ^êta de um aniquilamento total

flont) «w com essa tacanha inédita rompeu vio-
imrammme uma xrndicÕD de ética e dlscriçio•fli .' üi:-.i::i Brasileira, teremos da mesma forma

ra fR ;.» e=i:rsr.aTr, e trrio òe
ee.rrrc.tir ex:.i w rais. io fc-
tsrv. e Brasi e a Arçez-?*, «-
K'J «-.vetísca õs desenvtíri-
rec?.-" wAiiüii^ ^jí ^ÍIrif^rí
«« ô.-ií ça:s« a rf.-.-irrtrrcr. a tií-
ru irem Ji- ericr^t.

As thnaTtmjSes da embaixador
]:ií CarJc» iíwii coizicJãem,

das conqàtías temanas. A ulo-
na sraade -guerra fintiou ao
Orrectç. «sa a explosão das pri-
sneirar bombas atômicas. Urge
afasor a jwssibflidade ce tan ou-
tro eoBÕrto imeiar-*e ea"ma-o-
res proBorçlSes peiãs araãs aper-
feiçeacas e ampliadas. ; Vi

Kas palavras ào emíaâador

AHiHmnr siib intílutével ameaça de conflagração.
*: * * anòJ' porque nesse lnterregno marcado entra

j* auHaJa: É Assembléia e o julgamento da se-
AlteientMKea Hmail. su «sr-. | «'"«"C". * «r- Muniz Falcão, em ves de pro-

para..fj=rirc» aa sea r«stipo leia Carlos Mcnir-a ãe expria=Kr.à:<- nosa n^èna, «ra os ir.ia o sentido ronstftfK*S-e cria.-
toaow&saK£5ca^a tmávtit òor do programa de atemos pa-ea srttacio ,-cccca hntraado- ra a paz, a ser desenvolwdo no

seio d» tana efira «imiurt íesiia
nacureia». propiciniia neiu ei"iin>-
ção d»_cièica. iniiiiatia geüia
requisitas da técaici e inspirada
nos propósitos de áeaenwfvimt-i-
to ia prscução «eonünriia, oarr
a prosperidade dos seas twjoh e
dos ;poiKjs- irmifos (& Aanãrica,
reafirmanv uma «ecu^ão, ju mjü^.
dariedaífe que,. ooseir»ajirio> ünitna
mstaricas. proíetar-se^ mr*fiita-
ro <fc íorma. efíiamte e soperiuc.

«wrnr «upenir dificuldades, aplainar ódios • e
.nicjir rtauentimentos, esn>erou-8e em colocar
«uif atír-enairios ante o dilema: ou reação enér-
pa., pn» sjürnr a vida. ou o abandono do E»-
anSr. Tiiame nr dilema, »ão terão escolha; Irão
jan _ lepfcimt òeJesa prévia. Vale dizer: irão
pira i mnricinio Indiscriminado. Vencerá quem

Jí.r mal» ríi.Ul.i no gatilho. Vjj» .fr4 a irmion-da cônUttgíncla a poãár «Alue Alagoáa) A#'w.ponsabllidadés do gpv6rnó íedtral n«w esqM«-ma d» sangaa a «earipar no Nordeste, «ào oú-tu. O presidente d*' República tem pweuradopassar m(oi modu sobre os- tràbucoif dn gp.ver«d«'í Ul a certew «Je!sa* (jth^UJt^lo
)ír.,MuiiU Falcão que ura ministro do.fíúpréfno,
.trazido de Mina* por sua llviV tscolfc*, perml-

^e-sa ao Iujco de ?ntadpar" votos. 9
, Enquanto * Irresponsabilidade do governo

federal nSo se tradux am derrantamento d* san-
gue, é possível que^ entre .o» displicentes^ en-
«ontrt ela juatlflcatlva • tolartocla. Mn» k hora
em que íácUltaVo sacrifício de vi^ás-humanas,
è preciso - denunclá-U A Naçío para que, pelomenos, sAbra.elt recaia a saneio-morai do pi(ls.'•['/;•'•'?, .'¦ ¦¦•'•¦ v- ¦¦'"'•¦:'-"'^';c>y
Ágios 

'"¦ '•;;;¦, ¦¦:x^v:;W:Í
Segundo o liltlmo balancete (|u autoridades

monetárias, os ágios a,rrecadados na vigência do
anterior regime de comércio exterior ascendem
a 168,1 bilhões de cruzeiros. •'

Déss* toUl, cerca de 108,1 bilhões de cru-
zeiros foram pagos sob forma de bonificações,
15,6 bilhões de cruzeiros destinado» a financia-
mentos e 3,5 bilhões empreg*ados em reajustes
e despesas várias. Resultou, pois, um saldo no
Banco do Brasil, à disposição do Tesouro Ns-
çlonal, de 42,3 bilhões de cruzeiros.

, Com íut quantitativo foi possivel financiar
os deficits da execução orçamentária sem lan-
çar mão du avultadas emissões qua seriam
necessárias. ...

Contudo, o advento do novo regime de co-
mércio exterior velo pôr fim a esta situação
favorável de financiamento. A redução das dis-
ponibilidades das contas dos ágios e as crescen-
tes necessidades de financiamento do café vão
pôr, em futuro próximo, as emissões num ritmo
ascensional, do qual já são pálidos exemplos as
dos meses mais recentes. Então veremos prodi-
gios explicatórios para justificar "as conten-
ções e reduções do custo de vida".

BALANÇA COMERCIAL

:*.-«: :e.

ss pre^iias

DEMISSÃO
As sa;ii.r e~ Btíêa o presidente ás Re-

pdfclici, o erce&spo D. Kíiõer Ciscara íéi ca
âsoma vat è:* -jssrao ^-jaüSMa àê àifi
O eoesentíria u.:r."r>È= tem àe ser áiíi

A r*pi- izr.tzl-úz_i é -õls mais extensas ca
SíxííL Boove^ « tjj s-£.^irfão, alp:ss exage-
r«. ite Dia roie hivsr cúviáis: são imersas
as újfUnm» ?otfs::í.ií cessa rerlão. For vários
Bmttre, cr. piríf iz-ispenãe-tec da nossa von-
ta;t. í:;;í aía er:io baíti-t» exp]orsd£s e de-
secia-Zv-ldü o i;-je preyjdica o pais inteiro. Mas
raches vir.! esur üa preiudirads a própriar;s:i-.-- saaaícia. E' pobre, boje em dia. Tam-
be=^í. parim, pobre r.u densidade ctenogrffi-
ea. uanespaiBae i ía";:a de recursos o número
m-ui:3-r*d-j3Ído de habitantes ci\-üi2aÒDs. Se C-
iert=.;j e> ciTru.o, deveria resultar uma renda
so^i'.-*: perccjA&u Kts ___%_, é èr^ o «saKadb.

O Rsoittaâo esü, t—_ algarisnsos indiscuti-
t«íí. co £scocsa de D. HeMerf a popalaçãa
WPaiwifeA "rive en enado de extrema miséria,
em caatrasfo rív;*,tí.n;e ou grotesoo eom o I-uxo
•xabeante zu eSficaçães públicas, com a
abc-dln-is it carf.is íiris e màEtares, com toco
'i3*.,l?irf—3 «««itivo^ lerlslatívo, judiciário

aüü:ar que carafítrira van Estado moderno,
em tegSo ?í.r.-c.rr:da par imssjoniríos.

Aos nafeãcssiricis pr:ende-se agora eorííiar
^"i^5 dí :í'rir-"':í-r a rer3o decaida." Terão

auxüw» pira tanto, os bispados e
«Tillizs-

SLssã Rsàioíào lalvec âsoque proí-undamen-
t» a nciss;s últimos rí-publicanos históricos.
Lembrar-í-e-âo das lutas pela separação de Igre-
jj « Is:adc: diarão a arrí.gãscia de manifesta-
çv-is històri-ras como t btía papal Cteràds leicos.
FaíaiSo im âemüsão da poder civil perante as
autoridíid-ês £.;'.ísiárdcas.

Mas quim sia essas auiaridades eclesiásti-
c;«; A maí-í.r' par:* da BEhS amaiSnicd provém
tíe canas rtpòes da Brasil; também slo nume-
reses, n-íií. e« es--ar.g£iros. Xada os liga a po-
pul5-,-i« tema] sJêm da esforça

ass* áíi.^s'ir.-.sc:o é rua força.
A srar.ee —;a:orta da população amazônica

é de aoaUabetos. Par entre um número ínfimo
tíe habitantes são eleitas, respecüvamente no-
meatíos cs savemadores e preíeitos, os d?pu-
tados e saaac.c.ress ds funcionários, juites. ofi-
ciais, ete.» ete.: cs podêres locais. E estes não

levantaram; ste ¦ boje,--* Amaríais-.— -¦
Em srau exc-íss.:va Tale para a Amarônis

• que é vi.rdadê, ena grau menor, para várias
outras p«t".ís do Brasil: a região fica ocupada
«. com per-dãd òa pala\-ra, administrada por
pocí:« kcais, ís-udalmente constituidos e con-
tentando-s* eom a exploração comercial das
cçcr;uniándes. to»dí«tes. Além das guamições,
aeroporto^ cSssaras e repartições é como se não
F*ítíEC-íísi ao Brasil.

^. * *-.--_-. , .

Ajcrs. ss.ri fer-ircpue aos missionários. E',
sim. uma áesaíssão. Precisamos trabalhar para
que eia r.i.- se repita em dimensões maiores e
perante «atras í^rças, menos serenas e menos
benevc-Untís do que s Igreja.

eiaado o govémo uma Sstdga «Ira a ^aiun t
a Praça, de Santos.

DÉFICIT ENORME
A SuüuiiSE comercial do Brasil nossas exportações; tábuas de pl-nm ¦ cneáar, de janeiro a nho com US$ 43,7 milhões; algo-mane ann, registra um dão em rama com US$ 37 mi-:.; ;•:.-«.::: de US$ jlhões; açúcar com U$ 27 milhões;

rnm.'
upiatu

¦viiifiián
2tOK.,£]:F„[H) conforme o Cot-'minérios' de manganês com US$O governo, declara aqafi* âjcanenia ms- |íaB»«« Jlícnho acaba de apurar! 22,4 milhões; cacau em amên-"a agir en dasarfrdo oom acnnaa Ifcmi» S ^^^ °* EfitsSteíira Econõ-. doas com US$ 17,9 milhões.uú ^^m-ri i u V^ üormaa iBgau ,3^^ ^ yjnjrncei-e ^0 Ministério'casaas, temanda o csBjmho. ao monní»Hií; «stn~ !!<fis Egamõatal, desprezando prarrogatívaa e dando- -privilú-

sou

^os a grupes econômicos do ramÊeu''.. Fará
essa liquidação da Evr» «npr&a t autarp tu" disadmlnações. o Estado controla "os eaíés dia-
peniveis nes portos, coadjuvado cor duaa ju
três firmas escolhidas pela critério da amiuaiiu
pesscaL"

_ A hipertrofia governamental sucsfináu:-3a
à iniciativa privada, rapidamente, mmwutian-
do-se "numa potência comercial ã 'case. 

jrinm-
palmente. de dinheiro emitido".

O atual governo da União, temos escrito s
éemenstraco. transformou-se em campeão fiaestatismo e des negócios de favor para cs jriTtasassociados ao cfieialismo federal. A manifasta-
po da Associação Comercial de Santos . *&-
quente e objetiva a êsse propósito.

As exportações de café, algo-
. dão e cacau, em relação às dooaiartd exportou, no período,ano passado, cairam de 68.9*.smauasraaa. mercaoorias od vb-;7,6i( e 4% para 61.1* 4 4í e 2 1*UDnr araü âe VS$ B4S,7SB,007,00 respectivamente. '

íiat aarverriâos em moeda na-. Comparando-se o período con-
w^-Sf^nn ^^í de Cr* siderado com os de anos anterio-
l"" r™iÂl 'no.1(ttT'El ?E res, temos que as nossas exporta-±..-iHL.f!Uiflf; qmlosl, e nnportou çoes, em 1955 (janeiro a agosto)
gsuüüUKmjnQiir&iraí totalizaram USS 841,798,000.00 e
SH^S 

C» :..!em 1956 US$ 979,278,000.00.\ Va-m..Hlt-.f,, .-4.0D em maeda nacio- le dizer que, em relação a 1955,""% i (período considerado) o valor de
_is Tiasias principus exporta-' nossas exportações deste ano foi:;.-«:: J-.-irnm.caié cam US$ 515,7j superior em US$ 1,9 milhões ànUnasr f;vr^.flHS sacas), repre-,dos oito meses daquele ano; en-wn-a^ia: f:.-S na valor global de; quanto isso o valor das do ano

| último superou em US$

TRES MILHÕES
para o Conselho de Política

Aduaneira
Com o despacho do presid ent« da

República, autorizando, iot rutltúfdo
à Fazenda o processo em que o Ml-
nistério solicita permissão para ets-
tuir a entrega, ao Conselho de Po-
litica Aduaneira, da importância de
Cr| 3.0^0.000.00, 4 conta do crédito
especial consignado na Lei n.« 3.244,
de 14 de' agosto último.

¦ :- .¦ .. ......... ., ,. Xé Cadcmto
ECONOMIA & PIJVAJVÇJti"

MAKINIÍA A1KIICANTK

m„m 9-iSeMâ° Ç«dw*l «caba de aprovar o proltto da Câmara
§.UVCrai^.KXr0c.d,?,eMHrlnh,, ""^ * lA«tt

C;1tó5contrl.É,u,r.PBru " ín«t«»ac«o « deaenwlWmanto <uIndustria de construçSo nnval no Branll. flro w
O* recursos do Fundo serfio obtidos através da taxa d» »»_"0V«C??. d» M"r|nh» Mercante - sobretaxaXlS &bSos fretes pagos pelos transportes entre portos nacionais entrS

WaSfiR? r 
"ém "• outras arreeSdaçõe, edrtaTõer^I

mM^ü?™"**! ¦Julra' *>ue ° Fund0 fwrmlta inlcjar ò soèrmij-'-
HL^ft mercante naclonaí/colocando-a no Stu vül
SSS&JBSX Neale *e-nt,d0 é Prcclí0 1"e "<w llbértemoil dS
SSSHaK*? encam referente ao pagamentodOs íreteg delm.
£?™f>Í° * ""P0,''!?^,?- N<> último decênio pa«amos,pofêstÍJ

MtfaS.»^?, 2 l,aJtUrü dí nossa, necessidades. Allés, é de íí
SSSftrS5-9£l««SunÇ" h?uveM* «un movimento contra âta ai!,
vídíâ?Â™Z-%£e]'Jt01? P"6 ,s ^PÇFkcOw maciças de derlZ .
tit»«m 9E£$leaS & #*°i repercuUndo na oplnUo PÚb5c£.
rinn.«-'...dcntr?" do 1,mllc ™a PoWbiUdades. o dwido (Suai
lncSSSddid-e dé8%.qnU,en/J5,evemS^steJ»t?^d0 fflW«ff^S '
nnuS, fliU?»iSS transportar ¦» mercadorias componentes ds
tato? SraiESf 9ueJchc*aín a w "«etlr de noSSWlãt
ttponr,tedertScdme.,?aV,0i, Mtran«elro« 4 SftXSBftj
nr^u^mf^r? baala "aparelhar a nossa marinha marcante' á
Kífr ?.mÍSd" 1uf "Z inítitua «ma PoliUca atuante para esta
^nir» nA. genial. Questfio esta que até hoje nunca mereceientre nôs. a atençáo que a aua importância, ccniírm tISSS'
S«ÍSf Pawivamínte a-7er «coar «S° no^a?dlvÍsá5 w^'
?oM„rmS.de P««nmentos de.fretes, sem oporTMlsWncií m?la'

Jí?LP?"Uca agressiva e concorrente, com a finalidade alriíto

^„^3eolnet^aSmb|eoPenetra^° ím *"" comercW. V?»

I- NOTfÈIAS NACIONAIS
rol instalado formalmente o Grupode Exportação de Mlnírlo de Ferro,orlado pelo decreto 0.020, d* 10-8-57.. O novo organismo tem pôrobjetivo o fomento das exportaçflesdo mlnírio, dentro da orientação fo-vernament.il de expandir t dlverslfi-car ¦¦ exporUçües nacionais.

Em entrevista k imprensa, o mlnli-
tro da Fazenda contestou o pronun-ciamento do sr. Carvalho Pinto, de-
clarando que o fortalecimento do
mercado de títulos nSo prejudicará
oi interesses dos Estados.

peia salvs-
ias corpos.

Acumulado de crises
Nunca esteve esta pais tão engoiradu nn

crises como hoje. Elas se sucedem em ritmo-
.impressionante. Umas se resolvem a duras pe-cas, outras persistem, enquanto outras 33o üim-
çadas no noticiário da inquietação nacional. O
govémo com sua comprovada íalta de autori-
dade estimula a todos os focos de anarquia e
sedição. quando não os apadrinha, como na eni-
sódio de Alagoas. Agora surge, nessa 3érie Sn-
terminável tíe crises concomitantes, a Maranhão..
I de extrema gravidade o que ali se esta ous-
sar.tío como sintoma da falta de respeita cuia
ordem constitucional. Os deputados do sr- Vi-
torino Freire decidiram derrubar o vice-gevar-
rsdor tío Estado, desütuindo-o da presidência <ía^
Assembléia 

^ Legislativa, cargo qüe ecupa an»função de dispositivo da Constituição do Eataduv
Como fazer? A maioria vitorinista decidiu qmso melhor caminho de matar dais coelhas cone
tuna só cajadada era extinguir o cargo de viça-
governador. Extinguindo-o, estaria iòra da ara-
sidência da Assembléia o sr. Alexandra Costa,.
»o msstao tempo que deixaria de ser o sucessor
legal dó governo ^a Estado".' A monstruosidade
da manobra ioma-se evidente por daia. motivas
básicos: primeiro, a extinção do cargo do- viça-
governador só poderia alcançar a próxima- pe-riodo e não o atual, para que não tarmmaüSi
sendo uma cassação pura e simples de um man-
dato eletivo. Segundo, tal reforma não nadaria
ser votada por maioria simples,, como quer a
truculência vitorinista. A
tados que se faz nesse golp
iista contra a oposição culminou cnm a tenta-

sul mm
mi mm
MS ESIAD05 UNIDOS

Ajuànu i riBscer oito mil -
Épribams e ribis mil italianos

135,518,993.00 às do ano em cur-
so (primeiros oito meses).

Eeleva acentuar que bem maior
do que o déficit de nossa ba-
lança comercial é o desequilíbrio
de nosso balanço de pagamentos,afetado pelas volumosas conces-
soes de câmbio" para viagens de
protegidos do Governo, pélósnossos compromissos no exterior,
pela importação de automóveis
para parlamentares e magistra-
dos a câmbio livre etc.

CONFERÊNCIA DE CRÉDITO
RURAL NO PANAMÁ
Com dtstlno à cidade do Panamá,

onde vio participar da Conferência
Inter-Amerlcana de Crédito Agricola,
a inaugurar-se amanha, patrocinada
pelo governo panamenho e pelo Pon-
to IV, seguiram ontem, pela Branlíf,
oi componentes do segundo grupo de
delegadoa do Brasil, srs, Jovlano de
Moraes Jardim, gerente da Seção de
Crédito Agrícola e Industrial do Ban-
co do. Brasil; Paulo de J. Mourão
Rangel, do Instituto Brasileiro de
Geografia a Estatística c Mario VIsqulerdo. O primeiro grupo teguiu
na sexta-feira.

BAHCO MERCANTIL DO RIO Dí
JANEIROS. A.

Quitanda, 53 e 55
Depósitos e Descontos

IS350

"?ür> 7i.-:ipriimE ne televisão
amerír-mu- GrapiD Marc fui con-
sjfemSa mãe üd ana", declarou
ESBa 1£kz2e;, pnríeira italiana.
nHtiiinnffizafia norte-americana, que
3» mnniirltrcH nr Sin visitando sua
fiimaSa., ?ar anis meses. Féz jns ao: Têm elas verdadeiro termômetro dos preços — O presidentefflnSi» jar isr EjuãaÕD t nasci-j afirmou que o custo de vida: está baixando, mas as cons-
manga Be sais mu crianças nosj tantes reivindicações dos trabalhadores provam o contrárioSatacuis.iJQffliSãE - durante trinta- el

INQUÉRITO COM DONAS-DE-CASA
DESMENTIRIA 0 PRESIDENTE

Tópicos & Notícias
Recolhido

O semeia! JJaSt uão tem comparecido so Mi-
nlstí.-w da Gíserra. Esfâ recolhido, ligeiramen-
t» enfèrtui.\ diz-se. Timbéra nio compareceu
às BaaM&ras miUàíares. Tu^o isto è estranho.
Coatesiia kiEitíffiis de Irafeattío, ação òe presença
« hlsià« fíí;i«s. O gesoèra! é fone, ce alma e
de corpo. Bc«!-.-í-.í menhtiana jamais o abateu. E'
grave que s« tóntsi rsudid© agora a uma dor
de dente w í «au resíriaò-o. E' grave porque
nio çarse-e c-a-sj-.ta grave, mas poiiticij.o que,
no Eraf.it, é sempre perigosoi

jaeite umn; * nuaí mu na Itália. AÍ 
"Um inquérito com as donas de'bl 

3fea«i .mnlomou-se pela Es-i,c.?!a sôbre ° jumento do custo de
...•v» Jim- ttíp^;; -¦ w Vlda apresentaria resultados es-iOhBb íi* Ifinnsam, Nápoles, em! tarrecedores, para desmentir as

| IHUE: íüiçcãs -ne erercer seis anos j estatísticas dos gabinetes, de que
ài idágctpánBsE na ÍEtSEa, transíe- se tem valido o presidente da Re-
úwrtss 3iirt Cinciniti. i Çubli.c? Para afirmar que o custo

de vida esta diminuindo. Este i
cx.v.mrTSTCitt- T>£-5t«n tttt? ° Pensanjento do sr. Antônio Os-rmiMmmm^^snMXt— TER- mar Gomes_ da Confederação Na-;J?.STSE j cional do Comércio, em declara-

; ções, ontem, a este jornal,
í-nm.-jis ãe ciUErentE e cinco;

mas (Ss ;isrrrn-,TiènciB nos Esta- INQUÉRITO "IN LOCO"
iii:ii EfanSpg, s sra. Maziei visitou'
asa 311J.'.. pmmrite há quatro anos.; -Durante- a entrevista, afirmouTL-j-í 61155 na Califórnia — *'pa- o sr. Antônio Osmar Gomes-~i_hi:, -sr-íHnre", — com os seus "Nesta questão do aumento

 ...-., _ .^^y—.™* ' 
,.,. , .. , ' continuo do custo de vida que se

acumulação n> 3™ 1 - "^ CL"1R ^^ Sfe e,diretor|vem verificando em nosso país,acumulação ae a,en- 
|& aníjasM riadeia oe prç- desde vários anos já, sob as gar-pe aa maioria gover- g-xrana os r?)?visitn, cinema, ra- ras da mais feroz inflação estão-u.--.-.. ms: sempre viajando, ocorrendo profundas divergências.Mina m «a aanr um csoitorio entre as estatísticas dos gabinetes) —íaska. e a realidade dor preços nos nos-

S _"±f !t0E de abastecimento e feirasC
¦ ímuins
: li.'ii üi

£ «ri.. Kazr.ei

EiiTuão aio mau

tn-a de reunir sua bancaca em outro local ci ,' •—'-;- -
nao a seae oficial da Assembléia. O grrjtescii I "^Í-j-uk; háda cena náo esconde a gravidade da situação., a i ansur jursrax ap r-i.::.
denotar o risco a que se está submetendu nms
so o Maranhão, mas o própria regime.. Frgva-
Ieça a decisão da maioria, e teremos mergulhado-
num ciclo de tirania das Assembléias, a votarem;
conforme seus caprichos políticos e seu3 apeti-
tes de poder. O quadro é de desordem franca..
Espantoso que não é só no Maranhão.. O spisó-
dio maranhense soma-se ao do Paraná. Alajioaa.
Espírito Santo, à greve paulista, a grave dos
ferroviários gaúchos todos sintoma de desinta-
gração da consciência democrática, como efeito
direto da única crise real que o país atravessa:
a-da autoridade do governo federal.

, JífXX' d,e ° Povo cada dia é surpreendi
£.*:r£2?l d° com novas altas tabelas, à

^^.p^eBot™,,,^^^- m lu.
í°nroo e sra gar .d.as estatísticas, com nume-

BtasS nãa pode amda"conhecer-™L™S e ^ue,nJem sempre ex-
bem, gi Hiii, subánaiHO «ntretanto, HWfl a .ver.d?de dada a re-
mato pmBm&i com Nova Yorti),Sonihea5a .lnxeflaenSia de n°ssas
Ginrjeüff «santa t nove anos sen-! STa °e informação, as autori-
ta-ai.. aüniia, mamo uma jovem fle ade? se .decidissem a promover
teürCL e nün:;.i, viajEnao sozinha i"m ^Quento "in-loco" com as
dei EMarítns tEniâns.

Diretrizes e bases em marcha

oeoodataEstatismo e
PttlsíiessEnes ra segunoda página desta edição

xirs. p.rvattiai.-íajueaJo -ds Associação Comercial
de Saatfí, lieiaitnraaDào a política do govémo
federal no ssSar da exportação cafeeira. A de-
núaris e ds suma gravidade, pdos elementos
de fato, expressaraâ-o, inclusive, que o "aspecto
politiw saferepmjai a qi-esíão econômica". O co-
mércio de caíê cimfessa-et alço de uma cam-
panha sistemática ce acuiaçlo das suas ativida-
ém "ecnj «videiçle* oriperj eficiosas", finan-

O ministro "da 
Educação compareceu ã Cn-

missão de Educação e -Cultura da Câmara dos
Deputs dos e, assessorado por alguns dos mais
ilustres educadores do país, apresentou substira:-
tivo atualizador da Lei de Diretrizes, e Basas.

O fato merece ser assinalado cumo um bi;m
sinal. Sinal de mudança de atitude por parta
do Ministério da Educação, uma nova tomada
de posição em face dos problemas de reforma
educacional, já agora colocados em termos am-
plos_ de plena conveniência para o país., tanto
do ponto de vista constitucional, como educativo..

Bas dizer que, para começar, oi ministro,
formulou dois votos significativos de um nova-
estado tíe espírtito diante da questão; o primei-
ro "de aplausos à Câmara pela retomada du-
projeto, com a decisão de discuti-lo e votâ--íu-
sem mais delongas" e o- segundo de "agradeci-
mentos pela oportunidade aberta ao Ministério-
de rever o projeto elaborado há quase diz
anos".

O caso não é bem êsse. Não deúta de ser
um pouco estranho que o ministro da Educação- ;declare que só agora lhe fai aberta a oportuni- :
de.de de rever o projeto de Diretrizes e Eases.,

O importante, porém, ê que a reunião can- [
Junta, na Comissão da Câmara, íoi cheia &

t.

um rn a»ci s/i
0 Trinii ariãgo deste proen.
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donas de casa, por exemplo, che-
garíamos a resultados estarrece-
dores, pois são elas, com efeito,

! que têm nas mãos o verdadeiro
termômetro dos preços das utili-
dades indispensáveis à subsistên-' cia de cada dia".

A "FALA DO TRONO"

O sr. Osmar Gomes aprofunda
a sua análise:

"A prova disso está nas reivin-
dicações constantes das classes
trabalhadoras, com relação aos
aumentos de salários que outraMmnBjaiaMW! mo Sao o prof. coisa não representam senão a de-lutam <u. 

ganikflsn, diretor do monstração cabal dos ^esequilí-iJiiçiL.-amjst'-.^ aE. 'Obstetrícia e brios sempre mais acentuados,«âagjraaijgni kl universidade de dos orçamentos domésticos de to--um. BMtHflBS Unido.. Durante; dos quantos vivem d- rendimen-sua çürmucii-iaiE nesta capital, o: tos fixos, e que constituem a^SBsasamca amsrjcano reáhzará maioria do povo brasileirouma s«ruí âe cnníeréncias. Ama-; Agora mesmo o presidente daaua.. 0D„ o EpKtt. Hamblen fará República, em sua última "fala•una :^s«w! ua Sociedade de do trono", baseado nos estatisti-
HKff8^! Ginecologia e cos de gabinete, afirmou estar(JCsKffiuaia. «:iii o tema "Sindro-
ama MtenriBifeaiÉtó- A confe-
B&nSa fssri iupar, ãr SS horas, na

sendo contida a inflação, com re-
sultados positivos de contenção
dos preços e conseguintemente
uma paralisação nos índices do
custo de vida, ou mesmo uma di-
minuição". •

FLAGRANTE CONTRADIÇÃO
"Isto está — prossegue em suas

declarações — em absoluta con-
tradição com os fatos e também
com afirmações oriundas de ór-
gãos de classe, como a Confede-
ração Nacional da Indústria, queacaba de publicar na imprensa,
razões bastante ponderáveis com
que defende a classe contra as
acusações que foram atiradas sô-
bre os industriais, pelas própriasaltas autoridades do pais, a res-
peito da recente greve de grandes
proporções que paralisou por vá-
rios dias as atividades., de uma
parte considerável do parque in-
dustrial de São Paulo. E, no ca-
so, os Tribunais consideraram quehavia justa razão para aquele mo-
vimento, isto é, uma ..razão forti
para o reajustamento dos sala-
rios dos reclamantes, em virtude
justamente do aumento do custo
de vida, através dos dados cplhi-
dos nos órgãos competentes.

Assim, pois — aí íica a suges.
tão — já que aa nossas estatisti-
cas são falhas, impõe-se um in-
quérito com as donas de oasa".

POSSE DO DIRETOR ¦
EXECUTIVO DA SUMOC
O professor Francisco Cardo-

so de Melo Neto, nomeado para
o cargo de diretor executivo da
Superintendência da Moeda e do
Credito, tomará posse na próxl-
ma terça-feira, dia 12, às 11 ho-
ras, no gabinete do mnistro da
Fazenda.

PRESIDENTE DA BÔLSF
DE NOVA YORK
CARACAS, 9 — Chegou a es-

ta Capital, ' 
primeira etapa de

sua viagem de. um mês pela
América Latina, o. sr. . Keith
Funston, presidente da Bolsa de
Nova York. Ao descer do avião,
íoi o ar. Funston recebido por
várias personalidades venezue-
lanas, entre as quais o presiden-
te da Bolsa desta Capital.

Cabe lembrar que o presiden-
te da Bolsa de Nova York pro-
nunciará, segunda-feira próxima,
uma conferência, sôbre a Bolsa e
as trocas americanas com a Ve-
nezuela. .. ;

O sr. Funston partirá desta
Capital para o Rio de Janeiro.)
— F.P. ¦

II-NOTICIAS INTER-. ;.;
NACIONAIS •

Apesar da ter iidp a iraa de çlin-tio do algodlo norte-americano redu-
rida fubsUttdalmente no período1983/7, 42% aproximadamente, o In-cremento da produtividade da lavou-r» limitou , produçío a'menos da
*>%, ',-•¦¦• • '•

•
A receita do governo ventzualtnoatingiu, em' 1937, a 1.S31 mllhíej d*dólares. Sêsii total, et rea 4» ,16%

aproximadamente provieram da ln-
dúatTla petrolífera.

ALGODÃO CLASSIFICADO
PELA BOLSA DE SAO PAULQ
SAO PAULO, 9. Eleva-se a 701143»

fardos, com 138.223.106 quilos brutos,
o -algodto da atual saíra paulista,
classificado, pela BAlsa de Mercadorias
até 31 de outubro último.

Durante o mes mencionado, as fl-
bras registradas foram: a máxima da
29 m/m a a mínima de 27 m/m.' —
Asp.

BANCO BOAVISTA S. A.
p?mÍÍ£a_e.t!pa_.45 Dm» «"opleU organização bancária.

us$ 3.9oo.ooõ7oo~ ¦..;
para pagamento da dívida

externa
A Carteira de Câmbio do Banco da

Brasil íoi autorizada pelo ministro oa
Fazenda a remeter k. Delegacia do Te.
soUTo Brasileiro em Nova York, me-
diante débito do fcquívalcnte em «ru-
zdro â conta "Despeaa da tínlâo^V a
importincia.de três milhCcs t íióve-
cento» mil dólaref, para atender" aos

IUM do ,»ervlço da divida «c-
erb $d|#va«,' noj

vsü^irtt íi

Imagens mineiras ' ::Xl i

JGAO BERTÍTVHO
' "* _'"

:, ammmmmmm»mí»m

'5-*"" yaW>«>ri $..+lSV* mn.W91C~~

av.. iMfeini Se Si.. Wfc Kos •dias 12
e- B3i. au 20 Êuiriis. realizará con-
fetSnn^ss ue Matarnidade-Esco-'
ta.. em: üaj-anjeiras, respectiva- i
aitínte aiiác-e Ssirüngia endócrins i
da gfis!a.t:iu-) « fisinlogia endócri-!
nai cci jietsi, íiasrpério e lacta-|
çãi:,. O puiifi. ^.arciblan seguirá no;

Cap v. Pf CrS 33! 8GB 976.50

PAGAMENTOS- NO TESOURO:
Pensionistas

A Pagadoria do Tesouro Nacional
_, _. ,-fetuará amanhS, das 9.30 át 16,30

.. ~..;.™. -„,.. 1,r^!:«Í??-SSÇ1"!hDraE' ° pagamento das aeguintej íô-ca,, wiict _.iuh Mantenasu. de-ihat do 16.» dia útil-vamp Tjn-a--. sjaaa.,tíán.âoTJru-i Montepio da ViacSo. n:s. 7.901 agmn, i A.-par-cna, o Cirüe, o Pe-.7.P12; e Montepio da EducacSo. n«i™ ti 'i-zuashis.. 17,701 a T.7oa.

cia
CBmi:rxri

?'^f'S-B^V?I1£!J?!efBtUarí amanhS- *« !'-3» i» 10.30

Correio da Manhã
Redação, Administração e Oficinas

Avenida Gomes Freire, 471, Rio
Telefone: 52-2020 (rede Interna)

Balcão (Publicidade- e Assinaturas):
Afíncia Central: Av. Rio Branco,185, esq. Av. Almirante Barroso. —

Tel.: 52-6156 (ride interna)
Zona Sul — Sucursal Copacabana —

Av. N. S. de Copacabana, 860-A —
Telefonei 37-1832

SUCURSAL EM SAO PAULO
Av. Rio Branco, esquina GusmBet

Telefones: 33-3070 — 33-6991
SUCURSAL EM MINAS

Rua GoiAi, 65 — Belo Horizonte
Telefone: 2-0372

PREÇO DA ASSINATURA
A""1»1 -..  Cr$ 300,00Semestral .;  CrS 180,00

EXTERIOR
Anual  CrJ 500,00

NUMERO AVULSO
Dias úteis..  Cr$ 1,50
Domingoi  Cr$ 2,00

SAO PAULO
Dlai útel»  CrJ 2,50
Domingos  Cr» 3,00

BELO HORIZONTE i
Dias úteis e domingos.... Crf 2.00

Cobradores autorizados: Francisco
Vieira de Souza, Joio Nunes, José
Coelho da Silva, José Salvador Gigan-
te, Manoel Morley, Mário Simões
Gonçalves, Pedro José de Souza e
Sebastião Lincoln.

— Os originais enviados para qual-
quer secção (inclusive suplementos)
nâo serão devolvidos, mesmo guandonio publicados, ;

Devo uma alegria ao ilustre his-
toriador mineiro, residente em
Ouro Preto, que me mandou uns
versos humorísticos dé Alphonsus
de Guimaraens. E como as ale,
grias devem ser compartidas, pa-
rece-me justo divulgá-los aqui, co-
mo contribuição ao "bom domin-
go" do leitor.

Conhecer Alphonsus através de
livros como "Pulvis" e "Pastoral

aos crentes do amor e da morte"
i conhecer a mais funda e melo-
dhsa nostalgia do reino espiritual,
que já exprimiu entre nós. O poe-
ta parece viver a custo na terra,
porque o que êle amava está per-
dido ou se transportou a um pia-
íw inatingível e que seria a pá-
tria ideal do próprio Alphonsus.
Entretanto, dessa perda e dessa
incompatibilidade com o mundo
terrestre i que resulta seu canto
mais puro, diáfano e comovedor.
E perguntamo-nos como i que o
poeta, que assim se apurou e se
sublimou, conseguia, combinar sua
exlraiemporalidade com os cuida-
dos miúdos do tempo. Aí surge à
surpresa: Promotor de Justiça em
Conceição do Serro, e juit muni-
cipal (15 anos!) em Mariana, ^il-
plionsus, esquecido das graÇtis' de

seus amigos influentes, com imòn-
sá jarfúlia a criar, t proventos
viais do-que modestos, raro poeta
ignorado de quase todos, consor
lava-se da banalidade e da médio,
cridade da vida civil, tanto [pela
poesia espiritualista, que .era sua
própria natureza, quanto pelo hu-
morismó e àtê pela sátira^Em-pe--
quenos jornais de Minas há uma
infinidade dé versos marotos, que
êle firmava. com pseudônimos,
tombando ou simplesmente sorriu-
do da vida; -

A peça que,hoje publico foi en-
dereçada. ao dr. Francisco Mar-
tins Soares, tio já falecido desse
grande mineiro (de verdade) que
é Milton Campos. O dr. Soares '
esteve algum tempo em Mariana,
como delegado de polícia, e àí fc*
boa liga com as pessoas interesm ,
santes da cidade. Entre elas', Al-
plionsus de Guimaraens e João
Berlinho, "boêmio inteligente t
bom", no dizer do dr. delegado.

Ao ser o dr. Soares removido
de Ponte Nova, quem mais lhe
sentiu a ausência foi João Berti-
nho, cujos "lamentos" inspiraram
a Alphonsus estes versos, ató ago-
m estampados apenas, que eu sai-
fia,, por um jornalsinho de Ponte
Novaym-1921 .-r ¦ - '.'¦¦¦'

i

NENIA,

Quando o Soares partiu, o próprio céu
Chorava, como aqui nunca se viu.

¦ João Bertinho perdeu o seu chapéu,
Quando o Soares partiu.

João Bertinho perdeu o seu chapéu.,,
Cena tão triste assim nunca se viu.
Pois .ficou com a cabeça posta ao leu,

Quando o Soares partiu.

Pois ficou com a cabeça posta ao léu..,
Ninguém rapaz tão triste jamais viu.
Parecia/sohhar com utíítnaüsoléu,

Quando o Soares partiu.

Parecia sonhar com um mausoléu, \
E morto de uma vez logo se viu.
Ficou mais carrancudo do que um réu,

. Quando o Soares partiu.

Ficou mais carrancudo do que um réu,"Êle 
que sempre em júbilo se viu.

Pôs sôbre a fronte um bem comprido véu,
Quando o Soares partiu. 

'

... 'Pos sôbre a fronte um bem comprido véu-" De pesar, como aqui jamais se viu.
Era a estátua da mágoa, sem chapéu,

Quando o Soares partiu.

Era a estátua da mágoa, sem chapéu,
E a chupar tanto assim nunca se viu.
Pois ficou com a cabeça mesmo ao léu,

Quando o Soares partiu, -
'¦ 

C.
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Preocupada a Síria
çom desordens internas

Foster Dulles pediu a Ben Gurion para peemi- \
tir que uma personalidade das Nações UaÀdm
servisse de mediador entre a Jordânia t /sro«/

«.\,?l'}?•„SiÚ,, •..JR"»»'* Jí-lqUtWliÓ «m .rriUiii, C_ atHnn) oa U., P. — Urna çxcursfio rancin com Inrual.rte 15 horas am automóvel pola' Como ..- „br». *_-_) 4^,,.riontelra turco-sírla doixou nes-'espera uma dwtaiio uu» Esia.ii»,ie correspondente a impressão. Unidos, ao tou pedido um sjnuu,de qua o governo iltlo Mt» mais'•conômJcit. Em (.•umnonmn.ilu, 3preocupado pelo* ptrigos de uma^ Estados Unidos concntiurrun »iiiJdesordem interna àv que por uma, da militar <• ei-onômica à JWdft.lupoeta "ameaça" da Turquia. |nía. FP.
O exército ilrio purecia des-| «_,..,„preocupado, cq*n menos tropas aoi EJtrU-iOfa DO IXIXHQ)

longo da fronteira queae que tém] BEIBUTE, 9 — 40 tvrrrúní». dttios turcos do outro lado da Unha.: reunião do Conselho d» Snituran-..Nio se viu equipamento pesadoiça Internu, um porta-viig •,, m..
nem artilharia noi caminhos pró-|vérno anunciou, hoje. 11 oninlu «•xlmos da fronteira. Os únicos-expulsão, do Libano, nus uitimiw'veiculo» visíveis 'eram uns ca- vinte e quatro- horas, du qiani'»m-minhões de construçSo russa pa- tos sirios, joxdanu» n militxtjnut,recidos com os usados pelo exér-| acusados dn arividudes tunpuitan'cito americano para carregar ar-i Por outro lodo. an fôrçoa du mt-;m^' j 

" 
,7, _, . piraoça empreenderam, .itradifOs guardas sfrios davam a Im-ihoje de manhã, a aplicm/iiu ii».

pressão de que o que mais lhes; medidas de reíorcu dt» i3n_*Si
preocupava era o movimento de de entrada de estrangeiros, 00 _Mviajantes pelo próprio pais. Ho-'| bano. De acordo com a nJbiJbJvia postos de controle em cinco, mente todas a.i indicaww mim:-pontos do caminho e em duas ci- ciosas sobre Identidade nàu mo»dades. A estrada para p norte es- ra registradas no pústu du _3r_tava bloqueada em vanos luga- teira, bem .corno a Cnuüdude Ja,res com barricadas de pedras entrada e a duracim da nermu-amontoadas a direita o à.esque- nêncla. 1™*"»
da que exigiam dos automobilis- Finalmente, um mquiriru «W<tar. que guiassem com lçntidao ¦• as atividades do» sububdorea ar»,cuidado. Éste correspondente viu sos nas últimas semunaa reveiuubarricadas semelhantes no ano, que alguns deles tinham por. mi*-,
passado ao longo da fronteira da|sg0 "dinamitar a r»r*T„iii £Hungria cora a Áustria e Tcheco- •
Eslováquia.- '

O porto de Latakia, por onde
os sírios recebem- carregamento
de armas russa, estava fechado

CORREIO »A MANHA, Domínio, 10 de Novwnb» de 1M7

H_wv1|j I
aWVX — O iriiuiiiriM Adt-nkurr (ao.éentro) lorri di ban.4»uiii i-M-tir-Mj-ttmiul j.iii.jni», 1, íuirr da opocloio. Rrirh Ollr-inamK ,» íbirlu 1, r.xpi. o» itonUn de vütt de «ru pirUdo 1:'rr»o»!iiii tri )i.-ii(-runit tiu i-nven.n ananrlaão por Adenauer«.MttiTihi.-ure uírki Wt im punido nf»» poderia, dar a confiança**. inwr *SitÍ>irmte t,T-r,m»»ii Ae l.on dr Adrmuer r. mlntitro riatjun.nmiA,. Xvtwit Erharo, e ao lado drst- « ministro do Ex-att-aw líítihn-ioh vnn Brt-ntanr.. (Foto C.P., exclusiva pira oTI mrwur. -Ua V».:,:, 1 ),

Bomba de hidrogênio
"limpa" da Inglaterra

™< n-..ui,j por LondrfiK o apelo japnnê»

para 
"os estrangeiros por patru-lhas policiais, embora um visto

lirio Incluísse,
Latakia como _
visitantes. U. P.
ISRAEL E ESTADOS UNIDOS

'.-¦|*:.-,l.t'. 1 _ *_¦«*» »iiiu»i-te_«» RKJRTTADO O MtDTDO JAPOHtSoleodutoi;de •'Taplin'',. fflía»-»_, .- -. ... 
A.rjmco . em Zahruni. nertu- dH <tt«iiií-_i_ «im- 1 üitima hon»bt. »ub-,Salda (Sidon). F. Pi ..rn-mim. » mamr-ifüin». iwia r,-:..n-,.ti- TOíJTJIO, I — O (OTérna d. Tó-

AVIÕES SÔBRE A SÍRJLrX 
'"tó*' "' '*u,í,,w' Br* M" l>'d-o*">nin j Quin antmcla liojt a reJHclo. pe'.a

T-iAiw^ci-n tt ^V" I'0*' ,'i>»™--'»ui'»-<i»- numtljirr» dlnn-fnm Ori,bretanha, d. doto pedido Japo-
rp^Sn „t„ i^r,7« , *VUi. *:T* * <** <» «» »"«>»«. wirBim.li. pi» pamauiuiHao da» «ptrtinc»».

«ner-ifir-.mpntP l„Ü l'nã ^i?^"'1'1' ¦ .^^__S '"""" ™'£í* """"""W- * «* Ipnoieoraa na. ilha. Chrl.tma». O pt-
Taiokia «tm.1 M_f_T^SS^e"'e-W" hoje, em alui^d* mmt« eiu-.'r-iooitit,. tjryyliwiatjW «.«¦ mmstun! oito -aponê. loi .pm.nt.do no SiaLatakia como cidade aberta aos Vada, o bajxro,de, Horns. au puaso. i.r^ntí.iatr.ur »,_, „«„„. UB, L, d,J0,Itubro ÜIt,í,0 pei0 tmtMlxt.que outro, avião, igualmente nãui «m» «.m» ,_ indit» «ur «asa ar-.dor Viapi. a reapotu brttanlrt. da-lüentificado. sobrevoou, da mil- ¦*"»- S"«» m »mi»c-r«u_ nom propO-! tnda d. 8 do corrente, declara que nonna, a região de Tarlust, ao- tüa-..'t-tm» "ttBBrarTl, w ne-muArio. n0m*-»**tm do mundo llvr* a OrH-Brt-

j . }? ~,anuncia a emissora, ^nt rhnnih»i«aol7» * juro lanijou on.; tanha deve reaor-ar-ae o direito d.desta Capital. t«mr 4 Iwnirm -mijo pndiir «ra de 10 1 proaneiriilr a» .tia» exp.rltndaa e rt.
5 Acrescenta a emissora que «nr- w**B*<*iiwi, wto *, a »H!ii!>r».iont» a dot 1 corda quc a Orl-Brttanh» t os K«-tem, às 18 horas, uma uatruJíla rnilliihr» r,|f Itrmtttraw dt trmitoiu.nn. | udou TJnldo» <-- compromettrant, na»

turca abriu fogo sôbre as altifilaa; * W*'1 ¦* "linnwW da hnmha te Bormudas. a velar para Que a. et-sírias de Tell Aefar e Tell AJta,] n»an»«""ir run *«, «a e„f » Mnil lt_ \ perièncla» nio a>umen»aa«em perigo

NOVA YORK. 9 — Segundo o''New' York Times", o secretário
Ue Estado Foster Dulles teria pe-dido a Ben Gurion, primeiro mi-
nistro de'Israel, que'permite a
uma personalidade das Nações-rpi-vn- ne meriniini- Ptitr»U?8 ^oxirruriadfa da cidadã de ""'""'• * ^«"'«nujko. dpvidn ao pomlvei;samente ¦ radioatividade no mundo.

* a; Torriânia niiantrfl^lKamechlie. As forcas da rwiü-, "*""«" *»• -»WT»l»oh**- r_lo«IVM.jEm conseqüência da nota ejrperlfn-
fncidentes Sm" na\^a W^ar, daquelas duas aJ-: *' ™"T: *l }£** «5* ^"^^ nu»!**-, anunciada ontem, . u*tintiaen.es na.iaos na dejaSi nsvoadenm 308 ^^ dl>/R-WH' rmllmu.. T*. j Antlnuclear do Japlo d. .eu lado.

,.! rante meia-horn. Pnr- nnh-r. i-irin. H

Unidas
Israel
recentes
fronteira entre os dois países.Acrescenta "New York Times
aii«S^_«^«''SBr«__o ontem à noite- «m »«- tSw :•

BA USA

prd'u ao goTèrno japonts que uni».
rc ou aeiiK esforço» aot esforços da
rndin a fim de provocar uma trio d.
arra contra a» mtperlêneles nuclta-
r-Ji. por muro lado, a Associ.çto do»
Pescadores anunciou que uma flor.-
lha dr Tinte navios de pe«ca que ope-

a Dulles
dância quanto à importância pri-, . ,..„..mordial da paz, mas insistindoL„^H„f l£_ÍdeS,daS &0,5toc,,3:
no fato de niie o <:eii «ali não'"03 dols Pal8es entraram em. con-
pode abandonar nenhum dos seus!tat0- no inicio da taíde- mn V»\ Wáá_TOGTÍ)K, * _ Os Esta-
\lm^MXtí^^íWíSzem fim a ^ incidentes _ m» Oniàr* ms-âit, bnmhfiríicfindo ™ffi n" *«"'» ¦»«*•«*»-.* «« a»i

perar com vários comitês da Co-!F- P- 
VI«ln JL „ .-_. m^ m "? ?»"*• w"f nincuém Sh?íw..,? SS ?"eníúm tíL, í.missão Mista de Armistício, das. ^A?IlSSA0 M BLACK fc£_S_ lê***! M *10 dá- aot ^« ÇwSSrtS^ atúín-en . «.,Nações Unidas. Ora. depois da; CA1RQ. 9 +- O presidente du.' aprtswimitTni„7n« dirofa», Ttjpritr»- ^^1» ricampanHa do Sitiai, Israel quase; Banco Mundial, Eugene Biacir;. ««;» »">«* a» iuun, wmn pnderia; ' 

' '
sempre se recusou a cooperar com^ disse hoje ter confiança, enx que¦íe^ tf-tiijJiitfi rpalti rpi^imoira npcfio —
tais comitês. .0 Egito e o ocidente chegarão 1 <*.ll,£ *nK'ie jtíi í/.^uPTr nn satélite.

O ponto de vista de Israel, ajum acordo sôbre a compenamjuo ttirti ciiaitíisíta dn Itopiinaniontn
respeito, é o de que os termos | Que pagará êste país aos acioniu-- Sarwajl alr towtBi^açoBs, crmíudo,
da Convenção de Armistício- sei-as da Companhia db Canal, ds dins* a, 5JJ>.. iflue ".-t, LlI8 (, umntornaram caducos, já que o Egito'Suez. en-iacS» iI»i_rTnií_it»rja 'dr rádio dct os outros paises árabes afirmam! Um acordo sôbre êste

USBOA, « - O piofetior Cid
Virtli, diretor do Centro de Et-
tvtdoi Aeronáutico! do ínitltuto
Superior Técnico, que há mui tot
anoi.M dedica ao fitudo de pro*
blemu relacionado* com foguetes,\

ttleguladoi, mantendo Intento | por mali esforcei que faça, den-jcenlro de eatudoi do qual i dire-
iro da lógica técnica, náo encon*!tor, "anlnilo. eipeeialmente, 01

CIENTISTA PORTUGUÊS' 
NAO CRÊ EM SATÉLITES

contato com departamentoi téc-
nlcoi mili importantei do mun*
do "poe dúvldsi iftbro a exlstên*
cia do Sputnllc-e do Mutp.lk".

Entrevistado pelo "Diário Uui*
trado", Cid Varela afirmou: "La-
mento, internamente, opor, às no*
tlciit doi iitélltei, duvidai de tal
ordem, como quanto à verdade
de sua exltténclt, que, eonferso,

Iro maneira de «creditir que te-
nha tido lançado, nem Sputnik e
multo menos o Mutnlk". Depois
de mostrar, cientificamente, h-
peclsl Interesse que tem mereci*
do relatos técnicos - cientifico*
tobre projéteis- teleguiados, que
determinadas comunlcaç&ei ei-
Irangejrna tém feito chegar ao

relito* do profemor Newell, doi
labontórlos da U. S. Navy", o
profeitor Cid afirma: "Oi relato-
riot im^rlcanoi demonttram umi
determinada honettldide, no cam*'
po técnico « cientifico, ao afir-
marem qui ijlq conteguem, ou
náo coniejíulrfm, Jançar o leu ia-
télHe". , •

Concluindo tuu declanc&N,
afirmou aindi: "Impunhi-ae, aa*
lei dai noticiai dn ipareclmenl»
do Sputnik, ficir providis-imi •
pnMlbilidtde da criar n projétil
balístico intercontinenUl",

Finalmente, atribuindo a "oe-
cesslriades política»'• «» pormeno-rizadas informações sôbre latéll-
te rusio, «-acreicentou: "Nenhum

Ír-snde 
cientista te pronunciou,efinttlvament-f. sôbre o aiaunto.i: prerito náo esquecer que, entreos 300 observatórios etpalhadoi

pelo mundo, poucot ifirmaramter registrado n emluôes doSputnik, De acordo eom o conhe*
cimento técnico do mundo, nioé possível admitir a exlMénri» doisatélites artificiais". — IVP.

me dão por isto ?

ESTADO DE SÍTIO
NO PFRU
UMA. fl — O Conselho de Mi-
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tornaria êste pais comerciateen.- r_ dir- ^iit,^__Tàel_^B^a^ P-*UT,tJa da .RePuWlt,a
te menos dependente da ^^A^m^^^TT&^^^^fJ^^^
seu principal cliente- « Btil»wS,S^l^^^ffi»S^r_f S¦lem-1 ,*erdad,e de>
desde que o Egito nacionalizou- o» lin fni atinpiria ripll"; M
.canal, no ano passado. ••-.' ,|

. -,. m*_o, «^ tyt TOiucmc ua ntjjjuuintiWfrajo aos asKino.j n decreto k noite de on-
tem. A liberdade de imprensa-não
fni atingida pelas disposições rio

'•= íd-íri»» Tírrifl^ *^„_ _, àecrrto, que se relaciona contudo
Haclc chegou esta manhã iffi-maf taf^aSShFí^ W m Bm nns 'direitos de reunião, inviola-Cairo, 

^^^^^^^X^^^^^m^^^^^i 
di^°"*

entrevista de três horas com, ej m,%7... ,'H"FÍ25S*^..^¦BSB^c,t":an sinã'c^- '
ministro da Fazenda, Abdei, KoTe__ffita^o^a#r^&« 0s jornflis ÍT,r°™am T« "rei
neimEl Kaisouni. Black se entne- rLi:'''o^ *^«^^ ? nR pfi,ma' em todo ° PaIs"r. N(>-
vistará também com o presidente ™^f ^«^rS, "Sfe nhumíi ""«ria rie perturoaçãoGamai Abdel Nasser «, na sesnít-K_íffií23___áT ».** . aC,U1 vpin do interior e- »«h capital,
da-feira, regressará a Nova KfSS&S população até este manhS sen-
para conferenciar com o secreta-: '^. ",;'«,,?* 

^'fln S£ p,' VRS' tia- anormalmente, os efeitos dario-geral das Nações Unidas, DugV„ „ 
--.'¦••^-;'-W'».« .prot-ivolmen- greve dos ônibus, que estão cir-Hammarskjold. ; *» * mui* Pii-.iíutivr, -í-<p_-Tni)nto-flu1anao dirieidos por voluntários

O presidente do Banco Mundiaií ífe w »»«•«««*?•»»,.w-te-.».rne- c policiais. F. P.
isse aue sua missân r-onsisr» um-' pKatiaa i.V, liuir, fitmsnfui urn se-i _disse que sua missão consiste emr,„

procurar "aproximar" os popM» 'F"^' ^^Sh ?ll7T,>'mi « SRÇrc-
de vista do Egito e dos acionistas at!' * »UÇ~-™í"<f> wfiiwr dn Lua
da Companhia do Canal de Suez : QmTt'h «*•'' U7»t*iTnotliária dc
TJ. p. i ruairr.. miiifr mc rruidr- nfirmiir «.m

bariw/jw- íxiTi-ifio 'que: as trans-

DÉFICIT
EM PORTUGAL

.

f HOSPEDAGEM REDUZIDA EM HOTÉIS DE SÃQ PAÜLQ
Pensão completa, «m opartamanto eom banheiro

Doriicular, Incluijv. o famo» "SMORGAS80RD" 
mn

.>¦-' - 50 protet, HO. trodidonoi»

Hotéis EXCELSIOR E MARABÁ
Cr$ 460,00 por p«.í0, no EXCELSIOR, Av. Ipiranga, 770 

'

Cr$ 420,00 por p.uoa, no MARABÁ, A». Ipiranaa, 757
•m aparlam.nto» para dua» poMou»

If T.legramati
CEIOTEL ou MARABOTEL

SÃO PAULO

rnissue» ^iií toftsSrj toiiís difiecis: LISBOA, 9 — O déficit do
Ide- üiísníífnriT mn «í aitus fre-; balanço do comércio externo

| c-üitn-âbíi; w aradis-cnrr.unicação c portujjuês eleva-se a 4.304.182;
jseíjuntíi». iiim tórrtviíio necossita-selcnntos- com referência aos pii-!
i uma ¦'«ura. ifhrpsi t maiores equi-'meiros oito- meses do ano (dei
pumunftíís rra,r* riwnrferir no rrii- J«rieiro a agosto de. 1957). se-'

icutór» dia ÍJua. Ateâa no «isn de§undo oifras oficiais que acabam
lumar stRrraa mudnr.T âesti-iiir as, «serv publicadas. As importa-
ataa-a wiatw.r*^ toerme-diarias de'5oes elevam-se a .9.409.029 bon-

Irnitou^nriarr.. «mia _lmsbfà rA- S£L*,?,!.^_f^S^^S_Í

Eis o leilão que eleva oi preços dot
mercadorias, nas íeira», nos armazéns, nos
mercadinnos, nas lojas e em toda a parte I

-;¦'' '•'" 'Ml
..n ^.N^rRlmeTite, todoi nrts participamos dêsse leilão - i-»m.«o porque

ninguém pode deixar de comprar alpma coita para títm. Mas o
combate à inflação exige que reduzamos nossas compras ao es-
sencial. Quem compra com acerto colabora para a redução dos
preços que, por sua vez, promove a valorização do dinheiro. A

...'. i valorização do dinheiro possibilita a economia - base da riqueza!

poupe seu dinheiro
paro que ele renda mais 1

/

j,beí.i*e°rr õanmnÉmSnj nntre dois dem a '5.104.847 contos. O saldo

| ffiin Wim™ <0>ml é agora .pos-' ? WS c-ont0^ havendo assim,
Ishei ¦Ki.,ít.T «,'iíirí- 'ns restas ?,o-

!4-^^^  |?________^_____:T—l
• .1 ' 7 ;

2.795.20'
com relação àqueles" meses de

^ff,rf/rr'!-:1-,;ií,s' comercial português provém dosTam/íeirr, ^f^tsHwü-nr. que aU-jm^ norte-americanos e ale
jliua; çciiiíarui .<«•«¦ «mprcBada como mão Os'estaau'0) itetarTtitKlifirJa íe tipo eorntírrtíiBiE
tetetí.froir..

alemães reforçaram
; consideravelmente a sua posiçfior/ii.-rii wiTntmitiacoes dei de principal fornecedor de Por-
tugai. FP.
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A roo Ferreira. JVi.ono 3S„ «om 'viuta. grara »s lardins do Pa*
lóeio, em edifício sôbr« pi3*ii';i,j. %eà\*à_mtm% nmajestoso aparte-
mentos de:

GRANDE-SALA -JARDIM DE 3NV5DÍÍNO - ENHS eRANDGS QUARTOS *-
qOPA^OZINHA - ESPAÇOSO OÈÍARÍK3 Dfc EMPREGADA - ÁREA COM
Banque - w. c de servsço -

CONDIÇÕES DE PflGIMEITO:
1 Entrada...,.-,_i^r$ iuii,-

r Oi íBifiS ¦ • •»t»»ÇjS '9

Tttal..tt
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Ao Itamarati
O ar. Orlo» r". Silva Ouim«n,ane«l-r*B*do d* N*oòclo» d* Ar-

¦«ntln* no 'Nio, comunicou «e
oi thane»Ur Jo»« Cariai «tt Mi--*. eetle Soar*» qu* • no virno »r-- - ««ntlno, mtdlant» decrete, ata.¦; b* *]• aprovar as cencluiAi» d*

**unllo Pr*p*r«tArl» n»r» Ei•tildar «• Bani dl Orpanluçío
da Defesa de Atllntlco Sul. ris-Iluda em Buanas Air»».

Braiil-Paragiinl
* •íi1" .*

O ministro dss Relàides.Exte-
rlnrrs, considerando o disposto
no Tratado Geral- d* Comércio
• Investimentos ontr* o Brasil
t o Paragusl, firmado tm 37
de outubro de 1950, assinou por»tarla designando: Sérgio Arrasn-
do Frazio, chefe, substituto da
Divisão Comercial do Ministério
das Relações Exteriores; Irlio
Otávio de Figueiredo Pessoa, da
Carteira de Comércio Exterior
do Banco do Brasil a Fernando '
de Souza Oliveira, da Carteira
de Câmbio .do Banco do Brasil,' 
para, sob a presidência do prl-melro, constituírem a Seçào
Brasileira da Comissfio Mista
Permanente Brasi 1-Paraguai,'
com* sede no-Rio de Janeiro.

Pela mesma portaria, o clmn-
eeler designou Otávio Conrado,
conselheiro, da Embaixada do
Brasil em Assunção; Lourival
Tavares do Campos, gerente da
Agência do Banco do Brasil tm'
Assunção, • Roni Lopes da Al-
meldn, chefe do Escritório d*
Propaganda e Expansão Comer-
dal do Brasil em Assunção, ps*ra, sob a, presidência do prl-meiro, constituírem a Seção Bra»
allelra dá Comissio Mista Per-
manente Brasil-Paragual, com
lede em Assunção.

Prêmio em Roma
ROMA, g — Resllxou-»* en-

tem na sede d* Embaixada d*
Brasil am Roma, na Palácio
Dorl* Pamphllll, a ctrlmônl* da
•ntr»8» do Grinde Prêmio da
IV Bltnal dt Sio Paulo ao pina,
ter Italiano Giorgio Morandl.
Na ecaslio, o embaixador Al*n- ¦
etttro Gulmarits. rtunlu numa
rtetpfio figura» destacadas dei
mtlos cultural», diplomático» e
políticos, tendo convldsdo dt
honra, além do artista -M-emIa-
do, o ministro do Exttrlor dl
Itália, sr. Glustppt Peita.

Rio-Washington
Seguiu ontem para Washlng-ton, em avião da Braniff, o mi-nistro Howard R. Cottam. Odiplomata norteamerleano vaiem viagem de serviço.

Bra>il»Chl!e
O ehtnctltr Joié Ctrloi de

Mactdo Soar»», conild»r«ndo os
tirmoi dt "Daclaraclo Con|un-
ta Dn.llt.lro-Clill.ru i&bre t*
relaçits scon6mlcti, com*rclil»
t flntnctlrtt entre ti deis pai»
stt", Nrmidt em Santiago do
Chile a 30 dt ttttmbro dt 1M7,
retolvtu dtilgnar t Dtltatclo
brtilltlrt, prtvlita nt rtíirld*

. "DtCltrtclo Con|unt» Brasilei-
ro-Chllena" t, *ne»rr*B**l« dt
Iniciar lm*dl*t*m»nl» ot titu.
dos ntlt mencionado». I • ft»
oulnt* t.compo»lçío dt Deleg»-
Cio brailltlrti'Presidente.— mi»
nistro Antônio. Corres do Lago,
chtft dt Dlvliio Comarclil dt
Ministério das RtlsciM lirt*-
rior*»; m*mbro» — prlm»lro ta-
crttérlo Sérgio Arnundo Prt»
Ue, chef. substituto dt DWIilo
Comtrclsl, subitltute de pr*»l-
dentt; Ptrrunob . Btrd»t*ln, re»

Íirtitnttntt 
da tuperlãttndlncla

a Mtad* t do Crédito; Irllo
Ofivlo d* Flgu*lr*do Ptiot, rt-
prtitnttntt dt Ctrttlrt dt Ce»
mérclo Exttrlor; Lauro Bau-
mtnn dt» Ntves, r*pr*»*nt«nl*
dt Cirttlra de Cimbl» do Ban»
co do Briill SA.; attttsortt —
•tgundo «ecr»tárlo Paulo Cabral
de Mello, chef» do Sitor Amé-
rica do Dtpartarhantt lionoml-
co a Comular; Alfr*d* 0»m*r
Alttn, rtprattntantt do Inttltu-
to Braillelro do Cate; Aldt F«||á
Sampaio, r*pre»tnt«nt» d* In**--'
tituto Htclontf do Mstt; Llcur
to Velloio, rtDJretentsntt de Ins-
?Ituto do Açilcar t do Aleaol;
An|6nlo Sylvio dt Cunh» *.u*no.
rtprtuflttnte dt Cenf*d*rtç«o
Nacional dt. Comércio; * Noil
dt Mtllo, npraitntant* dt Con-
fadtrtcie Nacional d» Indóitrl».

«htfltvt * Aginclt dtidt dtitnv
brt dt l»54. Alltn, «jut tra ama
b«lx»dor norl» iiiurlcino nt
Orécla qutndt dt tut nomti-
«lo, strvlu dt IMl t mo «a»
ma stcrttárlc-atilittntt dt Si-
ttdt, p«r» Rtltçoet Póbllcti,
cargo qut, nt épect, controlava
o» serviço» Informativo» do»
Iitidet Unldti ptrt o txttrlor.
N»»ddo nt Ctrellnt do Nortt
tm 1*03, a ir. Otária V, Allth,
vtttrtn* de urvlça dlpltmátlce,
I* foi tmbilxtdor no Irlo, lu-
goilávlt t fndla.

Preparativos
¦ Rtirtitaram ao Rio o mlnis-
(ro Ltilr. Lelvss Bastlan Pinto,
chtft da Dlvlilo Política do
Itamarati, t o secretário Wls-
dlmlr do Amaral Murtlnho, da
Dlvisio Cultural, que estiveram
im. Lima tratando do programada visita do chanceler Macedo
Soares ao Peru.

PORTUÁRIOS CONTRA SISTEMA , ,
DE COBRANÇA POR TONEtAGEM

Assembléia extraordinária da entidade de cias-
se para debater a portaria qut instituiu a me-

dida — Diminuição dos "ternos" de estiva
Iteuniu-ie ontem às 17 horasa Uuiiivi dos Portuários do Brasil,

1.* Caderno

Aj mia tmtira das Caçoes Unidas e progresso 
'

dos fetutloe da alia atmosfera no Brasil

AMEAÇA AO MANDATO iúí.

DO CHILS m- tANTIAÓÒ. ¦—
O Executivo dtttrmlnou rá\.ma'
nelra pela qual deverá ser com-
posta a' Comissio chilena psra
o acqrdo comercial chlleno-bra-
sllclro, assinado durantfa re-
cente visita do chsncsltr Mace-
dò Soares a Santiago. * '•>

A Comissio será composta de
um representante do Ministério
do Exterior, de .Economia e. Pi-
nancas, Banco Central;! Comi»-
sio dc Câmbios Intorni-clonsl».
Deveri ser conatituldi no pri-
so de cinco dlai a partir da da-
ta da publlcseío no Jornal 0/1-

De Washington
-O presidenta Elitnhowtr na-:

meou rtctntstnthte o'ir. Gtor»
ge V. Allen diretor d* Agincla
dt Informaçõe» dos Eitadts Uni»
dos; com stdt em Washington.
O sr. Gtorge V. Allen tuctdt
no posto t Arthur. Larstn, qua
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O «nibalxaaor sUní Van Meer»
b*k (foto), qut chtfla no Rioa mlnlo diplomática da uélslcs,
foi nomeado embaixador *m Lon-dr»i. Asora, dKlara o pesar cora
Ja* 

am bnvo ttri dt deixar oio, ond» tem sertldo dead» aiSi-ta d* UM: -Tir tfida a minha
earretrí, dasd* un, na. América.ItBho per.aqui nnmeroilnlmosoBilio» E o Rio á uma cidade a
qu» ma afeiçott. Terei asora deafutar.mè* para «/Vir pela prl-meira ve* fora da América".O diplomata partirá para Kru.xela» talvez a 30 deste més — nu.ma curta viagem de terrlcò. Deidias depois, ritaxá de volta a es-ta Capital, para e-nt.lo preparar asua partida definitiva ¦ despe»dlr-»e. ,

em'assembléia geral extraordlni-
ria a íim de examinar a recente
reforma do sistema de capatuzlas,
em que íoi instituída a tabela decobrança por toneiisem. Os por-mários se revoltaram com o novo

í sistema, uma V4sx que aoa anua-
dores nio mais é permitido re-
qulsltar oi.operários necessários
para os serviços dt. descarga, íl.cando a tarefa a critério da Ad-mlnlstraçfio do Porto, com reais
prejuízos, para .ps portuários,cujos ternos de trabalho queda-ram sensivelmente diminuído»,
atingindo diretamente o reforço
extraordinário.

A'PORTARIA'
Diz a portaria que modificou osistema vigente: "Entra rém vigor

novo sistema de cobrança dos aer-

¦ailt.t.illl lm tia I,,

Ctiaaja.il «a» «io, uuinti »a>i -aaMiitut,
i- dat Mjt,-),-. viiiu.»-, . « «,vl|rlO» -.».t,i,r,n.,ii, MBÍUuLaítu^ilj» .^kh.
uial, » .,..,! k aüHf^nu, .Vj^íu,>». Wllll. i-in vas») <„ 11 ,MJ, ,.„.,<tar mu ,,iN. d« t...n,i,ii.i.i,i, « «|»-

principiou por í«er um hlstorlw^tt^ t&T^T ^,das demarçhes" junto às autorUi* c.*»l|» «arau •*
dades do Porto
íot concedida a palavra a vários! ttõ,^; 

•-•«-»"« >w •«•t»»ii-r.*» ent- lOh -atiiuiaadiu.. iiihutilicivèlmeiatc tut prometera, o vkt-eorernadír .associados, que externaram seu»,. Mr, saiui, tui -ii,,,»*,, '«,*««». „(» •"«,'«*c*n'itawi *a mudam*» ua serie dtjtJVda t bancada das Oposlcoes Co-pontos dt vista a respeito do tiovixtee.iica, ... SSkmtSSSmbTiiuTi^* ?",««' l-Vtali*C!vt., Mim t> pro*aO«lMi lUradas cümparrccram It^o ltx»V•ustert** dt cobrinça por tonelu-jnica do *w«*tHor i*ur*»mr' •ie,*»/.,, •«•: liiinrvdir a 7wrWol?*<t*càt> <ht ban»;'*«md6 atiueit ocupado a nrã"'.'gem. ..Presente,* etu va tlmbéInl;•.^,•*',,•,',,,l,1»'» >••»» »>iii.iim viiutimi. 'tmaii. .ipnittniraTilHítt, pompriiit* «* líoencla dos tratatr*Mialn*»s. Tm »i»•^deputado*-'.VÍça»* Talarlco, doi^^V,*',','!^'".^*^ '"«a *»^'ühat*», ^iri-^wmMit-t.,»• an vlnt-coverna-1Wtrto, tiveram acesso úmcsmeri.m-6r. A partir dal a sessão .rj„ÍBí,**.r,T,'nÍ'_ *lm.SP»» . > *»¦ -H» iSSlr tu aamshe. atribui-!te os depoUdoí, vrtMrt£5*T aate mesmo dos surater.-Kitiii-tantiti Qta) nm, uium» | tt». vereadoras e Jornalistas, ve-

..•¦i.i..*iii.»i rn uium*. |.v,..n., lamoiun constiuicional n.» I v ,
. „. -jtft * iwmto,*,**.». nm m.-lT&Ttkll WggSmmfà

ívíàl^SSH^^^ :" :,!* "¦ ' : i:': c"!,:ím !:'!1W«

«ateve por meráiantoslotada, com apartes veementes »u« reinunsatiiiiiliiii»
verberando a' atitude da APRJ,
que expediu memorando no sen-
tido de punir ¦ 8'portuários quer»*fcü*«rsu*a í»**t»r*.j(rervlçoaeextrqor-

Ao encerrar sWtts trabalhos, a
Assembléia aprovou/nova reunião

r«pa»n»«hiiii|»dB ,. wa^iiM, w *Ç** vtnnHidiiMantiti que no* ¦aÜUm»;ta**. vereadcirafi e JornaMstas
5 í ¦s*-s*Mls»»»t»ia»»»tsa. 3», namaflu*.,, «lln* *d»fUii6 i\. «autnmbltila esu- ririe»ndo-íe Vkrtn vnttttoiPWPI militav * nrt»**.: *mi »»¦ «wiwiti wir nollolals armados As J430 horas, o presldante t

raulu
no*
Catado* vimii,».

O anute, i^ua
d»»4 « toqo, ,> n—miiil
d* ,*f.A*t». , do SarX

prfsidfr.ít* Abrtti» Dtir iiuu> *tlBrxmti«nol*t, mttavair.a •aessio e pôs em ToUçáo* a atah iiuiar» itrviiiijv,, Ut"-aaUltu« •f-rtr •**r*Tu'|aa, do -trover-ida sessio anterior, da qusj,tretanto, nio consta\-a•aaíMiailiiiJhaimi 3i*a. ni'i,r.lmr>~Ji/it sem psirantia na-

t«i i.,kVT.^..7K.mu.«mtU^' !^,•r',r,,,mn,1 ******* "tO«*l dr-
M- «11^, 1.' -~'_7.._K "**"*•• .. !**MUst»tlLn nm» ».«aranT,ca,>,lll».«mn.

en»
» apro-vtaçio da emenda consühiciTriài

A ata fot -reJeiUda pela maioria
mmnm)lWü1^ríxim\^krl Mt "HS «* Í»»a*vSaVsst Ita. ^•>]^'> "•« rw-wiiíablliiuimos1.*.. em sepulda. o ieptitad» axãyma
la-falr^-m?.^.^ iV-ÍP 5 MB3 W- «LfiS*?? T«^ v^içricla» que_vc- Serra pediu ao 3." «W-p«slèS!ta-feira."quahdo entào serio tra-it-aoroiiajeo. _ü ^^SSSBmTmt, mmVttlaà • 

'aumieer'^A^jS_^_^^Y\it,l 
ajjtetSSSn v?-..... .-..,.,, _

» laresld"rncta

operações de carga e descarga; JJS^SW^-^ "• «1^^^^^^-aSÍS» ^,ü-"« "» ^«m-12»¦«-§ - ^™.H» *££.Ivisao. do tema., .«,» dia, Bw«inir» ÍM,'*i * •¦•£*!** *' -f-O-C-. P-S.P.Jda consatuckmal n> », tm r>ripela forma antiga era aplicada tr«orclinários.
uma tabela 'predeterminada dt)escala de pessoal, acrescida qúo-se sempre- do clásslcq reforço.
Tais tabelas Já tinham scus valo»
res globais por períodos extraor-
dinários. devidamente calculados
• ' a cobrança aos requisltantes
ara íeita tomando a metnde do
valor da despesa, acrescido de10%... Assim passamos a..umnovo regime: o requisltante pa-Kará uma taxa prt-esttibclecidn
por tonelada movimentada em
período extraordinário'. ^

~,^

ENTENDIMENTOS
Em dias da semana, várias ten-

tatlvas íoram feitas* pela éntidn-
d» dos portuárjos no sentido de
serem contornados os problemas
que feriam as aspirações dos tra-balhadores do Porto. O sr. -Tar-
dy Sellos Corrêa, superintem,en-
te do Porto íoi procurado pordi-versas vozes pelo presidente daunião dos Portuários, sr. Henri-
que da Oliveira. Prometeu re-solver da melhor maneira possi-vel a matéria. Na quinta-feirafoi expedida a portaria a que alu-
dimos acima, ocasião em que.os
portuários decidiram-se pela gre-**ve durante três dias,

Os portuários sêò, ur anime*,mente, pelo retorno do sistemaantiRo. A nova modalidade decobrança pela Administração doPorto obrigou a que os ternos deestiva extraordinária que eramconstituídos antes por 8 a 10 ho-mens, fossem a partir de enlãoformados apenas por 6 homens.
;Es**c o motivo do descontenta-mento dos portuários.

A ASSEMBLÉIA
A Assembléia de ontem foiaberta pelo presidente da entida-le, sr. Henrique de Oliveira, que

NO MUNDO POLÍTICO
t-onr.ld.io d. eitim. pa«. judô. qdclaJa. o cu.m -fa, •**),

curso» aão «ttltsacW.* taclualv. o d* vSmV^r^nta?^,*,,^,Vw*^^c*^-?'**,>*dMM naturw*. don* d» ca*» m « t_L ,«ua parítdBac'*3*"num. obra tr«c»d« tigo» d* WiiéTiatr\i*o28rtJ5
mfm\__\7FVT h** VárlM """• >- h5ie' 
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^S^^mZmt, toe éemmmtmflSl ÍSSaT' *°
VIAGENS • RADIO

«A1.IJ0KDU
í^nforrme 1b-

I meira votaçio.
Imedlaumeote. sem ligar pa-,ra a futura decisão tto presidente.

w*mt*to)m s
«tò isaiz, o -

5* Hiuwij^.-reaiigoti.at no «»*. fL^^l'10 ^PQl?*3o «^derou»»»'

^mw'Y ^ ''••-•'•rn**»'* 1***- « net» aede
».iii)iiíl£ ^ 7,nft"-- t-scialfctlvn, um» apita-!

iHH» »r-. -«» Jfl»!***il^ 41» Assnmblfiia, «ob a•wu, ¦rt-»**a*l*I*iriiwiia

nas Ximçoes de presi-
; dante e colocou em votaçio ata
qoe foi aprovada. Em **«Wida.

lapcMar do n. Alnandrt *>,«»
rr-«iti*iiw.ia ae virr-RM-emador;ISr^íS!«i2S?t,Í 5 i*-'-!**1-

I cando outra para a proxlmí. se-

uu.»Dev. Ntrttaar amaaliA da Bahia » «r. vialr» im Mulo. *.*.: "^a!.*." *' M" **» ¦"•¦'o"» ao nu xstad». oad* mm» i*m»ur ¦»..
IfoMtteo d. d v.r.», m.it.rl., »* cimara. Vm* d«la. «, ,^^o,nnit, .qti.iUo do (UlstM ato pod* ».r revivida *».... a *..-,»...,,•, it. m»Todo» a» ent.aidlw.ntu, « eonUt».. quer soa a aipual».,» quar wm *atx.fa.Uvo, Mm »ldo lavado* a (ako. nn*» a.vi.i»,v«„„„.,., «i„«rito» em ir.nd. part». t>..,u»Una-ni. pelo ar. vt»ih. 4» W». Unvtcr-lld.r., nio pod.ra tomar dtclaAe* u „,_,„,. ,P,viar4l)B wataca do cootdanador.

; 
'» Com HU r.iroau amanha . pqaalv.l quo vuaoi t««iauja» «a wm-
T""'0"** t*ni9 c*»™0 ¦>•*» a propoita, («Ita p*lo ,r. frawlo Úbii t„»mra« r.ualio. d» qu» n»rürlpar»io lidero. * *.lc«JJdera»» inia.' 41»•potlc»* eom» da maioria. w

COMRMORAVOKS Dl NOVBMBKO 'f-eatari 
d. volta *,.*, i„a.«io« d« »*»>

_ , ., xpna Mmana.O cal. N«mo Can»barro nio desi». ' Asseveram, pairem, foiiia», u-»*,atlu d» promover a* <t»tlvidade» co» mistas, quo o pr«aidant*at d» yi*» *,,u
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memoratlv*t> da data de 11 de no»vembro. Neue «entldo ;.\ edi or(a-nlzindo a eonc«ntracio, que deve sei*
levada a «feito na Cinelandia, t» is
hora», oportunld*d* »m quo talarãodiverso* oradores.

Por »eu turno, o »r. Humberto Mo-Iin.ro tam quabrado lancaa na ei-
^ix^fí^^^^ê1^^uo nmm
»eja dedicada i comemoração da! B*uniu-»a ontem * asTtojtn da VC»\"sabe-se 

qu. . oposição nSo acel-i tltl^Tl ffflas \te%&t?r_tari provocações por parte dos .1.- prefeito do Ditm-ito tCo ^l r. .. £'mento. extremistas do MMC. t-oa-'mou_n'M»^,m^_..'t?n^
tudo licou assentado que, se o «• SlL d» i lí.. Sffl

triçio nio re.ponderá. P «u^ hJ^JJ* ,W,% 
*" 

SS Z&Sàtone de Melo, quo (<rl » r«li«ra>i* sln,
mensagem na e*i.n,it.-.i.> m .-t .-..
da CSmara do* Varatadurw.

Km nota quo (oi d>(.tl'il*rmda * iltrv
:«n»*, deolara o. .ttyrtiLi) ii», rã |*»*J

mlaçfto qu* "(¦DaiU: quitViMiliitt *uiw

voltafa senAo depol» quo !.r*fi<- mituaili
n» Cimartt a resoluciii» dt» Cvinítieaiir
Parlamentar do Uniuarati* du- r/ilifhh
qu» -ta.nada.il arquivai' % duantlruiilcontra um carto I-Misliidor (jiiniiu,..
to que eataria «nvolvido ,m ii*fajai>-do» eom o (overno do !*a>ra/)t.

PBISIUtNClA DO INIC

O deputado Lui» Compasnonl, «-; """ <• ' "" ' '"
d.r d.?W no PalieloMradente».feSfiST* aeoll",»,<> •«*'•"'¦»"> * ihit
falando i reportagem, declarou

ional, para qum i«-ioii »*,, djitt !», -tei
hora», para qua * Vt?N- ,¦,.,„ ¦„.!,„.
provldtqcla» a <*i'am. • ..¦.....:... „,,

«nno a r.poriasem, d»clarou ou» ;— :"**• .."TV" »—-¦.••¦>"» ^ium,
nomeaçio do prealdent» do INlci"*?*sn', axtaor.dtii*i*ia do Uli-atvlvw **;»»-

etU na dependência da re.po.ta ao\W^i__*""" 
'

eonvlUqu* o partido dirigiu ao pro» g nor"'
laaaor Walter Cechela, da raculdad* \_ ^fovi't}*-rilosofia de Santa Maria. Disse 512S9* d.° *j*ovo'.=<",'1'i quainuet. .
deputadoí que o sr. Cechela » umai ¦¦ ° **"" ***" '"imutto*» qua». *í, vi|*,( |d»t íiaurU d» maior relevo do MU> i *, *a?Ii*v*1' «nda mala >r jft iltaaiiitwi---1
tioono*l»ta, ex-deputado eatadual, **V'V cu"**> c,e V"J'1 *¦*• «hKiaituito
pr**ld»nte d» Awoclaçio Comercial: J">pu",íao C«rl««»"*
daquele município
titiíst», ' a Hder coopera-

BOMPIMENTO DK BBLAÇOES

SBUVm VM PAXÁ A n.*»,V

RJfiClJfB, 9 -r VeirOÍB tio vl^1lto^ *>,
i governador Cordeira, dn yu 'lua *» w*Teme-»e o rompimento das relaçfcai tra» autoridade» doeti i.'»i»itn), ial-entre o »r. Argeirilro de Figueiredo guiram para aVnrtiidir ii» Nm QJjhfc

!..?."•. rláv'0 Ribeiro, governador da! a bordo do um avião d» 501*» **-'
| rea Brasileira, o» dOBUtudiMi ^tt,<',,v

son de Aguiar- e Newton Ctii'i«ibf,
Paraíba.

O motivo da desuniAo se prende»o fato de ter «ido nomeado para o
cargo de.secretirlo do Interior, sem
nenhuma consulta ao senador paraJ-bano, o ar. Luiz Bronzeado, qu», ape-
»ar d» pertencer k UDN, nao esti
na» boas graça» do »r. Argamiro deFigueiredo, qu» enviou »o governa»dor um telegrama estranhando a no-mtaçio.
NAO QUER BSPEKAR

— ''Eatamos nguardando o regres-»o a .teta Capital do deputado CarlosJer»I»»ate. para decidirmos de vea

que fazem pari» du ComiMii», yitolamentar qua InvaetiKn » «aiiudu. * *la>-.
HUca *.\t«rior do Braiul «, «m, ,,, •
Uculsr, o acordo da t.^ii.i-i,n,,ii .*nl.»
litar de IS do inaiçu tir* Uisa.

O relator. sc. -Omjua *tt*>i):'l|M'aa»,
nfto- acompanhou o» seuia .-.i,i:,-,„.., n.,-ter seguido para o qut] do >niii,; *finr d» averiguai* o esso du, !>ii»íi.r. '("h.
parlamentare», falando a noaan t*»>j»i--tagein, disseram do» ta&jituyu* du Minviagem, fim t'8ri),imlo da Ntjwiiii.i,
Ri*etend«m sobraviNtc a ilha «o» *itti|>
cóptero, a tim do qecC.fiijiir-At» _\t_

w -dcputftdfii, da I t-unda-feira. bomo sevê a aituihMtote wwmanrram ajpMVtt, ab- Jfa é de completa balbúrdla ,•xuiimi.. a saa -da. iu>nao estraordl- confusío, nio se sabendo cusndi•wj-it,. nt. 4-jiiiJ -fo, aprdva4a aiteri Um tbàm-es»x comèJil^^

GRANDE EXCURSÃO
CULTURAL A EUROPA

SS dios inesquecíveis
Cowjevtn ani» .Mi,Pdfii, uri raallMd* m«ha vmt iranaW excer»»*? et» i,-ttu,Mh~»_ .unlv*r«*rt*rle*, •i«ud*rd«« • »u»i famílias, etr*«ADM «Ui?'»itiH at «rl*t •oeelartt, a* ponto, mal* plf-.re.eo. da I»0«.¦aSaiS^ FRWC*' SüfÇA ' 'TAC,A- "~ S*Ç"

LOURDES
teaoWrte ti» «nmoM, Sorbennt em t»trls t am outro» centres cwV"iiífth.. **

y*W* pele transat-lntlce "HCSTAGNI", dia » da dettmbre: * -t*-^> d* Wea. e dl* SI de dmmbre de Ile dt JtntlrT Vir*™

....a.*' 2*i,'wMt _\_± a'] C*,b,nw •5rtw»>"- 6tlme» heríl». tuxuoja
1ÍÍ" Z."ím,,,TJ*r* í* v,*sem *•"•**-*• Mixlme conforto, numaimhira-iTfe -familiar^* culte. .

^i-eaç* 
*ptrT -wtsita, tudo lnelu|de, a partir dt £r$ 17.00040r»'a-aai»atteW| -pltne par* facllided* de pasamante.^stl> a clat* èt> Ipnciimonte desta txcursãe, suhlu a viler da**•"*" "••*•» -««Jmene*. S(r%. Maime aulm, «raças ai -t-rcvldincl»» te-rwtef», «.ASTEOSOS AS CONDIÇ6K INICIAIS d. axc^e dlndo¦wwlir, -a -wrt4inW-.de ée remlher e*H magnífica axcurtle Mi'vmPftUfH faTltar» Hl <ua, *eoitvW»tlve. "

Cttttjaide na Imlntncl» D* anetrrar aa ln»e.-iç-i«». ttrantt om bam

atra *Ü3S* 1*™™" *"" * '"""^ «W*»^ *-*^«W-
* ¦"" ¦ 

'

I>epartÃineiito de Tiu^?*^.:.
tk AutQiiióvèl Onb^dò Br*ml

*«* «e 'Passeie «* — Kte Wt Jintlrt — TaU «4JJ* e if4tí_ *

3 DIAS ENCANTADORES W,
EM CAMPOS DE JORDÃO

*.^<-twít* a nrari» iir |»H*dM d* II * 17 d* nevwmbre B»r* vi-
.»•¦**»; »» *t*lta|me luear ftmes* por Mia HmmeretoYe t™"?*£...•.,<. -rr, m*sm luxuoso ênlbe. Puíímtnr-, ôtlme hotel. «l^oa «ii"L Htíí ":','',t,',r**' *e*m' »«m ««"nb-emlno, pVt«rame e condi-«boi <«•*-•»* Sopnrtamente de Turltme. ' * • r

0-wn.W.mor, pataelo*. toHstlce» pela (tu-atll Inteira em- ftalbus
ElI 'Üírílí?!'!* *Bn**m *teH»»a*»»lno no Rie t arredertt para enSpr**»K»*, ir*|i|irili'i!,-hi,, olube», ate, 7IS55

o probl.m.^\uc,XdÔ%o"rna" &$£**& d\ 
f ^ «&* m

do? Paulo Saraz.te, pois nSo mal» bas" """ i*le^M'"' ••V-
poa»lvel aguardarmos Indefinidamen- APOIO conwcm\ *.iin
t* o exame da questSo" - foi ç, qUe Arf"u 

HO?.mcU}\AI)tt

ao íxam. »l2 ^Stó*^*ifJ,Mí^ Squ» o ».u partido deseja „ „.„„„„imediato do assunto que, nAo podeficar em compasso d» espera «ter.namente.
It.afirmou o deputado cearense <

d»i»Jo :que o PSD tem d» «ustentar
a candidatura do ministro do Tra-
balho,,sr. Parslfal Barroso. Para Isso.
entretanto, * necessário que o PTB ,e
manifeste em termos que nSo com-
portem interpretações dúbias.

REATAMENTO DE RELAÇÕES

Realiza-*e no próximohoras, na sede da ABI,

¦'-•ílCarlos Tourlnho, presidiml.» d»paranaense, confirmou riin» <, Wnpartido teria, r«almant«, CtQndjRifWft.-.do. seu apoio pollticay ao sovit-iiiitiiH'Moiiéa Lupion à wida dit vArm* a<i-.cratirio* da -•
P5P. Asp.

I 
"| '

QmmWgP 9£
*í aA

Estado, ponwiuontqaTi *|oj

NEGADO O APOIO

SAO PAULO. 9 - O Rr^dnntn Xa-cional do PTN, sr. Smlln, (.-:„;„„, [Jr.iiformou ontem i nossa Wrp7ntnWJ

o lança»

\.V

W

Eis uma boa novidade para Você:
m«.nto de SEGURIT-AI Produto de origem
mica, |ó testado eom pleno êxito no* mais
variados e difíceis trabalhos de colagem,
SEGURIT-A surge para V. cpmo um auxiliar
decisivo naqueles "eternos" 

problemas do \ar!i
um azule|o que descola/ um taco que se
desprende;uma peça solta de um móvel...
ou para os mais sérios serviços profissionais I

/.

DISTRIBUIDORES ÍXCLUSIVOS PARA TODO O IRAStli

I

FIXAÇÃO DE PLACAS ISO-
LANTES E ACÚSTICAS (Eu-
catax, Duratex, Cortiça)
FIXAÇÃO DE MATERIAL
TÉRMO-PLÁSTICO""• 
ASSENTAMENTO OE AZU-
LEJOS

ASSENTAMENTO OE TACOS
IMPERMEABILIZAÇÕES í
CALAFETAÇÃO
FIXAÇÃO DE ESPELHOS \

\é PEQUENOS CONSERTOS
DE OBJETOS ,' •'!;! t'YY\

..' '¥¦¦'¦;A Venda nas Boas Casas de Ramo

diga SEGURÍTE-Â
— COLA ESPECIALI

m

da» relaçõe» diplomáticas, comerciai?
• culturais com a Rússia.

Entre os oradores, falarão os srs.Domingo» Velasco. Rogê Ferreira, Jo-
nas Bahlense, Campos Vergai e Hé-
Ho Walcacer.

VERBAS VARA SERGIPE

O presidente da República mandou
liberar uma verba de 38 milhões decruieiro», para õ Estado de Sergipe.Sn* foi o sentido que os, interessa-
dos deram i visita que os senadores
Lourival- Fontes e JoSo Maynard e osdeputado» Luiz Garcia e Seixas Dó-ria fizeram esta semana ao sr. Juscelino Kubitschek. Informou o sr,Luiz Garcia que o presidente da Rc-
pública ao ordenar a liberação daverba, expendeu uma série de con-celtos sobre, o governador LeandroMaciel, cuja obra administrativa
enalteceu.

NAO VENDEU AUTOMÓVEL

Pessoa da família do deputadoHermógenes Príncipe, do PR baiano,
que se encontra passeando pelo exte-rior, informou que o carro adquirido
pelo deputado, através da chamada"Lei Cadillac", nâo foi vendido. En»contra-se na garagem d» sua resi-dència.

t j- ... . .j, V ° senador Auro Moina du- ir».
V.BI, 8.» andar um! pria candidatura a.» *S ,„ \ „ \C;ido pelo Instituo, tado. i.a0 s.er« .ipoiado o«l,*, -.li «..™.Tol do reatamento1 miacSo. Asp.
,i*atlr>->t- ,..-.,.,.....:..:.. !

ato público promovid.Brull-Rúnla, tm prol do reatamento miacSo

ULISSES KM ATlVlHiAUS

SAO PAULO. 9. - - Hojo- oaln m,uih,Y,o presidente da Cftiiiiii*,! a»» !.-m,u-tados. sr. Ulisses, Giiiinai';Ws, v.twr',,,..,
Caiiipiii-ia, onda. fuceljorú viiriiia' !,1Kmeilagons promovldna pela t,**tiiv^i„..
dade. Católica Campinoii¦«, qttMtodwa]smdicaus. amisos e adiiiii-HdorafsAinanhã, pola inaiih.l, » tK«»iv.,!;
candidato do PSO. a0 ggvei,,,, d,tffl
llÂ Ml*r4* ml Br98aíi9ft t».,uiiftTn,
cao de elemento»- repietei.taeiv.afl i,,, í
veSorr* 0> qUBÍ* M ?«* SJ

Ainda amanh.l, às 18 horna, t>, m;(J|sidente da Cilinari, >*U(Ji,i*„l viwwVSanto André, presidindn M i Y,'Ynidade de laimunento ,)„ r.tflil„ ,,.,,.'dameutal .do prédio dn» Cor*.¦•»..,» .,,'Telégrafos, fruk, <1„ irnt..V.h. \}^,..'

Exdir^mwertte
mmlkm nn

RÁDIO UftlOIO!

MôJtí
aHj,*!» ÍJt». — IWTrXOTItAS PRECIOSAS

Ap-paifntanari m orquestrar, de Mantovsnl. WernerMiillfi*, -Enrique Viicslno e ¦mittsi.Trio Lo? Pan-'fhrts, Dlok Kn-i-mcf e Mttria Tereza Marouez1*3;llii "hs — BRASTLa-ilRINHO
Tom Tlnul aic 'Burros e siiR.tirquestra, Neusa Ma-Wh, Alttimlro «nrHlho e sua Bandinha, FranciscovCm-IrtF r rautros nütros famosos.tfijtlti Tts. - Í>ARA OtntR TE BANCAR
Çnm VJftor Koijm, Trio -IraltlUn, Gregório Bar.

PatCRjudlo, Apostinlie doa' Santo».ítprir,(* 't* a -rarquèütra dc Cftttnca. j?tJS,t!»l -hü - YOCAJ.TSTAS INTERNACION MS' 
?ifa!^!!í,í,,v,,,,naSr K''tJí'' I''•mt!,•*• Sammt 

'D««« 
JrJ

S?i',»tih!i,v''vJ!''ü J'"^urt''. Dlrrlnha *Bstista,
- ©bita *Rh>*>hm Brrys, Lucicn Sttidnrt e Dolo*•©iíi-tt&í»-.•K^tNI^niiijuilot-fiiniiânE 

por .Tos/- Maurn e seus "Ba•r»'lt. ¦rlíiTDippo;'.. Airtnn "íAmorim, Jair Amorim«Itiski <ic Ôtrvalcnnti, Paulo Gesta e Viforlno

•tllgfj* v*m pím^

CINSELHO DE TERRAS
DA UNIÃCT

900 kc no meio do
fÚBiO Ti

exclusivamt música I

M

í
SJ. CASH DOMINGOS JOAQUIM oa SILVa

- 1T ANOS A SERVIÇO DO PROGRESSO -
«¦««««"¦O- SÃOPAÚlOi

Avenida Almirante Barroio, 90-Lo|a Rua Senador Queiroz, 498-9." and.»> 91/92
Telejojte 48-4116 Telefone 3?»5572

ACEITAMOS «PRESENTANTES NO INTERIOR

'\VV X \ i: \

ESTATUA A COSTA REGO
O padre Medeiros Neto esta toman-do as providências, no sentido de eri-

gir na Av. Passos, em Maceió, umaestátua ao jornalista Costa Rego. an-tátua ao Jornalista Costa Rego. an-tigo governador das Alagoas. Alémde ter apresentado um projeto naCâmara, mandando abrir um créditode Cr? 300.000,00, para aquele fim,entrou em entendimento,? com a» au-toridade» alagoanas, no sentido deobter mais CrJ 200.000,00, para com
pletar a obra.

E' pensamento do ar. Medeiroa Ne-to,inaugurar a estátua noa primeiro»meae» do »no vindouro.

O CASO DO PINHO

O »r. JoSo Goulirt tinh» »u* che-
liada a esta Capital marcada* para odia d* ontem.
.Segundo Informaçõe* eolhlda» no*olrculos chegado» ao vlce-prasldente

da República, o ar. JoSo Goulartadiou teu r*fr***o, Provavelmente sò

Na. reunião do Cmiotilhi,, ai» t,wiw|da Unlil.o, que se «alij,,, aii..uirt,\ Q9.30 h.1, 1,0 MlUistélio rjll lfS.W,dl,,iestarão em pauta, m-n fiiiH«m<-,.:<--,l
os seguinte». Br,oam«u»:. _ Raljitvo.iConielheiro Ja-ame IfQggl tj» *fflttu*i.-.!
rodo lilho: n». *J0«.W,47, do lnt**.1résse de cijto Lqoios do- Aw/ardo,A.li*m Lemos d.» Azevedo, Abílio-. tJjJAs*^ls Lemoa a Roberto, ittino. <fa -jj^

.veira: Relator Çonselbeirv ÇrftttpjsojtBehrtnadorf Júnior: n". 3ay-.í.'tl, j^t,do interesse de JoSo ?«arv pín/j,Jimquelra; Relator Coiinelhult.,». jatoTovar: n». 190,508/47, .,„ qU, «j r<c,
corrente * Paaend» Naoioiiai; , r*.
corrida a Companhia de- Cur.tilfl, *iuft
• Fírç» do Rio da Janeir»*» Wroltndji;
Relator Conselheiro Jo*a» Soar-j* d^Matos: n*>. 308.023/57. da> liiteríaso **.
Vitória Maria Ramo», Sabeatitlo- "rJtárJ:
çlo d» Oliveira a Valda-tm*»» Osíloeí
da Silva, couto; discussão » "«ítsiajãifi:
do proeaMio a*. 13T.19*,'4T, ¦fwJqíiíJ
d* Resolução d» que . proponarqt^ 3j
Conselheiro Jaynj» Joggl d» rrilt<(»»I'-
redo Filho.

*v-*v-
¦

¦¦""«¦-l ¦»l'aav'»»a»aAYlBv
'..„i'..

-\\ \5a> 'J$£7' \)f "| 'I
tvtiií ^'i^^yí^Y^^- ;**T/^

__________________...._aa^.,j..,.^^.-...^\..  .......... ,..-j.__:..\-eK ____



1-* Caderno
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corri-mo ©a MANHA, »wn.nfo,10 de Novembro de 115*

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE REFORMA DO MEM
Numerosos funcionários extranumerários efetivados

«S.?:*!^* «VH^a*"*""}* ^r?"^1? **» SUv*' *»<->•¦» «"««Ir»*• -U:*a 6*1 Sontdalvs i.4 Stm*;»U Silva, altxuel Alves rerttra, An-«¦•!»• Mu:-.:.-_;•-_,.. dirtflu uma rruntlfl •-*•'<• J-*-' VidaL An._-i.lo»«_ Mattos
dt :«?:_..»_-.•_,-.n ci entidade* fth,.'S«brtnho. Adtfobrrto Antunes Ton*
»U«.p*rt aumentar • •ubeututi.ti ao tiiiííí!*»^* "« A"l.'do. S1!í»-
Presta dt *.>-¦-_, <, m ..„---. . .,,.; B«-Jamln )i«tt.,.u Rorts. Benato Ta.
«vli£ a r\*^. £ v<"t*?0' 

»"-|vam da SUv». Hllma Rocha Sou»..•-.-Udo à v i-».-i ,:., Vereadores ia;M( Mrdtiraa de Andrade, r.rialdór-c-iiíf-. d« praletta. taa* iu__u.Hu* in.l*no Baldotno. Salvador Alve* oei-.-. aue «U arada objete d* deba*iS4U>a. Stbaittta Firmo de Oliveira, _, .. ... ..,.,. , .l«» entre tUBCiceUrta». ;:»,» divtrutjV*"**1 Pimenta da Silva. Joio Dias Carmenclla AHuadrt Amaral, lirid,,
lnovat»«e. anua elaa a crtaclo Jàiy.gWfg»-* «V>ft«* J."M\>a de Al- Coata d» OHvelra, Joai< Theodoro d.
li», ... r^~.^.-,.t... —.«..i lw^.. mtia*- Manoel Joíf da Coita Filio, 
Ü'h. . 

"*»t"tvf«-8J^**1"1 -**«*í»* Huge Caj-neiro. Silvestre Chrlstovâo»*n» aa mata úa 7 % tóbrt vtodmtn» da SUva. Aladlr CouUnho Marllni,'••*-. ulirua eu prcvtnu»; * ImUtul* Pauis bras Machado. Dulce Coelho
Cia de um Coaialho Dure:, .r.trin.' <*"' Samoa. Elu Coelho da Silveira,
do por U membros, tam mandato dt í•ní>',1, '••«"•de da Rosa. Anlonletta

• --,'¦ _*. v,_.,..... .„. * \Ti-_, .ii0" Nascimento. Durvallno Gomrs.mmm*yamatmm que o MKM Jàjixmu Fernandes Luboa, Blanor Xa*wcctdt. de tflaprfattrao lmo-Mliirlo aWtar, Trarjbulo Edmundo-de Melrel-

Compartcan para «Marli — Joi»Cândido JWim, Joa* Teiatlra deCarvalho Bobrínho, Annet» Mais»iiiiri. Valler de Souu? Albino de Sou-" Coutinho, Victor Aiular it.it,,,.
Dllw de Cáiiro mim. Jori do Valle
Nwim. Dat-lo Nunta Ferreira Brai.

CaMpareeaaa aa J*H - Ztlla Cos*
ta. Habtl dt OUvelra Cavalcanti,

«ra dinheiro» laa. Lula Alves, Valdemlro Leia dos
Santos» Anlredo Sebastllo de Frei-
taa. Manoel Comea da Silva, Octacl
lio Rodricuet da Silva, tnlr Palm
Fernandes. Francisco Pompeu de Car*
valho. Dj-rce li«r-i de Oliveira, José
Francisco da Silva, Antônio dos San»
tea. Mandei Martins Borira. Manoel
Ângelo da Silveira. Slfney Pessoa. Se

rt. dia 11. no Pálido Guanabara, onde;*»»»"!* Lopes da Crur. Geraldo Pl-
devtrla aer nceMdot pelo prefeito, n-ielra da Silva, Benedtcto de Ollvel-

Ci !í.-.:.-c4 de laboratório aprova»
doa o* último eoocurao da Prefei*
tura. * nis someado*. ei:l.» convida*
doe a rr---'.:-,i 1_v.1_.-1. t«|uada»fel»

it.U horas. V*it-t* o compareeimen'
te de tsj.-j.

ra. Octactllo Areredo. Osvaldo Alve»,
Manoel Jcxa Ribeiro do Rosirio. An*
tonta Ros» de Llm», Manoel JosA Fl-
iruelredo. Aníbal Fortes. Jor«e Bavler,* * Sebastllo Prudenclo Goulart, Renato
Ribeiro rructuo«o. Manoel Rocha, OrAíra. f § ds B» _¦..-.- do Br**.!, a Prt- landlna Fonter» Fest», Antônio Nu

fttturs vai vtnder um terreno de to»!nes Siqueira, Donato da Silva, Arllndo
propriedade situada r*a »v. Preajdtnt»!Lu" d« -Íou™- Jo.,' "Ibelro de Mou-

«_ i_.».área dt MU.'.» r-ii A» pre*|mi*tocle» dot S«ntos. Jotí Ireno d»
jkmus «erit rt-e«M4»i asa e di» lí(S11ra. Nicanor Alves da Co»t«, Otávio
d« deiimbrc, aredo o preto ban para 1 Alvarenta. Osvaldo Cosia Cardoso,
venda de '..-.•
_í --V jvV i>\

r.\iii era Cr) Jo»qulm Henrique dos Santo». José
JanA d: Souu, Sebastllo Joi» Mar-
tina. Jot* Roqut do Carmo, Gumer*
cindo Jlho de Souu. Germino Janua-
1,0 Marques. Rene Coela. Jo»f Correia
e Ci et: o Nolasco Joanea.

IMrRESTIMOI
DctP4tha_-ido eom a aecretáríe dt

V:»;i» • Obras, s prefeita autorizou
a abertura de eonc»«T*nei» pública ».,,_., , , , .
tu» .. «>.-.. *. ***<-,**,.-.* * *~. Xo M. K. M. itri ifetuado amanhl,p«auob.-»»de pavlmenucio « dr^-^pj,,,),.,,!,., „„ íls u „ h§_ „caiem da rua Bcalím. que. com e*»»|p«t»n.tnto da» seiulntes proposta» de
proridfnd», ficará livre daa «i.ehen»iempr_-sttmo:
tet. bera c_r.-._i ea I«fradourc-s adjt-
ceetea. • C»dl(« II -

- Matriculai:

Cunha, Maria Joa* da Silva Mateui.
Mario Meneie».

Compareçam para cumprir ezliia
ela — Paulo Brouclt Amaranle, Adol
fo Geme» Ferreira Maia. Valda Pere»
da Silva, Cícero Albuquerque Pedroia,
Tereilnh» Marinho, Osvaldo Martins
Rou. Octavio Cabral de Carvalho.

Comparcc» pcissa da familia ds ex-
servidor, a fim di tomar eltnela —
Celso Secundlno de Lemos, Joio Co»
bert Perltse, Octactllo Amaro da .111»• o. ¦ Luli Alexandrino de Araúlo
Bahia.

Dt ardem do prtfeltoi

Recebemos: *0 presidente da Aue
da;lo dos Servidom do MEM esti!
coavccacdo ot coaielheiros para umaj

-reunlls. na sede aodal. dia 14. áa í: -V
Hi ou á» !5 50 ha. am secunda e úl-j
uma convocacio. para apredarem »
¦efuiste úrdera ds dia: 1ai'.cacS-i dm p^íJãoVr-.er_.brc» da eomlãsis «xecuüva;!
dtscussie. votacis a aproracls do rt-! li.M

«I
II.JM
ss :.s
44.OTI
54.417
T3.JSS

*.-.-'. !4.»í

4 3«
IS.«49
S».47S
4t.4__S
55. IM
74.114

400. ÍM

*.B7I
SS.fUS
3«.5«5
49.4M
U.Í77
77.530

14.115
17.671
41.049
31.074
«1.992

050.388

l Csman» efttlvoi — Cidlio Jl —

It-omto lnterao".

A PDr arrecideu entem a Impor-
tincia dt Cr» U.M7..1SJO.

K.\TR.-»_VrMElL-iJ»IOI KFrTTVADOS;

De ici3rdo cora o disposto no art!-
co Ul da Lei n. ÍSJ. a diretora ie
Departamento do PestMl» aj.i-.no-j
a:_-iM*.:Ui efetivando serridoree extra*;
r.umerlrioa abaixo relidonadoa," em
virtude de contarem cinco at-.cis de
serviço público: Rosidra da Silva,
Marina d» I Oüvtira Araújo, Valdir
r.orr.ts Paulo, Octacillo da Costa
¦ raujo, Joaé Oome» Pereira. Vifuel
oe Amaral Carrc.o BaiiBs Fühs. Gen*
ttl da Silveira Filhe. Ruben» Ponda-
no Ralmur.do. Isrr.ael Mariln» da Sil*
va. Manoel Roberto da Silva, Elvdto
Pereira da Sousa. Iddc.ro Antônio da
Silva. Moacrr GulmarlM Dantaj» Vai-
demar Pinto. Samuel Pereira. Manoel
Si.vertii da Silva.. Jarü XodiUuet.
.'cj* Jelix. Jdio Pereira d cn-Sxntoi.
Cyprlane Ifnido da S.:lva. -Antônio
Horácio da Soma, Alberto Alve» do]
Amaral. Mcntto Monteiro 5a_-_s_i,
Vblrajaia Hiiandjco Montei, Carlos
Arllndo de Soura Costa. Eu_:tblo Do-
riinr» da Cc.r.cei;io, Ivani Ribeiro
t'-_ Süva. Xdsiat Inado Mende». Sal-
\ador A:eved.* de Araújo. Orivaldmo
Eodriiues da Stiha. NUo Martins» Del»
vaurto Soarea de Oliveira. AJbertino
Monteiro de Mello., WÜ-Kin Ferreira,
; .-si- Pereira da Rocha. Lotedn-Seiio
i'í Mattc*. Vltalino Correi» Eopet.
Jerônimo Terrtira Pinto, Váldivino
Bispo dos Santo». Korival de Mattos
Aldetnlro Penha da Encareaflc. Jot?
rrancljco Varisstno, Sebasüio M»__oel
Salvador. Neator Ttomax. O»r»ldo
(lomesi da riiuelrcde-. Synral Rocha
í'?j Santos. Jíilicn da Silva. Jos(
.\-naral» Adelir.o Valentim do» Santot.
. .'cldea Aires1 dt Axevedo. G-eraldo de"ivetra. Paulo Suunc-, Hilário Cat*-o Soui». Valdir Josi de Si, Jorre

odrii_piet. Gustavo Uma da Metia,
uensl MaceB&o da Silva. Jorge

^istío da _áí«v*do. Pedro Vieira Fur-
do. Ru!_--bs Biití-ic MdreUe*. He-

;pito Dias de ;OH>*ira. Guilhermt
sé da Costa. Antônio Silva. Valde-
r Ro:a doa Saciei. Moacyr Nunes

10. M
10. SM
10.soo

10.687
10.691

10.6S8
10.093

CemBBI — M « M — C édito Zl —
Ftdldet: ¦

1.415 1.410 1.450

Xra.rn-nrlai —¦ Matrlrulai:
I

091 1.511 1.603 1.611
3.608 1.356 1.915 12.351

11.665 13.234 16.782 17.167
17.542 18.453 18.620 19.001
21.141 21.670 22.022 22.033
25.075 25 «Wl 26.412 36.470
S6.141 27.398 28.029 28.387
3S.425 29.687 29.831 30.970
31.594 12.550 32.562 34.084
54.160 14.827 35.499 36.031
16.279 36.469 36.552 ' 36.580
16.174 38.311 31.313 4:;.370
44.132 45.Ul 46.434 48.835
49.014 49.47» 49.498 49.849
48.155 (0.563 {0.714 51.214
51.448 51.692 11.724 51.791
il.SfO 52.144 12.348 33.168
(3.214 53.138 53.417 54.047
(4.388 14.(61 15.630 58.593
51.728 59.073 59.209 59.733
59.765 CO.195 60.218 60.326
63.531 «0.142 60.(60 60.769
«P.SS9 (1.143 81.911 62.813
fS.Ç.M 63.845 «3.883 64.461
64.737 «4.941 65.881 67.142
«7.341 C7.7M 69.793 69.889
S9.9..9 70.484 70.669 71.302
73.060 73.516 73.617 73.800
74.398 75.972 76.600 78.637
76.851 92.953 400.173 400.363

500.036 W0.558 950.722 950.891
950.1134 850.1194 950.1611 950.2105
990.381

r_rl»i — C6«l(0 31 — Matriculast

1.119 15.535 20.880 22.010
12.145 22.915 13.261 24.026
SO.r-S 11.789 14.838 35.380
41.373 44.371 44.768 46.263
48.848 55.575 54.611 54.641
54.964 55.749 56.754 58.407
59.437 59.992 63.216 63.576
63.653 64.159 65.972 67.737
61.297 «9.001 73.143 79.618

950.313 950.1498 950.1576

Caiam entoa — Matrículas ¦

li.457 Si.750 > 47.182 71.964
TT.655 150:1934 .

Total do pa«amento de amanhl: Cr$
reira. Manoel So»r*s, 

" 
Manoell-"--**-*»-!!1

uardo. lot* ' Vai Tosta. Clldemort
SECRETARIA 1.K ADMINISTRAÇÃO

AÇOROEONS MAIS
BüRAtfr
CASAUví m AÍÜL

1M=> ,,'-CO^lT»A „...¦„¦
tino Saittil liiiia f99 Rio

Decore
seu ffl^
lar nk

§*"iCa»«

tactrui^^

&•• -cirx'i te-

Disque
42-/872

ou 52

• un ckooTâ-d
dMOcctinail
comi
men toa
Tapete», m,-i
cida» pdc« miift baixo»
prefoa. ,-'/
tailm da •+•«•* a vor»[s

CISB BIS CORTINAS
4Sty Riachuelo, 23 e 25

, Srrviço lc IntormaçSea

DESPACHOS DO CHEFE
DK SER Ato

Tereataba Giesbrechét — Junte «ua
portaria de admisslo; Manoel Pran-
cisco dt Barros Filho — Compareça
para eaclaredmtntos; Sebastllo Ge-
ra.do José dos Santos — Junto seu
dec-.-eto de provimento: Moacyr Fer-
reir» Ji Silv» — Compareça ao 1-PS
munido de seu decreto- de provimen-
to; Osvaldo dos Santos — Compareça
par» cilnda e receber documentos;
Belarmino RodrieuSs — Compareça
para receber o MTS; Henrique Mar-
condes — Junte documento compro-
batòrio de idade; Erosttrato Freire de
Andrade — Junte certidlo de tempo
de serviço íederal, que conte em dó-
bro o periodo de 30-6-929 a 14-1-937,
a íim de esclarecer a legislação que
vigorou para acontagem em dobro;
Benedita Ramos de Castro — Compa-
i*-a ao 1-PS, no horário de 12 Ss 16
hs, para esclarecer assunto de seu
interisst; Bitencourt Ferreira dos
Santos — Compareça munido de Cri
10,00 em selos de expediente da PDF,
a fim de receber a certidlo requerida;
Geneslo Marques de Oliveira — Com-
pareça para receber s CPR; Agência
Financial de Portugal — Reconhe-
ça a firma do requerente; Manoel da
Costa Campos — Compareça para rt-
eeber « CPR; Jülio Bruno de'Quéi-
rol — Retifique na certidSo de nasci-
mento o nome paterno: Maria Isabel
de Ctstro — Junte certidSo de óbito;
Idalina Maria da Silva Risiow — Jun-
te os contra-cheques de julho de 1956
a Janeiro de 1957; Marilla Martins de
Carvalho — Apresente autorização
comprovante, para continuar ausen-
tt do pais; Rosita Tavares vianna —
Compareça para esclarecimentos.

Compareçam para receber a certi
dio requerida — Aldo Cordovil da
Silveira, Maria Luiza Borges de Oli-
veira, Laura Fraire da Silva, Alva de
Paula Pires, Roberto Segada» Vianna,
Elza Moreira da Silva.

Compareçam ao Setor I, a tim dt
ultimar s exprdltntl dt rtttflcaçis
de nome — Maria da Candelária da
Pinho Bicudo. Andréa de Carvalho
Assenço, Vera Anaeleta d» ronieca,
Arlinda Iolanda Alves, Nanry Bur<a-
maqul, Dolore» Gutlerrei Souto, l.yr-
te Arantea Lacerda.

' Compareçam para recikir doeumtiw
to» — Glorl» Coelho Rodrifua». Ady
Addor, Moemi de Freltis rromtnt,
Antonletl» Furtado Rezende.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
E CULTURA

DESPACHOS DO SECRETARIO

Neuza Godlnho doa Santo», PedroMartim de Andrade — Aprovo a »i-
cala; Marina Btncvenuto de Garda
Paula, Lar da Criança — Arqutva*»e.
Departamento dt Eduetçle Primária

ATOS DA DIRETORA
DeilgoaçBe»'— Áurea Loureiro Pai-

legrino para a sede do 6» DE; CUI»
GUI Nader para a aede do 22* DE;
Dlonor* Colangelo Viega» para a ei-
cola Pedro Lusa: Xunlce Silva Coita
para responsável pelo núcleo 3.162
Iracema do» Guaranys Melo para a
escola Isabel Mendes: Marl* ronieca
para a escola Raja GabagUa; Maria
Josf- Lobo Bittencourt para a «cola
Mario de Andrade; Marlene da OU-
vdra para responsa--?, ptlo núcleo
3.376; Nair Dia» X/.vler Btdlita para
a escola Goiás; Keuza Maria Sellc»
Ribeiro pira a esi ola Citulo Cearer,-
se; Vil ma Fernanc.ea par» auxiliar do
responsável pelo núcleo 9.362; Dalict
Jardim Ribeiro pira a «col» SI» Pau-
lo; Dercina Antune» Fernanda» para
a sacola McVn de Si; Chrlatlna Aleil»
Pagí-s pira a escola Ani» Brull; Leo-
ne de Oliveira para a escola Arthur
Thlr_>; Strlna Nlgrt para a eicola Ba-
rio de Itacurussí; Belklii Leil Sodo-
ma da Forneci pira o 2° DE; e Vai-
marlna Alvarenga de Paula Cidade
para o 2° DE.

Departamento de Idueaçl»
le Adulto»

ATO DO DIRETOR
Designado — Leda Barbou Magno

de Carvalho para o CPS 20-5 "Silva
Rabelo" (núcleo 295).

Departamento de Kducaelo
Complementar

ATOS DO DIRETOR
DealgnaçBei — Genovcva Bruno pa-

ra o CCI da escola Ernesto Francls-
coni, 2° turno; Gulomar de Souu
Coutinho para o CCI da escola Er-
netto Franciiconl, 1° turno; Mariltna
Lima Barbantl para o CCI da escola
Ernesto Franclsconl, 2° turno; Nati»
valina da Silva Costa para o CCI da
escola Cssimtro de Abreu, 1» turno;
Diva Amendola para o.CCI da escola
Casimlro de Abreu, 2° turno; Marly
Josi. Coutinho para o CCI da escola
Casimlro de Abreu, 2° fumo; Deolin-
da Cosenza Franco para o CCI da es-
cola Guilherme da Silveira, 1» turno;
Maria de Lourdes Gomes para o CCI
da escola Guilherme da Silveira, 2°
turno; Suely Moraes de Barros para
o CCI da escola-Guilherme da Silvei
ra, 30 turno; Lacy San Martins Lobo
para o CCI da escola Dr. Valdir de
Azevedo Franco, Io turno; Zeny Te-
rezlnha da Silva para o CCI da escola
Dr. Valdir de Azevedo Franco, 2° tur-
no; Rosernary Khalil Raad para o CCI
da escola Dr. Valdir de Azevedo Pran
co, 3« turno; Mareia 'Soares da Silva
para o CCI do 25° DE; Nely de Aisls
Pinheiro para o CCI da escola Mar-
tins Júnior, 3» turno; Alice Terezlnha
de Si Lopes para o CCI do 35° DE;
Maria da Penha Coscarelll Guimaries
para o CCI da.escola Venezuela, 2°
turno; Dtrce Fernandes de Souza para
o CCI da escola Venezuela, 2<*-*tumo;
Ivanda da Costa Coelho para o CCI
da escola Prof. Gonçalves,' 1° turno;
Dirce Costa Germano para o CCI da
escola Prof. Gonçalves, 2° turno; Ma-
ria Anunciata Laltarl para o CCI da
escola Henrique Dias, 1° turno; Vil-
ma Kumm para o CCI da escola Hen-
rlque Dias, 2° turno; Maryse Souza
Gomes para o CCI da escola Ubaldina
Dias Jacaré, 1» turno; Edmée Maria
Bustamante Sá para o CCI da escola
Ubaldina Dias Jacaré, & turno; Lya
Rocha Alves para o CCI da escola
Ubaldina Diu Jacaré, 2° turno; Lucl-
Ua de Souza Mendes para o CCI da
escola Alfredo Cesário Alvim, 1» tur-
no: Ledyr Silveira Gusmão para o
CCI da escola Alfredo Cesário Alvim,'2° turno; Adua Orlando para o CCI
da escola Alfredo Cesário Alvim, 2°
turno; e Siluá de Araújo Bastoa parao CCI da escola Presidente Nereu Ra-
mos, turno único.

SECRETARIA DE VIAÇÃO I OBRAS
ATO DO SECRETAR1-

RemOçio — Ataulfo Jot» >.-relra
para o Departamento dt Habitação
Popular.

DESPACHOS '
Euride» Fernandes .da Forneça —

Revalido o projeto n. 1.582 em face
dos parecerei; S. Monteiro Engenha-
ria e Comércio I^tda., Sociedade Bra-
lileira dc Urbanismo S''A, Companhia
Auxiliar de VJ»ç5o e Obras, Panam-
bra S/A importadora e Exportadora
Pan-Americana Brasileira, Cia. Au-
xiliar de Viação e OtTras; Brown Bo-
veri S/A RepresentaçBes — «estitua-
se «m face das informaçfies; Luclo
Zangrado Garcia)— Mantenho o dei-
Racho recorrido; Banco do Comércio
S/A — Mantenho o despacho f»ee ao»
pareceres; João Gonçalves Filho —
Mantenho o despacho.

MONTEPIO. DOS EMPREGADOS
MUNICIPAIS .- DESPACHOS DO DIRETOR

PORTUGUÊS «? LATIM
CURSOS COMPLETOS E INDEPENDENTES

POR CORRESPONDÊNCIA — (20° ano d. existén-
cl«)—-Idiomas sé sa aprendem quando so estudo conti-
nuado do aluno s* alia o escrúpulo do professor em cor-
rigir os exercícios • em explanar trro por erro. — E'
êste o 20° ano de existência dos cursos completos e inde-
pendentes por correspondência do DR. NAPOLEAO
MENDES DE ALMEIDA, autor da gramática portuguê-
ia e da gramática latina mais adotada em todo o Brasil.

Inscrição cm qualquer tempo. Peça prospectos.
Dr. N.4POI£ÃO MENDES DE ALMEIDA

Rua Libero Badaré, 346 — 4> — Caixa Postal 4.455
SAO PAULO — Telefone: 32-9688 79055

Joslas Souza Santos, Carlos Eugênio
Pientznauer, Club Militar, Associaçío
Beneficente dos Professores Católicos
do Distrito Federal, Caixa Beneficen-
te dos Professores. Assaciação dos Ins-
petores Escolares do D. F., Caixa Eco-
nomica Federal do Rio de Janeiro —
Pague-se; Iara Lassance Araújo, José
Augusto, Jovvina da Fonseca Moreira
e outra, JoSo Damião da Silva, Pedro
Sabino Thomé — Deferido; Fernando
de Paiva Samico — Autorizo a abertu-
ra do crédito especial; Instituto de
Professores Públicos e Partlcularea-
Anotar, e agradecer a comunicação;
Ginásio Vladimir Matta — Pague-se
a conta do FMB; Heloísa Maria Ca-
vour da Silva Caldas — Providencie-
se o pagamento, á conta do PMB
iPudenciana Paula Pessoa e outro,
Valdemar José dos Santo» — Oficie-
se; ..Othon Flores — De acérdo; Ar-
thur Augusto Peregrino Ferreira Jú-
nior e outros — Providencle-se o pa
gamento; Dagmar Guedes Gallego
Soares — Prossiga-se; Thyldo Emma-
nuel Machado e outros — Sim; Lou-
renzo Monteiro dos Santos, Geconias
Gulmaráes — Aprovo; Guaracy Serpa
Pyrrho — Autorizo, em termos, o em-
préstimo" hipotecário de Cri ......*..
500.000,00. Escritura em 4.540 dias, a
contar desta data; Ilka Bulhfiei Ro-
cha Peixoto — Autorizo, em ttírmoi,
o empréstimo hipotecário de Crf
1.404.603,20. Escritura' em 4.300 dias,
a contar desta data; Maria Helena
Santos Villar — Proceda-se nos tér-
mos do parecer supra do Sr. Chefe
do M-13, fixando o prazo dc 6 meses
para a ultimado do procei.no.de acór-
do com o,projeto que instruiu a ava-
UecSo,

ESCRITORES HÚNGAROS PROCESSADOS
' 11UDAPKÍ.TE, 9 — Oí rumores,
por vezes contraditório!, relativo»
ao proceuo do eacrllor Tlbor De-i.v, e de leui tréi confrades, nio
fornecem outras Indicações com-
cretia alím do Interesse que ai
nopulacü» liünKiirii revela porisso caso, • do mistério, quaie'absoluto, que o cerca,

A rigor, pdder-se-la considerar.
que é um processo que nio exis-1*e, Nunca as, autoridades anun-
ilaram seu Inicio. Nio se sabe!

ante que Jurlsdlçio o mesmo tra-mihir CArte Marcial; Tribunal
Popular? Nio se sabe, também,
em que lugar, Sabo-«e, somente,
que ds escritores «•¦tão detidos na
prlsio de l-ut.-u, em Budapeste,
julgando-se, ' outrosslm, qua os
mesmos se encontram, ara* nessa
prlsio, ora nn de Darco, igunl-
mente em Budapeste.

Certo número de escritores foi
arrolado como testemunltH, «osfilados colegas, sem cauw amen-

çadoi em sua liberdade, e que ti-vi-i-iiiu de assinar, soh caução mo-ral da ameaça policial, o jfnmono
apelo ii ONU. Entretanto, fato
sem precedentes, ess«B tostemu-
mm., são ouvidas fora da sala de
audiências. Nenhum deles teve,
portanto, a possibilidade de as-
slstlr, ainda, que por alguns ml-
nutos, aos debates. Por outro la-
do, todos tiveram de jurar antes
dc serem ouvidos, que não revê-
lanam nadii dus perguntas que

lhe seriam feitas, ou das respos-tas nue dariam.
, pf•••,«Pífcussio das acusaçõesde tralçflo formuladas, tanto emBudapeste como em Moscou, con-

u ¦ In.re ,í,,,<--/" dedu-.-|e, combastante lógica, que, se o pro-cesso de Imre Nagy devo ser
Inaugurado, o processo dos escrl-.tores náo terá sido mais do queio Indispensável prólogo e um aos1
elementos dn ato de aciwaçin dealta tralçio levantada contra o

mmm «mm
Km Campoa acaba de eet íaicu*da a eonitniçlo di um hoaptui dia*tinido ao tratamento di eanciroiMe que terá o nomi di "Álvaro Al*»lm\ i»rii ul conitruçâo a loi-elaUea da !.>¦¦ Oamplita contit oCâncer,

ex-presidente do Conselho Md*
nevoluçlo", e que, nesse caso, overedlto do primeiro processo nào
poderá ser senfio a pré-flguraçlo.do segundo. F. P.
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Dirija agora com mais icgurança!.
No asfalto, sôbre trilhos molhados!

i, Pu n» estrada, p NOVO pneu
- iUI** Seguro ^.bSíwral

jr ! '; ;- *?*$¦?:'• A.dá segurança máxima em manobras
bruscas e freiadas violentas,
sem derrapar... e permite

[também partidas rápidas I
íi i

Milhares • milhares de pequenos
,. , .- ¦ 'êê$& •- . ¦¦¦'¦
lhos na banda de rodagem enxugam-.ma-^v :
a pavimentafSò molhada e "agarram

o chio quando se usa o freio
«M «ma fulnada violenta.
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o revolucionário pneu
ULTRA SEGURO 1
Wenhum ovtro lhe oferece
fanla segvrsnfa!
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CORBEIQ PA MANHA, Dwalmo, 10 d» Novembro <i«- mi

"O BONDE INVADIU
¦ ¦1'Pi.ih ni-iiman. a-iiiii»-,»,!..

A LINHA FÉRREAí ti
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PRESOS QUANDO PASSAVAM DINHEIRO FALSO
IB 1^ II ilil M*i tf»J..HII1M**I»1

0 bonda da linha 94, "Penha", dt n.» 2.513, dirigido paio motor»
nolra Nllion Manoal do Soma, onlam, clrcada* 13,40, quando «ala
da Avenida doa Democrático* para a Rua Urano*, saltou dot trilho*
Invadindo a canctla fronteira, ficando atravt**ado na vH ferre*
«Ja Leopoldina. Segundo • motorntlro, foi o rtboquu que Impul-
alonou • carro elétrico para dentro. Fellimente nio houve v|tlmai
• lamentar, tendo o* panagelroí abandonado o bondt Imedletamen-
*t. Logo apot um trem qut tt dtitlnava a Caxla* parou na *»(••
fio dt Bomucetio, t pouco* metro» da canctla, ma* o íeu miqul-
nlita |é tttava avltade do Impedimento da linha. No cllch*, um ac
g-Kto do local, feito minuto* dtpol* da ocorrer*:!:.

A poliria dO fl." Distrito M(ienvidando esforçai no tenüdo dt
prender um Indivíduo conhecido
pela alcunha de "Çiiano". queera habltulamenta visto entro oa
motorista» que fazem ponto na
Praça Tlradcntes, contra o qual,
pesam acusações de adulterar
cédulas de 10 para BOO crtiüelros
è dlstrlbul-las nara serem passa-das no comércio. Ai autoridades
chefiaram a esta concluiío devi-
do a duns prisões que ontem ío-
ram efetuada- mima loja da rua
Uruguaiana, tendo ns indivíduos
presos feito tais acusações em
cartório, quando interrogado».

A PRIMEIRA PRISÃO
Aproveitando-te dt ser, ontem,

sábado, o indivíduo Jubydervan
Mendes, de 10 anos, solteiro, aem
profissão, residente na rua Fran-
cisco Muratorl, 13, apareceu cér-
ca das II horas nas Lojas Ame-
ricanás, situadas na rua Uru--fualana, 45 e foi a um balcfio de
bijouterias, solicitando à "ven-
deuse" Amélia Rodrigues Morei-
ra, um par de brincos. Ao rece-
ber a mercadoria, sacou de umi*
cédula de 10 cruzoiros, grotesca-
mente adulterada para 500 n ten-
tou efetuar o pagamento. Devido
ao grande movimento que ali!
existia no momento, a moca pe-
gou o dinheiro e não o observou
bem, seguindo em dlrcç.lo n cai-

Ná» l*»j«i Americana», ¦ ocorrência — O» dois eapertalhSe» foram nioti-lo-, no xadrex — Acredita a Polícia que ie trate dé uma quadrilha
xa. Entretanto, no caminho, no.tou $ adulteração t deu o alar-ma.<0 guarda civil n.° 157, Ar-tur rranclico dos Santo*, que alia* adiava) da aervlco, efetuou a
prlrto dn Jubydervan, encaml-
nhando-o juntamente com a com-
pra que tentara fazer e o dinhel-
ro adulterado, para o 8.° D. P,

1 A HISTÓRIA BÉ REPBTÍ ,
Uma hoya depois quandotodos Já haviam «aquecido o

que ocorrera • as portas daloja «-atavam tendo cerradas,

ali «urgiu apressadamente oIndivíduo Danilo Jacquei, sol-
teiro, (le 10 . anos, aem pro-fissão, morador' njt rua do
Riachuelo, 143, o qual, indo dl-
retamente a um baleio de artigos
para homens, pediu um pequenoespelho no valor de 25 cruzeiros.
Atendido, deu em pagamentouma notn igual à que anterior-
mente Jubydervan apresentara.
Desta feita, a balconista Eurldl-
ca Bernardlno Teixeira, mal»

VIGARISTA
PRESO
EM FLAGRANTE

Rebelaram-se os presos da Cqsqde Correção
dos teve sua batina totalmente
destruída.

Somente às 23,10 horas da noi-
te foi que a rebelião conseguiu
ser abafada, (-raças ao sem nume-
ro de policiais que ali já se en-

uiui *s ju^ti, jfuio ¦.viiicvaiaiu ai contra vam. O sentenciado esfa-
atear fogo nos pavilhões da sex I ' •„ ' , ¦ * , . queado faleceu no trajeto do'• -'-  destl- da. No interior do prédio trava- presidio par» o Hospital do Pron-». -•»_ va-se uma luta entre oa soldados Socorro.

e sentenciados. Cinco soldados o número de baixas nfio foiforam fuzilados pelos sentencia- possível determinar ainda. Aspri rie ' a t irr» rin *n-i n( ri 1 na ri Ar nc ' av.

PORTO ALEGRE, 9 - Uma re-l Duag ellferm«riaB des-belifio de caráter gravíssimo ,, T^t* "' "„
eclodiu na tarde de «ontem, na! traídas pelas chamas
Casa dt Correçfio desta Capital.! c <_ , ,
Desta vez,os presidiários nao sei — Sentenciados e sol-
limitaram à perturbação da or-*f AaAnm mnrtoidem e fuga, pois começaram al OBOOS monos
¦tear fogo nos pavilhões da sex
ta e sétima enfermarias destl-aa- «o interior uo precuo wava- presidio
nadas a doentes contagiosos, en- va-se uma luta entre oa soldados Socorro.
*» a-* mi * ni*» » ÀM-d-tM oíi ***_#» epntn nnn rins. riirirn cnlrinHns r\ nnmprn dp baixas nfio -foi
nadas a doentes contagiosos, en- va-se uma jum emre os saiaaoos
tre os quais se contam 26 tu- e sentenciados. Cinco soldados o
berculosos. íoram fuzilados pelos sentencia-

As 17 horas, tiveram início as dos a tiro de metralhadoras,.ar-,
•sordens guando um presidia-; nias essas que eles conseguiramdesordens quando um presidia-; mas essas que eles co

rio esfaqueou o ventre de seu arrebatar dos guardas,
companheiro, Domingos Medina; Duas centenas de presos _¦ tl-
de Souza. O agressor foi domi- caram encurralados nas celas, e
nado por um soldado que se muitos deles devido à fumaça do
aehava próximo montando guarda.!gás lacrimogênio, visado pelos"O 

preso era recolhido à cela' guardas perderam os sentidos,
«.estava sendo conduzido pelo v""n —-'-——¦- ¦"¦"» *¦

Slidado, 
quando outros presidia-

os, valendo-se da situação cria-
da arrebataram-lhe o compa-
nheiro das mSos, passando em

NAUFRAGOU
0 IATE "MARILIA"
SALVADOR, 0 — Naufragou hoje,

na altura da Barra do GU, extremo
sul da ilha de Itaplrica, o iate "Ma-
rílla" de 44 metros de comprimento,
tripulado por dez homens.

O barco recebera um carregaraen-
to de 800 toneladas de minério de
crômo, consignadas ao porto do Rio
de Janeiro, para onde se dirigia. A
60 milhas deste porto, o comandan-
te Antônio Eleutério verificou que

Eram precisamente 19,30 ho
ras e a rebelião continuava ain-
da no auge da sua evolução. A
estas horas também, com os re-
forços chegados Mo Io Batalhão

seguida a agredir violentamente o! de Caçadores, aoldados espalhados
policial. Por todos os lados obstavam a

Estava Iniciado o movimento de tuga dos presidiários, que luta-
insurreição. Os presidiários, comolvam leoninamente para escapar.
loucos, corriam em todas as di-.-**} redobrada a vigilância em nao" wnsegu1r7a"eCítar-JíúeTiSuIrijções, dominando guardas e ia- «dor do presidio. «»J^jter«SC4TO bom$5zendo vitimas. Chegaram até ao »r^nfJ"fa ? "^J^1" "Ff nlo conseguiram evitar que a água
pavilhão central, onde se encon- os sentenciados cortassem os fios. se acUrnulasse no Interior do late.tram as duas enfermarias e Além dos mortos, vários presidia- rn_Hllíll) „: „iu..-i.,.,,.... „_•„„«tearam fogo às mesmas As cha- nos saíram feridos, , Jffi^ 

»igQgffliJgfe
mas alastraram-se rapidamente1 Momentos depois chegavam os mesmo usando dêste recurso extre-atingindo o refeitório Quando Bombeiros que conseguiram de-;mo, impedir que afundasse, pois omuitos sentenciados tentavam es-belar as chamas que estavam barco acabou naufragando ficandoeapar pelo pátio foram recha- destruindo o edifício inteiro. O; apenas com a proa fora da água. Oseados a tiros de metralhadoras, capelão do Presídio, que tentou náufragos foram conduzido» paratombando muitos deles sem vi serenar o» ânimos dos sentencia-! esta Capital. Asp.
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O vi-arliu tenta, íujlr à objetlra

Cerca das 13,30 hs. de ontem,
após retirar 100 mil cruzeiros de
uma agência de um banco situa-
do na Av, Copacabana, Geraldo
Varela da Costa, de 22 anos, sol-
teiro, empregado de uma emis-
sora de televisão, morador na Rua
Gustavo Sampaio, S48, fundos,
quando caminhava pela referida
artéria, foi abordado por um vi-
garlsta que tentou ludibriá-lo,
passando-lhe o "conto do paço".O espertalhão que já vinha sendovigiado à distância pelo guarda-civil n° 1.133, Sebastião Costa
Rodrigues, foi preso em ílagran-
te. Trata-se do indivíduo Jpsé
Matos, de 35 anos, casado, sem
profissão, que diz residir na RuaMarechal Floriano, 113, em Nova
Iguaçu. O meliante, cuja fotogra-
fia estampamos acima, foi condu-
zido à delegacia do 2° D.P. on-
de foi autuado t trancafiado noxadrez. '
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A eletricidade faz o trabalho...

De armas...
(Cont. t> ia, páilna)

dado pala noaia Mportanm, dida-
reu qut panou m*ua momtntoa quan-
do tatava no baleio para íawr um
depôalto. Dlaae qut Unha ém teu po-
dar, a quanUa dt 4 mil t aelacentoa
rruwlroe detUnada* ao dépflitto. Um*-
dlaUmmto atirou e dinheiro ns rliüo,
cobrlndo.o com o «apito, Quando um
dot bandido* dil* tt acercou orde»
nartdo-o a tt aíaittr do local, alegou
qut tinha uma perna mecânica a *t
locomovia eom dificuldade. Aatlra per-manaceu parado n« baleio até o fim
do ««que. salvando o mu dinheiro.

Outro qut f«I aMtdiado pelo* ban»
dido.» foi o tr. Milton Rodrigo-», mo-
rador na Rua Gonr.iga Barro*, 678,
caia 4, A exemplo do tr. Hélio, e>-
tava portado Juato" ao baleio i et-
pera da certa importância qut Unha
aaeado. quando recebeu ordem da te
abaixar atrâa do baleio para nlo ier
morto.

PHOVTDtNdAS POUOA1S

Logo depois do cato levado ao eo-
nheelmento da Pol|cla, comparece-
ram ao local o* delegado* dt Vlfl-
lâncla * de Roubo* e ralsItlcacSej.
Tanto oa policial* deuai delegada*
como também ça da «ubseçlio de Ola-
ria, «.- D. P. ( Dlllgênclaa Eapedali,
««tio -trabalhando no aentldo de Iden-
tidear, localizar e prender oi bandl-
dot.

O CARRO TO! VISTO Bvf
JACAREPAGUA

Segundo informaram â Policia, e
carro dos assaltantes íoi visto em Ja-
certpafuâ. Por leia moUvo( uma tur-
ma da 4.* «ubseçío da Olaria parUu
para o local, vasculhando tdda aque
la irea. Também outroa bairro* e au-
búrblo» eitlo policiado*, «tper-mdo u
autoridade* prender o* audacioso» a*
•altante* multo breve.

TERIA SIDO rURTADO O CARRO

Segundo apurou a Pollcl», o carro
de chapa 12-37-40 é de propriedade
da ara. Beatriz Affonso France, resi-
denta na Rua Henrique O-valdl, 17S
(conforme consta na Inspetorla do
Trânsito). SAbre êste detalhe aí au-
toridade* estão investigando, porque
presume-se qu* n carro tenha lido
furtado para á prática do assalto,

A "BOLADA" nCOU

Mais 'tarde, no contato quenoesa reportagem manteve com o
ir. Maríante, gerente da agência
assaltada, fomos informados > que
oi bandidos . somente roubaram
notai de 50, 20, 10 e 5 cruzeiros
num total aproximado de 50 mil
cruzeiros. Segundo . afirmou o
sr.^Mariante,' r jio mesmo cofre,
nafta outra gaveta,: existi*: mais,
de-1 milhão é 700 mil cruzeiros,
que <w .meliantes rião notaram,
preocupados em se afastarem do
local ormais rapidamente pos-sivel. . \ -

alertada, examinou d dinheiro •venda-o adulterado, levou o fatoao conhecimento do gerente da
loja, qut solicitou • eolaboracio
do vigilante municipal n.° lBflO,
Jetié Amaral, que prendeu o et-
pertfiMo e o levou para a mes-
ma delegacia.

CQNTARAM A MESMA
HISTÓRIA

•'_ No 8.» P. P., Danilo • Juby-
dervan foram colocado» frente a
íf«ntoj- repeUrara a mesma his-tória. Declararam que se acha-vam na Praça Tíradentes, quan-do foram abordados pelo indivi-duo que Conhecem apenas pelaalcunha, do "Cigano",'qu« --•««dera o dinheiro • pedira paraefetuarem a, compra. Julgando
que estivessem fazendo um ifa-
vor, atenderam, oportunidade em
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CONFESSOU A GOVERNANTA
-TER ASSASSINADO 0 MILIONÁRIO

'A criminosa apresenta
sinais de. perturbação
mental ~ Não queria

perder o seu lugar

Danilo Jaques e 
'jubjderva-i 

>Iendt», autuado» no M D.P.
qua foram preso». Ambos fixe-'estacionam naquela praea. Jubv.ram uma descrição dt "Cifano-i dervan «V deliqüente primário,eomo «endo una homem moreno, enquanto que Danilo, qua Ji rei-de_ estatura m«5dia, gordo a de;por.deu pi-ocesso por vadlagem.
f»°eloa liso», qua freqaentemen-i disse que "Cigano^ ao lhe entre-te * visto entra oa motoristas que gar o dinheiro adulterado, mos-trará possuir outras cédula»

íg-jais.
Depois dt ouvidos em cartórioos dois íoram metidos no xadrez.
SERIA UMA QUADRILHA

BELO HORIZONTE, 9. Apósnovo interrogatório, a que foisubmetida, a governanta Peril-des da Conceição Teixeira con-íessou haver assassinado o milio-nário AjJz Abras, utilizando, pa-ra abatê-lo no leito onde dor-mia, uma cadeira estofada per-tencente ao mobiliário da mora-dia-. Perlldes relatou às autorida-des os mínimos detalhes da ma-neira como agiu naquela trágicamadrugada, dentro da mansão daAVenida Olegario Maciel, n. 1.704até o instante em que .traiçoel-ramente, desferiu um golpe mor-tal- na vitima. A governante de-monstra sinala de perturbação, o
que levou o delegado José Ge-

Menor •
desaperecido
em itàguaí
Deaapareceu d* «ua ruldenela, narua General Bocaiúva, I», am Ita-

guai, no dla 8 dêste mês, o menorHélio Monteiro, de IJ anoa, filhodo «r. Josí Monteiro. O menor tra-
Iara, na ocasião, calça branca curtai ------e camisa da me>ma côr. quem «ou- °a ocorrência
ber de «eu paradeiro .poderá Infor-mar para aua família, ou par» o.Te-reador de Itagual, sr. Sebastião Con-celçlo.

As declarações de Danilo e Ju-
,'j . ., ., . i bydervan,'nSo foram levadas emramo Araújo a «olidtar, logo considerações jpelas autoridades,após a. cqnftisáo, um exame psi- visto oue as adulterações das no-qulco para.a mesma. 'tas eram bastante grosseiras. AO móvel d© crime teria «ido»polida está propensa a creditarciúmes da governanta em face que se trate de umá **gang"

da possibilidade de CarliU Car- \ orientada por rCIgano" o que o»doso tomar o seu lugar na man-! dois indivrauos presos, por nSosao- terem seguido i risca as orien»Perildea tinha en* seu poder; recebidas, fe tenham deixadomais de 10 mil cruzeiros, nio Pender.
tendo esdarecido se todo êsse dl-nheiro lhe pertenda ou se alguima importânda ra da carteirado milionário assassinado. Todoo dinheiro estava numa pequenasacola de flanela branca, que 'a
governanta trazia presa ao colo,sob o vestido. Asp.

COLHIDO POR AUTO
Na Rua Haddock Lobo, esquinada Rua Aristides Lobo, na noitede ontem, o ônibus da linha "104

Praça Barão de Drumont-Le-
blon", de chapa 8-18-00. cujomotorista fugiu, atropelou DelfimPedro Martins, de 75 anos. casa-
??,, espanhol, aposentado doIAPC, residente na Rua AristidesLobo, 68, casa 5. A vitima, apre-sentando fratura do crânio, contusões e escoriações generalizadas, foi socorrida no HospitalSouza Aguiar sendo depois trans-
portada para uma casa de saúde
particular onde ficou internado.

Autoridades do 14.» DistritoPolicial tomaram conhecimento

V. se orgulhará
de possuir (ou

presentear)
uma

SheafferS
- a caneta do Ponto Branco

BALEADO
ACIDENTALMENTE
0 PERITO
O. lnT««tl«-ador ¦ Coelho' achara-tt«entado em . uma escrivanlnh», n*>Delegada d* Caxlaa, quando aeurerólTer dlaparou acidentalmente

Indo o projétil alojar-ie na pernadireita do perito Djalma .JMnho, (28ano», .eaaado, Ru* Bentd Cardoso.
53*,. Bráa jté' Mná)'.' i* Titi'aír^of ijtrd Içada no Hospital .QetilUo Varga*
aendo mala tarde, removida para a
Caia. d* saúde Santo Antônio, onde
foi Internada.

CONTRABANDO
DE "WHISKY"
APREENDIDO
BtttM. • — a -"ollda 

Maiittnta
deata aapltal, apreeadeu -rultoao tee-trabando de -*WW««-r*- s< tUranu
marca*, quando «• íneabereado
da canoa "Duquee-t". Ao que fosco*
Infor-naato», o *ontnbast*t> tra d*8» caixas, «artimantto-j. « teu Talar
eni 283 mil eruielroi. rtnmsaat-A*

m ToUeJa. ,qn»ri^ . Vfp&ttmaasjB^contrabando «eja -t- -»-bíic3*-ií» An-
tOnl» Oue-ãr-drov'A*-p»_'-.". vé&i..'.

ASSASSINADO 0 SEXAGENÁRIO
A GOLPES DE PICARETA

Seu filho, débil mental
feria- sido o autor do

bárbaro crime
BELO HORIZONTE,\9 — Um

humilde barracão situado à Ruà
Oriental, n°. 51, nesta Capital,
foi palco de impressionante tra-

ri 7
V. escreve mais,
IBM Elétrica

em menos tempo... com av
¦'.'¦' t , /
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Esti científicamente provado: o esforço que V. despende com
a IBM Elétrica é 95,4% menos do que com as máquinas de
escrever comuns. Desse modo, a IBM Elétrica - de comprovada
eficiência em 25 anos de prática - assegura maior rendimento
aò seu escritório, com menos despesas.

IBM Elétrica é a máquina de escrever* que dá a V, uma
escrita perfeita. Stia impressão é nítida, clara, uniforme.
Escreva com a IBM Elétrica e V. compreenderá porque o
mundo inteiro a prefere //

Montodo no Brasil

m i

WORLD TRADE
CORPORATION

Av. Rio Braneo, 80 • 6.» andar - DF
Filialn Sfio Paulo-Porto Alegre - Salvador • Recife
Fortaleza • Belo Horizonte • Curitiba
Agentes em divertai cidade».

¦Y?nf:' ''
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: ", NESTA

Pela presente
autorlramo* a
CASA CINE FOTO
ARMAS S. A. a rtglttrar um ré-vélvtr "TAURUS" 3B, para o* >er-
viço* de Vigilância dt nono de-
póslto tlto a Rua

Atenclotamente

Reeonhe-

etr.» ,

tlrm,. Cr$ fCr*

em

tabelião

,«»;,INDUSTRIAIS, COMER-
CIANTES, DONOS DE CARA-
GE, tte. . >:»¦¦ |'Manda-nos t carta acima, com
t.OOOfiO a receberá no me*mo
dla um rtvólver REGISTRADO
eom coldrt a bala* para garan-tl* do *tu neaóclo. Ji

CASA. ¦"'¦'

CINE FOTO
ARMAS S/A

75 — Atttmblélt — 75
Telefonei 12-1747

sédia aos primeiros minutos de
hoje e que parece indicar.estar
relacionada com um parricídio.Dentro de um quarto, do barra-
cão íoi-'. encontrado morto o ser-
ralheiro Joaquim .Gomes da Sil-
và; casado, cte 60 anos, que ali
moravajenrx-ompanhia de seus
dois filhos, João Gomes da Sil-
va, solteiro, de 21 anos e Sebas-
tião Gomes da Silva, de 23 anos,
solteiro. O cadáver foi localiza-
do por seu filho Sebastião, queconstatou ter a vitima sido atin-
gida -por profundo golpe de pi-careta, no pescoço, _à, altura da
orelha direita. Tudojndica queo.homem.foi assassinado quan-do se encontrava sentado na ca-
ma, face aos respingos de san-
gue notados na parede, ao la-do do referido movei.

Sebastião,- depondo na Polícia,declarou: — "Só pode ter sidomeu irmão João". Disse, ainda,
que chegou em casa depois da
meia-noite • encontrou João à
porta dO barracão, com a ca-
misaxentreaberta. João, contudo,
que é débil mental, nada de-
clarou à Policia, continuando
calado e alheio ao interrogató-
rio. — Asp. ¦ ' ' 

. -\

POLÍTICA AGRARIA-
FRANCO-GERMANIÇA
DUESSELDORF _ para acriação de uma política agráriacomum entre a Alemanha e a'.rança, empenhou-se o vice-pre-sidente da Comunidade de Pro-

cí°! Afrái"0* da França, M.t-chatz.. Falando à imprensa, porocasião da .Exposição de Alimen-tos e Comestíveis, o sr. Schatzassinalou que tal colaboração se-ria um primeiro passo para a so-Iuçao do difícil problema dai in-tegraçao agrária dos seis paisesda Comunidade Européia do Car-vao é do Aço. A França, semquerer tornar-se uma concorrên-cia para a agricultura alemã, vêboas perspectivas no mercado ger-mânico, que tradicionalmente im-porta parte das suas necessidades.
I.rY '

ADUBOS DE ORIGEM
ANIMAL. ;

70335

No ano paiaado, o paii p-odu-lu13.«T tonelada» de adubo« de oriseraanimal, no talor de or» aa.aiR.nnõ.on.
Contra 1Z.S07 toneladaa em 195S a
13.131 em Hp», com oa t-alò-ea re«ü
pectlvo* de Cr* 33.218.000,00 t Cr»..'
28.J72.000.00. "

O adubo dei origem animal provimde 12 *S«tadoa, -cabendo aa malorea
Quotas ao Rio Grande do Sul, oom
4.488 tonelada* i i ato Paulo, eom
3.444 toneladas. O* demais produto-
re» apresentam- índices lnferlore*.
pelo que.divulga o Serviço de Seta-
tlsMct da ProduçSo, do Mlnlstdrlo da,
Ag-rteoltnra....;...;..: ........ ....— .

CONGRESSO
DE FARMÁCIA
E BIOQUÍMICA / " V
WASHINGTON, 8 — Terminouquarto congresso pan-america-no de farmácia .e bioquímica, coma adoção de' grande número deresoluções destinada**-a apertei-

coar'os métodos farmacêuticos docontinente americano, a estrei-tar as relações entre os farmacêu-
ticos das 22 nações americanas ea atingi*- uma uniformidade maiorna regulamentação dos medica-
mentos.

Um sucesso considerável foiconquistado pelas delegações lá-
tino-americanas, obtendo o aban-dono do projeto de um grupo de

oderosos laboratórios norte-americanos, no sentido de sercriada nos Estados Unidos umaagência Interamericana da pro-dução .farmacêutica.¦ Por. iniciativa da delegação
brasileira, presidida pelo doutorTheodoro Duvivier Goulart» umacontra-resolução, expressando oreceio dos países latino-america-
nos de que uma tal agência cons-tituiria, com efeito, um "monopó-
lio" norte-americaro da produ-ção farmacêutica, foi apresenta-da ao congresso e aceita.

Entre as decisões tomadas pe-lo quarto congresso, figura a cria-
Çao de um secretariado perma-nente da Federação Pan-Ameri-
cana de Farmácia.e Bioquímica.Êsse secretariado será encarrega-
do dos trabalhos técnicos entreas reuniões do Congresso.

O dr. Joseph. B. Burt, deão daEscola de Farmácia da Universi-
dade de Nebfaska, foi eleito pre-sidente da Federação. Sucede
nesse pôsto ao dr. Antenor da Fon-seca Rangel, do Rio de Janeiro.Igualmente foi decidido realizarno Chile o quinto congresso Pan-Americano de Farmácia t Bioquí-
mica. F.P. i

A mais moderna,
8 mais eficiente,

a mais elegante
caneta do mundo
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ASiÁIiÇA MATOU
MAIS K 250 PBSOAS
EM RKIFE

CORREIO DA MANHA, Domínio, 10 da Novembro de IMT
"ASIÁTICA"; .'
ENTRE GAVIÕES
HKi.i.M, d — Acompanhado»

RtTORMA DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO E. 00 RIO
Urado i itnclo do «o»amador 4o

11
MISSÃO DE CIENTISTAS. V. ALTA GERAL DOCUSTO... 

'_*_§» 
*»***

"""' Dc CAXIAS(.Continuado da 1.» pirlna) iquairo aubmt>r«lvda Hcic«>iubmirl<
inat", neauenni, ele (rand* v«loclii»dt4u IUt>, v wojew. aprotaaa *•«• ••loivoa. At recente» conver»». e ven»lllld»de, m«« nlo «tômleoiliUiln, d* r«. »*•• »ntr» B»enhower • MacMillan I No metmo estaleiro dodo. Tribunal de Contas, »°,íü?"!"1?.**V?. 'Io" d!'.'..p??,,roí<" 3»'Vr«b»lh»-i.», JS, na quilha do' "Q-IM

*! '-",rz. :. . ..„..„„ m nossa repor- ¦ "'• ""'» UlUalonirloi i.ltjuti-, In- 
'—'•'-¦'-

uttm o «..Arthur Couilnho. aacr».,<Uoii «emUoivIlliadoi eiliveram no1 P"«-Asaansbléla U«lilail*a, d* r«.|ífl»« ••>»'• »«enhower t MacMHIanl No metmo «Ulalro 
"dõ1"ireíhíuá

™«&£^.*^ ' " '
(Continuado da 1.» patinai liar, eom > trlit» miuo d» humor.

viriiSSPíT-áSSLi? ÁtJ$Sl\*. fT »f"deeer o» remédios quo tem "Ul1 °* ««iWMtant tnMrt«r»m nu- «••«» ,<» Aliança Atlântica deram o um submarino atômico d. í,ooo tone-
£«udo 

d. epioemi. d. irip. »H*. .fdo env|ados para M w^ ^ merosas emendis qu» provocaram «•mplo. «o anurlrlar dt maneira ad.|l.da, ,„, a França esperapAr en,
p„—...,..' ... \vmo solicitar do governador 0'úwtt «<"»» "» KfUtatleo, o ir, n«rav»l, concepções tto nov«» quanto aç&o dentro de 4 anui

diTíSSErSSSSí^SSfíiriAffifl«*»í« «Je remédios í pMioaloi.i«'««•« "«"«o *!>"> «p6i onw »»to.,!»ul»»<,l0««» «iu» poderio multo bem, Nomy reierlu-se , "êste .ubmarl-• ..auda que romldera ornai ürdui-l , „ . coinbato 
B MDd' *** toUit * "'P™ P««l«l». !«w »""•»» ••'v»C9«"

7,00: o pio de Crt 3.00 para Cr»
3,80; oi ovoi de Crf 39,00 para
Crf 33,00 a dthlt e aiilm por
diante. , '

......... „. ,,„„¦„,„- ,- ,„.,.,,,,, ». •-•-  ....... .... ...  , ,.„r ,„„„,„.. Subiram, ainda, <ite ano, o cho-

W,„. . 
,,r)TirpV«« 

nuTmí?. fflpe. Pois segundo Informaram! Dent,. o. ....... t.Udo. Inteira- Na%" r.P»nUvff|ft'í2 íínu .*«¦ SWÜ ,nC"u"l" ger,nlM- M Produto» d» Pertu->»»m «a aua maioria, er.m porta- J* vários easos do gr po foram '•"••»*• P«l« <»>"« do ftKUtlro, «l-« á» díniomieía ÍSuâ 5in«T. A» C ?. _"'" í »»,er'<co»r »" ««• marln em aeral nor tArc. do au.
JB«»*d». molíítla» crave». dnd« al> registrados onlro os índios. A»n. il"ram oa que recla».l(|ram o. cario.!',,0, ftJJffiPTO! KfiLlep,"iL?0.'im.,,lc" m,1V n">í«na» para a deleaa „."" „.!?"'' P" TC' *0 *_'
«um »«P«. P de wlador do Trlbueal. aceuor Ini-^Vv, tm^ 2Í runòi nio^l*?Í53««»U,n: A,"d«,m"" '«nQÜHIradora mt*° acentuado do Impâlto do

Ao rnntririo da capital, o íoUrlorl""^ — .tretho. oflel.l da Aia». «ecreUrlo;„enar'ando . tu.rr»< «.-. Hev.m Í3 5,.f?i." n,Sln ,r"ncc" """ • con- cof>»umo; subiram as tarifas ma-
r.!í SZ." ""W0 peU •P'?J!"],»-k» "»Ue Pw.umbuc.no, talve. pníd. Procuradoria . bibliotecário, to-Otfd$f«n .eSo" r imJSSLÍ^ftSli^ U"" ","U, m,U rltlmas o aíreas; estlo subindo o»
V-imA^L"*^^."-'^^'^.^ d0 mor «'"«âttrfl a a def|. dos tlundo » aymeolo do» «nel-l « h. ' * " mMm0' '"'P1""'"- salários e n» nrnduln, H. lm~,r«de * mater a InHdénela do mal, citncU d* alimentado. iWm *. que Lento» dn» reipectUo» .erfldore», t-atru-a* nu awvmait \l? í' p".?er # "«ur»«5»- Km m.tt- »al«rl°» ¦ o» produtos de Impor
"' nSliMo 

V" ' * P**"'« ,"-"-pl-0' S*-~59í*^ ^taue^qu» Tiriam . ter remun.r.cíf» »"l ..-." ™.! . " m'" . Ií!ii*l5i*™'!l»_0,< Q mnm« <"•* dajtaçlo (manufaturas e matérias
A» cidadea m.í»

•o*l eapédaliudo
daa mal .

.turto epidêmico dn
•Ungida» pelo
M da interior

ro, Cuetodla, Pamamlrlm • outro»ettlo prendendo a alanclo daa au.torldadea eanlUrla», Aip,

MALA REAL
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ROYAL MAIL LINE

, PARTIDAS _FREQÜENTE*
POR RÁPIDOS
sosonxm ¦

PAQUETES
PARA

EUROPA

RIO DA PRATA

PASSAOENS DI IDA B
VOLTA I BILHETES
AERO^ARITiMOS A

PREÇOS
CONVIDATIVOS

InforiMlçS*» eom
Royal Mali Agenel»»

.BRAZIL) LIMITED
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nuneracAl» iii-j
do

qu»,
perinre. •«• eargo» aqulvaltntta
Podar raeoutlrn.

Aproveitando o entejo, oi depu-
(adoa Incluíram no projeto emanda
permitindo ao promotor público de

- «Quer em tem-. P"!''*'»»'»*». "'«'"ot *m caminho da primas) mercê da apreciável ele-ii tempq.de guer- «Mer este conquiita, . uw uiendo'„,,..„ An. Á.,„. ,. 
*,..?.-"'?.NOVA YORK, »

po da pat, quer em ifinpo nr ?„-,. ¦¦-•¦ •¦»<¦, <»„< i„,:<-, r uu, uinmin vnp.-ln rín. t„,r, ,„ „,,„,,,, , ,ra, jamal» oa r.stado» Unido» etllve-1 ""««o» próprio» recuno». apeur deK c °, °" ,gl0' (0 Pres|aente da
ram Uo fraco» com relaclo a um "írtl> * eipéol» de dificuldade». i As.iorinçlin Comercial dc Rio de
virtual Inimigo»,-?!» o'que dacla.; «Porque devemoa dlaer' que nA» oo- Janeiro e o vice-presidente damu ninem 0 ....jor Aiexun.ire .ir s». mecamo» a trabalhar aem eiperar qu» BAlsa de Valores desU praça as-

seguram que o aumento foi da
ordem de 70%) doa leilões de
moeda» estrangeiras/ como, tam

tou.— "pelo exeesro de llber.lldade
que nelaa »a contím".

kl: A meno» que fa;amo» funda.
mental» alIeraçSea em na»a orsanl

|zacBo nacional, um americano entre
ATOS DO OOVHINO FLUMINENSE "/* "."'/'.""T ." t.1'. .">*™mtnío ratará vivo dentro de tríi »no<".

| Alexandre de Severikl naicau em
o' ir. Miguel Couto filho .assinou!""!?; __^^J^niirl__'l™mato. nome.ndo julie. »ub.lltutt.'5!i,»"?IJS%fí_____*_.^^*_".

n... .M-id.,,», . -,...,i ......rn dor NJcolau II dcnol» de 1917. Foip.ir». sumidouro e P.ratl. "speTO-.enviado aoa Ealadoa Unldoi como«mente, o ,r«, Pranclsco de tei^ n;v„ de ums m|„áo . ru„0,Lima a Hélio Urflan: e para sutfrtl- ,endo Mlmo penai!necer „„ Amí.tutoi de promotorea, Céllo Brthal
Rocha, ara Oachoelrai de Macacu,
a Joio da Aquino Pinheiro, pira su-
mldouro.

Foram aialmdoi, ainda, outroí a-
tos, removendo para a Segunda va-

permanecei
rica. Em 1018. traniformava-ie em
pllfito de prova» a «m 1922 fundou a
companhia aérea fieverakl, que »e
traniformou. em "Republtc Avlatlon
Devrlopme.it Corporation". Em 13451
fot nomeado conselheiro especial do

Avenida Ria
Branco, 51*5,
Penei JS-IH'
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«ercelr. anfrânc... que tlm.., 30 v.rak,. p.on.lro da av.aç.o amerlca-íüm c,'rT„"acon«Vcm.mo, 
'.TpVücuT.

anoe da aervlço público a i» de pro. na » engenheiro aeronáutico, erltl- no Mundo, condu»l..e a alaun, damotorla, a aa apotenUr eom o» veu.;eando vivamente o dl»eur»o profa- nosso, alladoa a reconhecer nor fimelmentoa. a demala- regalias Inerm- rido por Elsenhower e relacionado a necessidade d» coordenar o eslôr-'Ui ao eargo de deaembargador, |com 
«o papel da clíncla na a;guran-|co cientifico ou ainda a Umenlar a»

Opondo aeu veto ti emehd»» que í»"- -\demora» provocada» pelo» obittculos
Importtrlam em aumento de despe»»1 Dlrlglndo-»e a mllhõea de lele»pec- lesais que ainda eatorvam o inter-
calculado em clrca de dois.» melo Jadore» no programa nacional de te. câmbio de Infonnaçfle» entre a» po-
mllhfle» de erurelro», o sr. Miguel.'*»'»*0 "Pe"P« « Pes.oa". afirmou tcnclna «Ilidas". U.r.
Ccuto Filho o ff» - «eaundo sallen- 

'•"» ton> enfático o engenheiro Severa-
1.1* " A manill mi_ t mett....... fn.,,1. ás..

IO N S...
iconiinurçio da 1.' página)

várias partes do inundo
vêm estudando métodos de
propulsão de foguetes, com
o emprego de íons acelc-
rados a grande velocida-
de, em substituição io mé-
todo convencional de cx-
pulsão de gases, obtidos
pela combustão química.Sendo a velocidade dos
ions — explica — milha-
res de vezes superior à dos
gases de combustão qui-mica, poder-sfe-á propelirum foguete muito mais pe-sado a velocidade cente-
nas de vezes maior com-o
seu emprego. Se os sovíé-
ticos chegaram a ponto de
utilizar êsse método 'de'
propulsão, e isso pode ser
admitido, estaria explica-
do.o fato dè terem conse-
guido lançar o seu satélite
de 500 quilos, enquanto os
americanos continuam es-
tudando a maneira de pro-
pelir o seu "Vanguard".
portador do minúsculo"Mouse".

em que fonte, em que serviço de
estatística, o presidente poderiaencontrar Indicio» de que qualquerarUgo de consumo estivesse
cuitando 30% menos que ne ano
pauado, pola a populaçio desta
Capital desconhece fato* dessa na-
turera e enfrenta graves proble-mas criados pela continua ascen-
«áo doa preços dos gáneros «lnnm-
Ucios, quo devem ter sofrido aqui
majoração de aproximadamente
30% nos últimos seis meses.

Para comprovar essas assertivas,
eis alguns exemplos: o error, quecustava em Janeiro Ort 14,00 o
quilo, agora f vendido ao preço de
Crt 30,00; a carne de charque pas-
sou de 30 para 70 cruzeiros: a
carna-seca do sertAo, do 45 paraos cmxelros; u bananas, de 1 pa-
ra 3 cruaelros; em suma, rilo há
mais, quem acredite que as afir-
maçOes do ar. Juscelino Knbitíchrlc
venham aurtlr efeltp nestes iil
timos tempos em que a popuin
çáo paraibana vem lutando com

Na seda da Aatociaçáo comerei»! da
Duque da Caxias, preeente e dr, Bri-
no niiteii«, midico-chee do Inatltuto ,doa Bancário», mllaou-ie reunllo «m
que »e d»eldlu teja pr*»uda «ui.-
Uncla mídiin i.n.taru aoa banca-«,
rloa daquila cidade, aendo designada»
pari' tal aervlço oa dra. Moacir «o-
drlsuea do Carmo, Cld B«llráo'da Fa- Jiii. a Kleber Rangel, rol resolvido ala- S
da, nena reunlto, qua »» wtud» a ,
poulbilidada da conatruçáo da um _,'
i(injiiiiio residencial para oa meamo» v
segurado» daquela autarquia.

NOVA FÁBRICA
DE BORRACHA
UA AIFMANHA

ra de Sáo Qoncalo o Juiz Paulo Cai- lecretárlo da Ouerra e, em 11)16, era
tllbo; e para Itaborál, Jalmlr Oon-i deleRado pessoal do meimo aecretá-
çalvea da Fonte; nomeando para o rio ái experlênclaa atômica» de Bl-
eargo qe delegado de Policia espe- Wnl.
rlal. de Sáo Jo«o d» Barra, o 1». ten j o engenheiro Sever»kl é Inventor
d.-, Policia Militar Mário Frelr», em de numeroso, dispositivos destinados
substituído de Hilcio Estrala, exo-'a melhorar a avlaçün dc guerra, nn-
nerado o pedido e denominando "Bar-| tadamente um aparelho de visada au-
lotomeu .L<aandrb" o grupo escolar tnmátlc» para bombardeiros e um sis-
da Usinav Sáo JoXo, em Campos.

RECITAL DA CANTORA
DIRCÊA. DO AMORIM
Promovido pela ComlssSo de Arte

do Instituto Brssll-Kstados Unldoa,
reallza-se amanhü, is 21 horas, no
auditório da' A. B. I., um recitai da
cantora Dlrcéa do Amorim. Tendo,
ao plano, o concurao de Leonora
Gondin, interpretará Dlrcéa do Amo-
rim páginas de Handel, Gluck, Schu-
bert, Fauré, Poulenc, dos norte-ame-
ricano. Sergtu» Kangen, Samuel Bar-
ber • Charles Grlffea, • do» brasilei-
roa Mignone a VlUa-Lobos. ' .

lema dc resfriamento para os moto-
re» de avláo. Scvrrjkl preparou no-
vo» tipos de caço» e estabeleceu vá-
rios recordes de velocidade. F.P,

SUBMARINO ATÔMICO FRANCÍS
CHERBUCO, t — A França come-

Cou' a trabalhar aòttnha na constru-
cáo de um submarino atômico por-
que nSo podia esperar, indefinida-
mente, qué seus' aUados chegassem,
algum dia, a reconhecer a neccsslda-
de de compartilhar com ela seus se-
gredos nucleares.

Esta declaração foi feita pelo nlml-
rante Henry Mlche Nomy, chefe do
Estado-Malor da Marinha da França,
ap ser lançado ao mar, hoje, o novo
submarino "Arethuse", segundo de

bém, pela dupla trlbutaçío lm-!tM» Mpécl9 de d"leuld*d««- A»P
poata pela nova lei de tarifas al-
fandeifárlas aos produtos estran-
gelros (ágios mais dlrsltos alfan-
degários).

Se sobem os custos dc produ-
çâo, representados pelos sd*rio.«
tarifas dos transportes marítimo*. MARL - Inlclnr-sc-á, cm 1958,
terrestres e aéreos, os Impostos, MCS'a c'dadc a produção dc bor-
como admltlr-se a queda do custo "^na tó^S"' ™dl,?,nLe ° "Pr°-
H« vlrfa' ??ís? frl° dc Produção, numa

n ,_ '- _) , f.abrica montada pela firma Huls.O custo de vida náo subiu mais A capacidade dc produção anual
porque a restrlçío do crédito ban- ser* de 45 a 80 mil toneladas, o
cario conduniu os produtores, em|9Ue rePrc"nt? uma quarta líarte
multas raso. _ nimnHn rttr. „.. ' , "eccssldadcfc da industria ale-munas casos — quando nlo pu-|mj. A procura de borracha, crês-deram recorrer a agiotagem ou-ce durante os últimos anos de 25
às operações triangulares de cré-jmll toneladas por ãnbi I. F,
dito que ainda capipeíam neste
pais, Impondo o encareclmcnto de
dinheiro — a venderem os seu?
produtos a baixo preço, quando
nfio com prejuízos.

K outra flagrante prova de quo
o custo de vida continua a subir
em escala apreciável, no Brasil,
está nas constantes rcivIndicafSes
salariais dos trabalhadores, das
mais diferentes categorias econô-
micas, bancários, comerciários,
empregados em construção civil,
etc, etc, todos reclamando au-
mentos que variam de 20 a 35%.

JOÃO PESSOA, 9 — As decla-
rações atribuídas. ao sr. Jusce-
Uno Kubitschek, de que o custo
de vida baixaria em Jofio Pessoa
cerca de 30%, foram recebidas aqui
com sorrisos, por uns, e com indlg

Com 42 .., '1
(ConUnuxáá da 1." plglna) .__

(binou* a 100 Vm «o.nort* do prn-
ln da eonlrtla do qual enviara a eu» ,última mensagem hoje, a -1 hora a S
4 mlnuloa. Havia a bordo 41 p..- ¦
toas, A marinha lmedlatam»nt«, en- *
vkm ao local ig. avIOea • doi» sub- £tnirlno», com a esperança d* salvar «f
OI 41 passageiros,

A companhia "Pan Anwlcan Air-»*1
way»" acaba de publicar a lista doa
passageiros do ".Itrato-Cruiler" da
linha Sáo Franclsco-Ronolutu, agora
locallrado.

ll'Ynril.i-5r qua há um ano outro
avláo da "P.A.A.", um "Strato-
Crulser" chamado "o aoberano doa
crus", mergulhou no Pacifico, tendo
sido recolhidas, porlm, por um na-
vio meteorológico, a» .11 pessoa» qua
ie encontravam a bordo. Por outro
lado, nn dia n de agAito último, um ,avlio de transperte do exél-clto, um"C-124", que tinha S7 pessoas a bor-
do, conseguiu chegar a Honolulu
apeiar de oa atua quatro motorea
haverem parado a melo caminho en-
tra Sáo Franclico • Honolulu, lato é,
mala ou meno» nn mesmo lugar dt
que partiram a» últimas mensagens...
do "Strato-Crulser" localizado. F.P.

(Ver nottclárlo na Srr.in Avlaçáo) '

m/ '^mT^Mm\^''^^m\mammt' mm mtWW mm ' ¦' v^fJSÉfifi **"' --''''mm Wy- - ^W ^M^-Wt'mm \ ¦¦.\-,.,'i:C_&mitm__i_mü__m_maT':••-;'¦ :-'••l.-;M mm.
mW-ilrj* XMfmW>M. Hr3^Hlr- ¦¦'" ¦'- ¦-V .'-."y,m Mrmm .'".:•: ¦¦Xft___m m\wAm\r íl' "%?'•_xHM^MC

H •"".''•f^ító^BB r^sl Vi^í.»í 
'Í^^MMmmmw

l^_ m-i ^Bfli XmTJmTSS* ¦ ^^BB^B^Smm..-- í-mmTtWSmx-^m tWtmtKr-^-f.- teall Wt-¦ ¦¦Cill B_?Ei»."rral ¦
Kul lu SU' -"¦''' mm^w^mWme mkM MM¦"' ¦ È\ "^.mWtí
mm-m mmmkW-fam mwJm .--¦;* . Xv.«S* àmmmw

W
r. •:

%%S£ffi ,ltaduaP.a,!mCqnue hm su« F»brica* « ái*«™ d« *™ Merino ofereceram "m churrasco aos congressistas' que participaram do I
Congresso Brasileiro de Propaganda. Na foto, um aspecto
da festa de confraternização, que contou com o compare-

cimento d'e mais de cem congressistas

vêem seu orçamento cada vez
mais desequilibrado a cada se
mana que passa, pois os aumen-.
tos de preços das utilidades sfio
constantes.
.Multa gente começou a Inda

Brá
ente aviões do Lóide Aéreo pousam em

a protedentes das principais cidades do Brasil.
De/São Paulo - via Uberlândia - e do Rió - via

}k> Horizonte - passando por Goiânia, o Lóide
lio estende suas linhas para a futura capital èm
ssantes aviões Curtiss Comando. Do Rioede Ma-

j^us^em vôo direto, em grandes quadrimotores
/Dopias Skymaster. E sempre, a viagem mais' 
t_W\i ;.é1 confortável!

Palácio da Alvorada — Residência Presidencial — Brasília
_^Alr*
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Rio - Belo Horizonte - Goiânia - Brasília
S. Paulo - Uberlândia - Ooiânia • Brasília

ém- bimotoroí Curtiss Comando

Manaus-Brasília-Rio [v6o direto)
: «m quadrimotores Douglas Slcymasfor

MÊg

«l

Goiânia
Parliritio de Sào Paulo ou '
do fíio, na idk e na volla, V
Iodas as linhas do Lóide
Aêrreò servidas por bimolo-
res; Curliss Comando fazem [
escala em GoiàAia para me-
lhor servir os Merêsses do
planalto eenlral. / i

V

As passagens mais baratas! £m qualquer tipo
de avião as tarifa? do LÓidé Àérro siõ sempre
mais econômicas. Consulte >s Agencias <üo Lóide
Aéreo e viaje á Brasília nas condições mais vantajosas.
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Despendeu ...
(Conclusão na Altlma páflna)

mo os hospitais, estão na iminèn-
cia de suspenderem suas ativida-
des por falta de material medi-
co. i o que afirma o sr. Parml-
_|iani.c -^-O-Gonselbo EiscaJ tem
aprovado -de forma integraÈi
orientação do sr. Inácio Pereira,
aprovando suas recomendações.

TAMBÉM NO DNPS

Ao que fomos informados, o
conselho técnico da previdênciasocial tem negado insistentemente
esbanjamento de verbas preten-dido pelos institutos em geral.Não surte efeito. Há sempre um
meierde burlar a fiscalização.

v 
' 

O ESTOURO

O estouro nas verbas do IAPC
assim se distribuiu: Cr$ ...;.,
150,100.000,00 para despesas com
o pessoal (!);.Crí 2.700.000,00
para material; Cr$ 41.300.000,00
para serviços de terceiros Cr$ ..
17,300.000.00 para eiicargos diver-
sos. Total Cr$ 211.400.000,00.

A REPRESENTAÇÃO .
E aqui está a representação que,sob o numero OPCF-276/57, de18 de outubro, o,Conselho Fiscal

enviou ao DNPS onde a colhe-
mos. , '¦/..-

"Em cumprimento ao disposto
no item II, do artigo 19, do De-
creto n.° 35,312, de 2 de abril de
1954 e de acordo com o estabe-
lecido nas "Normas para a exe-
cujáo dos Serviços Contábeis"
aprovadas pela Portaria n.° DN
PS-1.543, de 18 de julho de 1950,
tenho a honra de' encaminhar aV. Eva. o processo
AC-104.0'»l-57 ém oue a Adml-
nistraçãò deste Instituto solicita
a concessão de reforços ao Orça-
mento Econômico vidente no va-
lor, ,de Crí 242.750.000,00.

O referido nrocessb foi julga-do por êstoa Conselho Fiscal em
sessão ordinária de 16 do corren-
te. conforme Resolução n.° ....
769.954, anexa'a1 fls. 28-29, do
me'smo.

Permito-me a liberdade de co-
municar a V. Exa., que, porocasião da discusão da matéria e
na forma regimental, fiz ressal-
var, em ata, que, -como represen-
tante do governo neste Conselho
não podia, face ,ao que dispõe a
Circular 29, da Casa Civil da Pre-
sidência da República publicada
no ''Diário Oficial" de 27-12-956 e
Portaria n.° DNPS-3.907, queaprovou, condicionando àquelas
determinações superiores o orça-
mento para o corrente exercício,
(lar meu assentimento às suple-
mentações de verbas, cujos gastosnão pudessem ser comnensados
com economia correspondente cm
outros it<<ns da despesa. -

Dos CrS 242.750.000,00 sA'CrS
31.350.000,00 estão nas condições
de merecer aprovação, dentro dos
limites fixados na Circular - Por-
taria citadas, porque Cr$ ......
1.350.000,00, destinados à rubrica"Despesas de Administração do
Serviço Imobiliário", para a «er-
ba Serviços x\e Terceiros, «ergo
compensados com a supressão de
igual Importância na «erba Pes-
soai do mesmo orçamento e os
reforços solicitados parti verbo*
de Despesas \de Seguro de Aci-
dentes do Trabalho, no valor de
Cri 30.000.000.00, embora sem
compensação em_fiutre Jtem_da
despesa, encontram cobertura no"
suneravit da receita especifica,
pelo natural desenvolvirçne.nto .da
carteira cujas despesas. çstãn ná
razão direta de suas oneracões. >

Os restantes Cr* 211.4(1(0.000.00
estão Inanelàvelmente limitados
às restrições contidas naqueles
atos e a meu ver só êsse Depar-
tamento estará em eondições de

l-deddlr a matéria".

Natal 4uu
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BãRiLQCKE
(Outras excursões em

Janeiro e Fevereiro)

A

' • ¦-¦ • 
'' 

y- \

EXCURSÕES INDIVIDUAIS:
SAÍDAS DIARIAMENTE
EM VAPOR ou AVlXO

M
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1 PRÓXIMAS
EXCURSÕES

em
í COMITIVA

20 Dezembro i
S Janeiro I

11 Janeiro Ji4 Fevereiro |12 Fevereiro

\

L- m. mm na». . Ji. F#V*r#"°J|

BXPrVHTER, a "pioneiro" do turitmo
oo LAGO NAHUEL HUAPI, Ih» ofereço.'&¦ 

OS MELHORES ITINERARNIS
#) OS MELHORES HOTÉIS
rt I MELHOR ORGANIZAÇÃO

;.XX;XXX\.
olicitwm informes e /o/hefoi

11 V
SERVIÇO MUNDIAI 01 VIAGENS

EXPRINTER
ii.itet AV. RIO BRANCO, 57 KIO Ol IANEIRO

.. . SUNU10
_u l H ______u. ill

SIIIOJ
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_u tu _______ *m

FORNECEDORES
^ 1 SuDer-mercado

Pedimos o comparecimento de representantes
de todos os artigos do ramo à Rua do Catete, 112
-das8,30 ès 12 horas. 6806
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COKBKIO DA MANHA, Dttthlufo, 10 do Novembro de 1B57 !.• CülfenH»
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ANAUSE DA CARTA
DO TEMPO — Mui»
Polar Marítima, deslo-

1 na dlreçío SW
» Jn m BE a NN. tniUMllxando
m árta BU.' Catarina, Paraná,
Sio Paulo e Estado do Rio, eom
Frente Fria, moderada. Ao
Norte predomínio da Maua
Tropical Continental, dlfleul-
tando o profresso da Massa
Marítima.

—«Oo—

PREVISÃO DO TEMPO -
Tempo instátei; peneadas In-
tennltentes, melhorando à tar-
de. Temperatura em declínio.
Mixlma: 24.2; mínima; 17.t.
Teatee de Oeste a Budoette.
moderados.

FiMM fne. tmmtwl »mit»4o cke-
vsi • (jesda cfms^tntttni' 
rti«i»'V»*«t« tm iiití ItwtmU
ckiTM e ilnet** d» N*HnM«' 
Uka áirêçW i*' mmmitit «bl
IratlM t úttmn ttrtmtt _
Cttin ü eit» trtüli, M, ii»
)lu»Mti, mm ALTA.' 
òitrt'4. lêiM »nmU, *% il»
><M__1Wt«,—*IA1XA.

EM NOVA YQ^ Ç0MO.,;
da
rlita

(Continuação da 1.' pitina)..
irado, a uma curta entre*

anta dessa vitória timagídora, re- como dtuo,'4 etdo para falarmos dt
çibiu rerdadelra conuíraçUo. E'|a.uunto qut tt\ o futuro poda ama<
áupérfluq diier que lMp>no« anlmi durecer. <
a proEscgulçrao» na tarei»,; ajór» com>

_ Quanto (Sita a Prefeitura de inímo rtdobrádo.. _. ? X.fftjy^:, DELINQÜÊNCIA JUVENIL
Hot* Torkt | _ vala t,- pnià:'tüÍBntÍav.(ive.' o /¦•' •'_ ,' .

— Um bllhlo • novecentos mUi&et meu oponente < tere íBt! ipòlo.- peaioal Como arma. principal, o oponente
d* dólares por ano.

Quantos tmprcgtdoi •pòsuie e
Hereentualmente, quanto absorvem
stue salários»

Tem cerca ds 2Ò3 mil empre-
¦adoe, qua consomem, mals ou me-
nos, a matada ds ttrba: orçamcntA-
ria. ¦..•.'.'-/¦_

VITÓRIA DOS KBMOCRATAS

•Mire • sua TlUrla eleitoral, disse
• ae. Eobert T^liner que ela che-
io« a surpreender pala» proporções
eamaaadoraa d» «uperloridade.

Vencer d* ire» para um. nío
astara nas bo»ís» cogitações, confes-
so. Tudo Isso; Tem - demonstrar a
«proracio. pela oplnlio pública de
nora Tork, da Hnba de orientação
qut Tínhamos 'seguindo e que, dl-

Como arma
do presidente1.e¦ di'^¦íiw-prèsidente| do st .Robert. W»íntr usou o argu-
dos Estados Pnidoif^âWlisçgúlu o mento .de 'aparente...dciinterêsie do
•1•' Robret; W»BÓer -AA'» '?r,: apenr Ptetslto re-elelto p^ra' com o pro.
disso;.' a n^ahá^tôrí*tú' X.p.-txprn- blema ds delfriq«»nelá Juvenil em
siv»,'? por.' qnii ^Ptitídcí-Democrs^ííoTa^ Tork. ..-.>,," tut problem» ¦ atinge, íé mui-

tr&i por cento da Juventude no-

Apresentou-se à Polícia7...
(Ciiiiiiiiii»(tii da 1» pislin)

Alá, em frente à Rua Borlo do
Turre, o homem laltou com o ga-
rfito e me pagou a cernida. O ta-
xlmetro marcava 95 cruzelroi.

O ir. viu para onde éle foi?
Nío. Sei apenai que éle nfio

continuou a andar com o menino
para a frente. Voltou em dlreçfio
ao Caiçaras.

Por que o ir. velo apresen-
tar-se?

Porque fiquei com medo de
descobrirem meu carro e julga-
rem que eu tinha alguma coita
com esta história.

Por que «6 se apresentou
hoje?

Porque somente hoje, lendo
um jornal da rrianhfi, vim saber
do seqüestro. O dia de ontem (an-
teontem) eu passei consertando o
meu carro, que se encontrava na
oficina com um defeito.

PONTOS DIVERGENTES
E CONVERQENTES

ta deve pesar multo vpn .balança.

PBRSPECTIVA3 »^Á •"'':.''^TÍVENBON

, — Acredita que, diante dó ocorri-
do, Stevenson sé candidatará de no-
to, sas próximas elelçõetf

— Seria prematuro fa|ar aôbr» 1«-
to. Dt, qualquer form», pòj-ém, no-
toi horizontei »e abriram, eonsldó-
rsndo que o posto'dt prefeito de No.
va Tork * considerado .como o »e-
gundo' cargo 

'mais importante do
pai»..Por slnajgna própria noite dis
elelefies, falei com Adiai Stevenson
êli me procurou pelo telefone. Mas,

I para a zona $1/1 suwsal COPACABANA; I

I úwAm \ 1 \I ^^: I
JÊv__i :^_____\m
-1 _j__j^___\\tiÈÈÊ__\

WÈ ^^___w^!a^m^^^^^mwmÍ\ítSl

m ^^mlf^f^mw^^^ ym^^^^mm *^mlt(mX*Z*mw'^^^ 
'• M

WmmX *m9^^^ mHj^BHHK bolcfio para: H
•anúncios _ I

B_W^^^ M assinaturas |
• venda avulsa I

A história contada pelo moto
rlsta Antônio Clara Cardoso, mes-
mo descontando-se o natural ner-
vosismo dé que estava possuído
diante dc dezenas de repórteres e
fotógrafos, apresenta ^pontos Hi-
vergentes e convergentes que de-
vem ser examinados peld Policia.

O primeiro ponto é o que se
refere ao motorista ter parado no
Jardim de Alá. De fato, o meni-
no Serginho, quando já cm sua
casa, refeito do susto porque pás-
sara, contou ao seu irmfio Daniel,
de seis' anos de. idade, que pas
seara de bodinhó. Sabe-se que no
Jardim de Alá existem bodes pa
ra ns crianças brincarem. Sergl-
nho teria andado de bodlnho ou
visto algum deles guardando a
lembrança. Isto confere. Dois pon-
tos, porém, divergem do que; já
foi dito até açora: a) n senhora
Célia, mãe do menino, afirmar
que recebeu o primeiro telefone-
ma do seqüestrador às 11 horas,
quando éle perguntou o enderé-
ço do colégio. O motorista, no en-
tanto, diz que saiu da rsquina das
ruas Barão de Ipanema e Barata
RibeirOj .çntre 10 e 10,30 horas,
seguindo.' para a Rua Pompeu
Loureiro, onde aguardou cerca de
10 minutos pelo passageiro. A dis-
tância entre o cruzamento que o
homem apanhou o táxi e a rua
onde fica ò colégio, justamente a
que o motorista parou para es-
perar,. é de ho máximo, cinco
minutos. Neste cásó,'. na pioi/das
hipóteses, o' motorista teria esta-
cionado na Rua Pompeu Lourei-

Quanto aos outros problemas cru- ro às 10.35. Como se~ explica que

to,
valorqúlna. — ¦'dtase,"o'-'»r. Wagner
Temos, felizmente, .97%' de Jovens
fáos, do ponto de -.vista criminal. Os
tri» por cento- restante» «sUjo sendo
tomados na. devida _ cont*. E' um
problem». nio h& dúvldaj ma» que
Ttl sendo lanado dé acftrdo com a
sua Importância^-;'. '• <

PROBLEMAS' COMUNS

ciai» dl' uma metrópole como . Nov»
York, como alimentação, transporte,
limpeza públloa, etc,, disse . o ir,
Wagner que os mesmos sSo ldènil-
cos.em todas a» grandes cidade:

— Quanto maia viajo mais me
convenço de que nâo me de^o quet-
x»r. Todas as metrópoles do mundo
enfrentam dificuldades ,. da mesma
eapécle, redundando tudo, afinal,
num problema só: • dinheiro.

O prefeito do Nova York e tua
ccmltiva Tleram ao Rio * convite do
lndutsrial de tungstênio sr. K. C.
JJ, membro.da Comissão,do Comer-
do. t. Acontecimentos Públicos de
NÓTa; Tork.- O -presidenta 'dessa Co-
mlstao, «r. Richard Patterson, e sua
tipfisi, vieram".no mesmo avl&o, co-
mo também o.'»r.: K. C, Li, figura
Ja'jor hót^.í«_íllWi.da em reportagem

'anttrJori:...'Os?.''^tlittantes "ficsrSo hos
pedados no Copseabana Palace, e 1»
râc .fxcursfies';*s'diver5a_i reglóes do
Rio-ff iifàcêhitify

RESERVISTAS;
Aeronáutica — Marinha -r-Y Exército •

Estão abertas os inscrições para reservistas dei.? e 2." ca-
tegorias, até o dia 14-11-57, na DIRETORIA DE ROTAS AÉREAS
- AEROPORTO SANTOS DUMONT, 3.° ANDAR, UNIDADES
AÉREAS E ESTAÇÕES DE RÁDIO DO MINISTÉRIO OA AERO-
NÁUTICA, parq fins de incorporação na F.A.B., como 3os. sar-
gentos voluntários especiais, nas subespeciaüdades de radiotele-
grafistai de terra e controlador de vôo. / :. Y - 4175

DOIS, FlLHOS ' '

O, «r. Sobert Wagner' í apaixona-
do do golfe, da pescd.e,da natação.
Prometeu, visitar, com poisivel fre-
qüêncla, os. nossos campos de golfe
e banhár.se nas, águas de Copacaba
na, quando o tempo, permitir. O
casal Wagner! tem dois filbos, um
de H, outro de 11 anos, mtfs qut
nío os acompanham na presente via-
gem- -' '

Quanto i sua -visita ao Sio, o
prefeito de Nova "York, asilm se mt-
nlfestou: '.'¦',¦

—¦ H4 anos que eu e minha espft'
«a estamos esperando.essa oportuni-
dade de vllstar R cidade que é co-
nhecida como a mais bela do mun-
do. Afinal, a.ocaslSo-chegou e pre
tendemos aproveitA-la da
msnelra.':,

O sr: Negrão de Lima num aparte,
mandou que o'repórter garantisse ao
sr. Robert Wagner, que?a chuva ces-
saria em breve,, para ser substituída
pelo. brilhante sol carioca," posslbill-
tando. o .melhor gozo das suas curtas
férias no Rio.-

dona Célia, somente tenha rece-
bldo o,telefonema às 11 horas?

O. ponto .fundamental, no en-
tanto, para a nossa reportagem —
e que a, Policia ainda não perce-
beu, nò afã de apresentar servi-
ço —,é o que se refere aos tra-
jes do homem qué-foi buscar Ser-
ginho." Segundo a diretora do co-
légio, 

'dona 
Mariana Shor, o ho-

mem "ajpareiitava cerca de 15
anos e trajava calça e camisa es-
porte". Êjte. passageiro seria, en-
tão, o homem chamado ''homem
louro", que-deitara o menino na
choupana de Jacarèpaguá.

Eis os pontos que oferecemos
meditação das autoridades xf
ciais, tão eufóricas, com o ar
cimento do motorista.

ÍNOMÉRAl^IÇf'

Sem nenhum exagero Jemos afir-
mar que centen»».de/ /«chegaramis m.los da Pollcií ' dos pais do
menos Sérgio. Osv... /(liares do me-
nino nSo te cansam de atender o te-
leione. Ora è um desocupado passan-
do um "trote", ora é- alguém que
anonimamente, transmite uma infor-
maçSo do seqüestrador. Estas infor-
fomaçSes sSo entregues » Policia, a
fim de terem investigadas.

Na tarda de ontem surgiu uma da-
las qua está sendo examinada com
atenção. Trata-ie d» um ex-aluno da
Escola de Aperfeiçoamento da Vila
Militar, expulso em junho último,
cujo físico coincide com o do seques-
trador." tste' elemento foi visto numa
roda de amigos 

' 
dizendo estar exer-

cendo a profissSo dé mecânico^

FRACASSOU A DILIGÊNCIA

apés au dtclaraç.Cts do pai d« Sergl-
nno a uma amlssdra, Dlite o sr. Ml-
chtl qus ptrmentcau durante qua-
rtnla acJnoo mlnuUit, com a caixa
da ttpitd na mio. em frtntt ao Rt».
uuraiite Cabrça ChSta, k «ptra QU«
o portador apartceitt. A certa «lm-
ra, qtlsndo ik «atava aprtenilvo, rt-
solveu psiicsr ns calçsds,. para olma
a psra baixo, exibindo aclntoiamenlt
o embrulho qu* levavs, a fim da ch«-
mar a aUnçAo do bandido.' UeUva-
mente, tpéi 45 minutos de tsptri, o
portador apareceu, mtntevt ripldo
diálogo cont- tis, rtctbtu o embru-
lho calmamente o saiu, tendo «com-
psnhado, pio pela Polida, porém pt-lo nu sogro,

B' Incrível, porém,' tconttctu. O
fsto é Uo astranhávtl que chegou a
Itvanlar tuspeltat sébre as declara-
çOei do pai dt Serginho. Katnrla éle
falando a vardadt qusndo disse quao encontro ocorreria tm frtnta ao
He«t»ur»nte? Nilo teria desplltsdo s
Polícia — na ânsia.dt salvar seu fl-
lho — • st, encontrado com o b«ndl-
do am outro local? A Policia «ali
acreditando nesta hipótese. ,

A fim dt atclarecer o assunto, pro-euramot o ar. Michel. Dttculpou-ae
aduètdsmtntt, porém nsda quis et-
clarecer t reportagem;O ar,t mt desculpe, lei qut a
sua mlsslo é esta, porém nada possofalar. Mu nio detejamoi uma tntrt-
vista. Quertmot apenai eiclartctr um
fato. V 16 «sta pergunta: o dinheiro
foi entregue su bandido «m frente
so Cabeça Chata? IEst» pergunta eu nio pcan rei-
ponder agora. Com ela o- sr. mt cor-
ta o peicoco.

E nada mals quis acrescentar.
SEItlA UM 1X-IMFBBCADO

Dentro do emaranhado dé hlpiteit»
iiirgídit, toma corpo a de que o se-
qtlestrsdor seria um ex-emprefado do
sr. Michel, conhecedor de seus hábi-
tos. Relembra-se que o seqüestrador
sabia,: quando telefonou a primeiravez pedindo o endereço, do Colégio,
que Michel não se encontrava em
casa. E' Ile um homem que conheci»
alguma coita sôbre 4 vida comercial
do pai de Serginho, poli foi com ar
gumentos deua natureu qua come-
fulu convencer dona Célia a fome-
cer o endereço.

Por outro lado, ai autoridades ei'
tão ettudando detidamente o disco
Xtavado onde aparecem os dialogo»
do seqtleitrador e a mae do menino.
Esta gravaçSo, fornecida pela emis
s6ra que a levou ao ar, vem tendo
passada e repassada, na esperança de
que dali surja algo que oriente as
autoridades no' caminho certo a ie<
guir.

Pela maneira com que agia b crtminoso, está a Policia certa de queé éle um homem primário, de muito
sangue frio e cínico. Durante a con<
versaçSo com dona Célia, mostrava-
se preocupado com . a taude do me
nino. Dizia mesmo àquela senhora
que sentia multo o que estava fazen-
do, porém que ela ficasse sonegada
que nada de mal ocorreria ao seufilho. Nas conversações mantidas, ne
nhuma. vez féz referencia a atentado
contra a Integridade do menino.

CINCO POLICIAIS NO CASO
Seria louvável e até certo pintodentro da lógica policial, o cue o

general ordenou, dezenas de policiaispara trabalhar no caso do meninoSérgio. Jito levou ao assunto, - nadamenoj de cinco dependências policiais, qüe sSo, 2.° Distrito .Policiai;Sub-Seçâo do 3.» DUtrito de Vlgilín-cia, Serviço de Diligências Especiaise, agora, a Policia Técnica., tste nú-mero,'de homens o de dependências
eitaria certo, se houvesse um con-trflle, uni comando único. Todo oserviço deveria-ser orientado por umaautoridade, que concentrasse as In-formaçícs a íBsie eliminando as pi»'tu falsas. "' • "¦

Infelizmente, porém, a Polida vemse perdendo em açêes isolada», cadaum do leu lado. Isto, como é fácilobservar, complica e dlflcultaclareclmento do caso.
Apesar da prisgo do motorista, te-me-se que o primeiro seqüestro rea-lizado no Brasil fique em mistério,incentivando a continuação da novamodalidade. > -':_•,

NOVAS DILICtNCLtg
O policiais encarregados do caso es-tão sob a orientaçáo do delegado Hermes Machado, do 2.' Distrito; Dele-gado Noronha, <Ja Divisão de PoliciaTécnica: detetive Camargo, chefe daSub-Seção do 3.» Distrito; delegadoOlavo Campos Pinto, da Delegacia deVigilância; e comlisário Darci Araú-jo, chefe do serviço de DiligênciasEspeciais.
Na noit» de ontem as autoridadesvoltaram a ouvir o disco da gravação; anotando dados, conferindo In-formaç6es e acertando planos. Aoencerrarmos os trabalhos da presen.te edição, continuava a Policia emnovas diligências.

Passados os primeiros momentos de
azáfama, poda-se, agora, verificarmelhor diante dos novos detalhes fornecidos
à reportagem, que a diligência ini-
ciai da Policia, tentando seguir o ra-
paz que recebeu o resgate, constituiu-
se em verdadeiro fracasso. Não se
compreende -que policiais afeitos ao
serviço de "campana" tenham ira-
cassado na perseguição do recebedor.

Acrescem circunstâncias comprome-
tedoras para o prestigio da Policia,

ESPERA...
(Conllnuaçlo da l.a páftns)

in»». C, daqui, a stiiinfa, /íeord
pronto o iieiiiimKii do.Morro de
.V1111K1..A11IO1110. Jd O túnel CA-
tumbl.LarqnJtlrai levard um pou-
co mals ds tempo: estard eon>
riiiliio tm um século. t qulme
cnot, prtehamtnte.
Dwur.ino, sr.MPitK dinmihv

Poli é, meti caro. Q dinheiro
atrapalha tudo. Você uai tier qu»,
daqui a pouco o Pre/tlto de No-
ua York lha dlrd: para oovtrnar
uma cidade, tré» coitas sdo prtci-
inj: monsy, manty e monep. JE eu
por pedir dinheiro para um pro-
prama que icrla, realmente, a tal-
naçflo do ítlo( do caos pcrnl, tou
encarado comp te qulsnst enear-
cerar centena» dt pais-dt-faml-
ka, ptrstpuir .criança* ou «ipa-
thar a pior chi» epIdemW pela
ddad*. Nlnpuém parcoe querer
atinar eom o fato dt que as Ino-
UUfdtt. que pretendo (ntrodurir,

,tu obras qu* quero concluir, tri-
rio, com' o (empo, trazer «cano-
mis, embora, no momento, acar-
retém dopeiat. Já Imaginou
quantp te «conomltard, quando,
de centro da ddad*,' te chegar,
á Polfdla Csntral tm dois mlnu-
io»? Ou dt Copacabana *m diz
alé a Tijuca; Dltio ninguém
quer /alar: pre/trtm qut te u«-
)a, aptnas, o aumento de Impoi-
•o». O homem mau, que quer
mali dinheiro.

rt/NCfONALISMO

O auido ndo Minha, a ehuva
•nprossaua. Dsbalzo da marqul-
ts do pdtlo do Atroporto, o tr.
NtgrSo proiitpuiu:

funcionalismo i outro pro-- bltmá; é claro. Uni problema dat
ardbla». Tenho multo» /unrtond-
HO», é vtrdade, Mas me Valiammulto», ao mesmo f empo. "Ai uem
você e diz: por que nSo (Ira de
um lugar onde tem demais « pfle
tio outro, onde ttm de menb«f
Ah, it lôiít fácil assim.' Mas
como «ou boiar^ medico» -para
«érvlrem dt pro/essdra» primd-
ffa»,1 por exemplo?, Ndo i ques-Mo de' número»: Pundonérlo

\ t*m letra», ttm tttatutot. St
Um... '

SONHOS

Ouve-te o motor do ávido que*rat o tr. Wagner, tgir, NtgrSo
ainda, acreicenia: .Um dia passearei com éle tm
Copacabana. E, quando ptrgun-tar, no fim da Rua Barata Jlibtl-
rt, porque temo» de dobrar d «»-auerda, quando um túnel resót-
verta tudo, . dlr-lht-el: tstt Túr
nei ê acenas, um sonho. O da ruft
Raul Pompéia também.- O. d»;'Gd-"Pea^TiJiiea' tjimbém.- Ner* jfigurram nos.'pÍaiui». E »eráo.'inaiisfu*
rado». somente pelos haiiíf(riit»fx •
do» satóllt*».-.Que'ti(rao';d'TeÍYa
«m. "iPjitnffcsVpar^.oj^aflii.í ce-rimínfa da t»|âupuracdo. ;¦,',;.'?.

Wagntrc ehípou. íj o;' *(•'. 'Ntgrâo
fM \.'õbrdfd-W;/ Sorrindo í • dlzen-
do: ¦' i '.- -,

—¦ Aposto que gatthó dêlè. D*
qualquer prtftlto, dt qualgtltrdldade, em'matéria de'problemas.'
Nova York pode ter çrar(dt_.mas^:dtsst ângulo, ninguém ganha do 

'
Hlo.

1 A ndo »»r que dêsse meu g«-M pudetie «rar dinhefro — d««- ,
P?diu-»e, acenando com »eu cha-
péu famoso.

1.1.-:

VT
ENTRE BICHOS

SÜIPA, DAMKA OU UIKA
' Ninguém tem o direito, de pdr a
própria mie num forno 

'para saber
durante quanto tempo uma mulher
adulta-sobrevive a uma temperatura
de mals dt cem grsui, por multo
Importante ou tnUressantt qut ttja
èttt acréscimo ao patrimônio dt co-
nheclmentot humanos. O direito ao
conhecimento nio t o .único dlrelr
to; a o seu exercício Um. qut str
Itrnltado pelo respeito a outros dl-
reltoe. 8e um homem pergunte A
Sociedade: "Pomo ' torturar minha
mia em beneficio do conhecimento»"

Sacledad* responde "Nto". St.élt
Insiste: "O quei Nem menino te com
Isso eu'tiver a possibilidade de des-
cobrir a cura do etncer?" a Sociedade
continua: respondendo: "Nem mes-
ino «««lm". t se o cientista para
consolsr-ie da decepção, indaga s(
podt torturar um cachorro, «s pes-
sou tttúpldss' a Insensíveis a
quem passa despercebido qut uni
do é um tir como nii,. t multa»
vézee Uni bom emlgo, poderio rei-
ponder' "Slml" embora Shaketpeare,

dr. Johnson * outrot como lies
possam dizer "Nio." Mu. mesmo os
quo dizem: "t permlsslvel torturar
um cio" nunca dizem: "t permlsslvel
torturar o meu cio. E ninguém
chega a responder: "Sim, porque,
em buses do conhecimento, esds um
pode fszer o que quer". Assim como
sté oi mal» estúpidos dizem: "Se
nio fAr possível atingir o conheci-
mento tem queimar nos»» própria
mie,' teremos 'que pssssr icm conhe-
cimento", oe mals sábios tsmbém dl
zem: "Se nio íôr possível atingir
o conhedmento »em torturar um do,
teremos que passar sem conhecimen-
to".

Houve um tempo era que parecia
razoável declarar que era lmposil-
vel saber se havia um» pedra den-
tro-; do corpo- de um homem sem
explorá-lo com uma faca, ou desço-
brlrv qusl, t composição do sol sem
dúvlds sem visitá-lo num balão. As
duss lmpoiilbllldides 'foram vencida»,
mas nio pelos vlvltseclonlstai... De
pois destes trluntos ds experlmen
taçlo e do raciocínio humano, é
inútil virem dlzer-nos que a única
chave para o ¦ conhecimento é a
crueldade. Quando o vlvltsecloniita
faz esia sfirmsçlo, podemos respon-
dar com simplicidade e desprezo:"NSo é bem Isso e sim qut lie nio
tem inteligência, humanidade ou
energia suficiente para descobrir aoutra chave".

N&o há conhecimento que seja afl-nal inacessível ao homem; pois, mes-mo que transcenda nossa capacidade
atual, a capacidade necessária nãoé inatingível. Consequentemente, nenhum método de lnvestlgsçío é oúnico método.

Nio te ousou ainda dizer qua ofiaiologiita, no seu laboratório, temo direito de fazer colsss pelss quaisum leigo seria pôsto, ha cadela.
^A-.yivlstecçao é'egòri'uma rotina,como a matança dei'gaab,'"bú'o en-

rv nn

FADADO
AO FRACASSO
O ACORDO DO CAFÉ

Opina "The Economist"

o
»

Í
a

toretmenlo, oa o eepaocunenloi •
multei homens qut a praticam t$ a a.
faztm porqut lol tttabtltaldo <l«« l"»o í
con»lllul psrte Integrsnte d* profisslo 1
de adotarem, Longe d* tncontrsrem 0
nels stlltfsçlo, llmllaram-st a vencer f
sus rtpugnlncls nslursi e loriurwn-i*
indllirentei, como ot homens intvltá-
velmtnle le tornsrp. a qualquer 'colia p
que isçtm com bselanle freotléncla.
7... East Indlltrença adquirida I
levtds psrs oi laboratórios, onda tô-
dai ti atrocldsdti Mo poMlvel». por-
que lídu aa atroeldsdea ,*stUtt»cm

curiosidade. ^ /
O homem qua concede ao vlvlitec-

clonlits o direito de colocar um clt
fora du kl» da honra * da aoiidt.
rledldt concede-lhe também 0 dl-
reito dt colocar o próprio homem
fora dessa* Itli; poli, para o vlvli. hix
tecclonlits, o homem nio psssa d» ta
um vertebrado mals altamanta de-
•envolvido, e consequentemente mali
Intereuanté do qút um cio. comovi,
campo de experllnclts.

Nio lio ds SUIPA essss contldt.
rsçfiti. 31,0 de Bemsrd Shaw, ante*
da exlttlncla de Mangulnho», onda i]
sio • têm tido morto», "com bai- u
tante freqüência", 13 anlmali por se- ».
man», to que te ssbe nem sempre j,
com tsntos culdadoi como m qu*
cercaram "Dtbtks", ou "Laika", _par»
evllsr lofrlmtnto conhecido. X st é
em torno desta qut giram os pro-
testes dss sodedsdea protctoYss de
animais do mundo Inteiro — Inclusl-
va a SUIPA, desculpem — 4 por-
que atirar animeis eo espseo nio á
fato que .tenh» ainda ocorrido "com
baitintt freqtllnds'.

Que pela' cltaçlo nio Incorra a
pobre SUIPA, ou a «ua secretária
geral, em nova» lr»» da ciência.

A SUIPA CONTINUA s

Apesar da demlsdo dt parle da
aua diretoria, a SUIPA continua fun-
clonando normslmehte. Entre ea atos
do mesmo gênero que, segundo de-
claraçôes feitas publicamente pelos
demlulonárlo», eram praticados á re-
vella da 'diretoria, prossegue a lm.
permeablllzsçlo dos toldos colocados
ü custs dos diretores remanescentes,
sem despesa para a SUIPA, a fim de
proteger os- animais em canis novo»,
autorizados a orientados á distância
pelos diretores demissionário», cons-
tltuindo maioria, m»s onde os ani-
mali ficam dentro d'água quando
chove e chegam a.recuar diante da
comida para njto enfrentar o calor
do cimento, quando faz sol. Isso con-
forme poderá verificar quslquer pes-soa que tenha mala tempo do quaos diretores dtmlsstdnárlos para fre-
qüentar o abrigo da Avenida Subur-
bana 1.771. ,

Dentro de-poucos dias, será con-
voesds sstémbléls gersl, para pre-enchimentos- dós. cargos vago».

. •;¦' ¦:'v.;' u c
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Silêncio russo sôbre...

PODERES
ECONÔMICOS
ESPECIAIS
PARIS, 9 — Um Conselho de

;10oatin\»çro.:da i.«. pá^iy'.
ondas «té agora iftaxitídas ent ge-grédo? fü è a ueíguàtà que se
faz nos círculos especialistas de
Wdl^J ,•''',".,'...;•;.
. Ná. opinião de vários 'técnicos
suecos, o "sputnik II*' emitiria
não só sôbre as freqüências ofl-
,ciais de 7,5 metros e de 15 me-
tros destinadas -ao satélite, mas
igualmente sôbre altas freqüên-
cias'ou sôjbre.um comprimento deontias ultra^curtais desconhecidas.

A Estação de rádio de.Ehkoe-
plhg, que acomi>anha as emissões
do satélite russo, brevemente vai
ser dotada dè um novo receptor
de alta freqüência que deve per-mltir localizar é captar eventual-
mente tais emissões do "sputnik
II".

t raimui... a « Segundo os técnicos suecos, se-i-uiNiJHiiib, 9 - De acordo com ria, mesmo, possível que o saté-o semanário "The Economist",'lite russo esteja transmitindo te-está íadado aoíracasso o recen-jlefotós.A Estação: de Enkoepingte acordo realizado no México declarou hoje que já havia cap-entre os sete principais produto-tado, procedentes do "spúthik

aVMv ° Hemlsíérl° Oci- n», sinais que muito bem pode-aenta1, I riam ser impulsões transmitindo
Quanto às causas da limitação telefotos. P. P. .

das exportações para a Europa | OS PROJETOS AMERICANOS
ha o preço da mercadoria, prin-cipalmente porgue hão inclui uma' WASHINGTON, 9 — As forçasimportante seção dos produtores, de terra norte-americanas, às
os produtores da África, que figu-! quais o secretário da Defesa con-ram agora com vinte por cento fiou, ontem, o lançamento de umiijt produção mundial total. \ satélite artificalr provavelmente-

Por outro lado, acrescenta "The lançarãb nos

meios di-se a entender que ¦
Exérpito^americano, que há tri
aúos. çstájestudando o problerr
do lançairiehte de um satélite ecqoperáçãfl com cientistas alem:*'
do Centro de pesquisas de Hu
ville, no Alabama. teria conr"
do não só um satélite mas''-
desses objetos. kY í

A Lua artiíical que mj ía.
de terra americanas sa#prepa
ram ativamente para írançar-
icrá um sinbles "salfBlite-pfli
r— como.o ii^trumjinto quecientistas da F^/ha termir
a preparação njrquadro do
jeto ".Vanguárjp". Tratar-se
um satélite coftnpleto, muni
instrumentos Ae observaçSi
tiíica e de enjissões de rá
ra a Terra.

Souberse Aos círculos
americanos crfüe diretriz di
tário da Detfesa, encan
ontem, o exército ameri
lançamento dle um satéliíe
ciai por melçi do seu )bal"Júpiter-C",/prevê um et
das forças fie terra cláráiJ!-"-'- ' 

projeto "Vangi

espaços extra-at-
Ministros aprovou hoje, o proje- Economist", o problema dos ex-,mosféricos, até 20 de dezembro
to de lei sôbre os poderes espe-'cedentes do café precisa de re- próximo, um foguete munido de
ciais em matéria econômica e fi-
nancetya que o govêrno vai pedir
à Assembléia, {ha próxima sema-
na.' i ML Ali

médios á longo prazo. As plan-l instrumentos científicos de ob
tações já realizadas prometem au- servação, soube-se em fonte bem
mentar as colheitas.nos anos fu-::informada desta capital,
turos. .._ '¦ ''A : I Ainda segundo os mesmos

i.is, I'Y-X I

W \

»1,
distinto do |
da Marinha

No.quadri
tistas da

¦1¦ '
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mwYY
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Obtenha VOCÊ o lucro do intermediário
|||i'; ,„ 

ADQUIRINDO ./ ;

!
moderno aparelho de Ar Condicionado

DIRETAMENTE DO IMPORTADOR
¦\

::-.-' -i ¦ ;¦ ¦;'¦ / '¦'¦¦-..
importado por organização especializada

exclusivamente em ar condicionado
testado • garantido par uma das mais conceituadas

empresas dp ramo /

Último tipo, com twrmottato rwgvltidor de tsmpsratura
controlas de circu/oeflo de ar, sem correntes diretos.

4 Mletoros da ar Individual
Unidade salada d* 3/4 H.P.
Aparelhos ultra-còmpectos, ocupando
O mínimo de espaço

' .

\Zz£^$ÊÊgB:Y-.
i. g j ' _HZ v1.-

J__\_}__WjÈr "^ Y^' '*"'i^AIV^*^' ¦ * * *** * -** í^v^^^^taâô^***'**" bSB^BS^

I KÇA A VISITA Dt UM DOS NOSSOS TÉCNI.
COS-VENDEDORES OU D/RUA-SE'D/RETAMENTE
A NOSSA ORGANIZAÇÃO -. '. .

SOCIEDADE TÉCNICA
EM ÁR CONDICIONADO

dêsse plano, os íilf
rinha enviarão,VJ

dezembro"flconfirmou hoje ml
diretor, pwfessor John P. H BI
um satélift-pilôto, efefera m-^Ê-
ca de Sílibras, e não '-'antiaW
mês deHtiarço" um satélite-ifH
pleto, «uipado com instrun <?§,
tos científicos. F. P. 5B''

COMBUSTÍVEL J
SBURGHJ Pennsylvânia. se.

~^a firma desta cidade esi,.,>
nroausindo t»ara o Rovêmo uiSf
novo «mbusttvel para nro.iétellií.
telemilttos à base de sfiro, caiim
bono e flUroRênio, que seüundo siB,
acreditaim o mesmo combustive •»
usado /Bs russos. U.P. ,4

AUSTRÍACO
VIBNa^B — | Nando os pro-blenias cieltifi<io„ -.., isentados ne- .

\ol lancamemo do tükàetes de lon--t!0 alcancei n diArin vteiTenSf t1*tarde "NçueM£urier" afirmou ho-.le aue a desdyperta de um dos cav-burantes cfflaa/es de promtlsio- :
nar tais en*nhos é de auto^Hde íim austrííbo, o professor W.MnchU. :
..SesttçAu 0^'fcrnal. o professorMaohji. fnip-mVieiro a realizar -
um suneroMo d,, hidrogênio de 4
burantes elfcfeüados orincinal-mente. neloMnlemSeá- durante a
?uerra .Dará Cimentar o sistemade« Tjropulsfio dos, fosuetes "V.

O "Neuer Kurler" precisou-'aua
o dr. Machú deixou a Áustria de-
pois de 1945 t que atualraent»
ocupa uma: cátedra ;na Universi-
dade,do Cairo. F.P.
OBJETO , NAO IDENTIFICADO

HAIA, J — Anuncia hoje o ob«
servatórlo de Dulnzicht, situado
nas oroximidades desta canltal,
ter visto ontem, nela manhS, um
objeto não identificado, em ele-
vada altitude e oue, sesundo os
observadores, nSo era nenhum
satélite russo. ,

; Dé seu lado, um funcionário do
_PÔrto__de/Sche_venInRua_e..um_-CO-
mandante) de navio declararam
ter visto hoje de màrihS, com
o auxílio de (blnâcUlos, um ob-
.leto que se deslocava em altitude
muito elevada1, acima do mlr, sa-
lientando: "O objeto tinha o as-
pectode\tma bola brilhante co-
mo uni níquel '*. ;¦

O satélite havia passado hoje
acima de Haia às 6 horas e 23 '
minutos. F.P,

SOBRE USÍNA ATÔMICA,- : y
BAGNOLS-SUR-CÈZES, França. 1

9 - Uma bola de fô|?p foi avistadana sexta-feirp, no céu, por sôbre a
usina1 atômica de Marcoule.

Segundo as testemunhas que
afirmam ter .visto distintamente
essa bola, a mesma era circundada
• semiida de faíscas, seria de côr
laranja, e sua trajetória teria sido
de Leste para Oeste. F.P,
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jQÔi írfRádio universitária
, .conri,,.»., d. élttmt i.s.m>, , _ "gjid ', 

voí; qUB ie,"ouvjr4
¦nn-ii •>i..^a'.. . .»• -peloa» pampa*, e pelai tenas*. con-
ífi.m mtniS?*â ^no M»u*,0>.« «'«-tundo todos gaúcho* pira uma

, .^"L11" m"'; •..uou.awn-ubva t grande mnada <U cultura
Í'qm5%«?«-"?,r"vUU QUâe deUe de clv'smo« * -mnreendlmento
Câânr»*1^. rTrCa,.íà0. !?a "a",° «>«-«l."laboraram, não ó

,, Ca/valho Sobrinho, Infelirmen- tor"e construtor da •..i.-iú én..& Sárt1' °^ "'¦•"'a05 wWWA ví&^m
,.ÃdS*a£em .?.mpr" ,fiQ ouv'»io»»iá mali de três anos proporclo!
«JC^L-^SÍÍrí! "Jul 5bMr-Ln?*í » çonçejiio do canal, o iAI-'" '' ""' " '"' ' "*'"», que autorizouboi ilustres en-

,-J.de Miranda e.....aw Uli ,«ia uuU MovfcT«o rw» j:ci, rtuoem Teixeira, éate dtrclor
CáWfflÃ r??i9.dl<UÍflo<J. palí- d£S Telé«--nfoi e aquele técnico"íu?.doien8, ,5,,beí° d? P-iranda eminente que tudo decide e que,!,.,-. ,.„, ,.„„(,i.. . _....,„..., .~«.-i,ud0 reall».- B

CUnSOf POPULARES E

rORKKIO ]>A MAMH 0w.BÍBt9, 1» da N«.,„ml>r**» 4, Xjtf

CENTENÁRIO
D€ ÂXa .MUNTHE POTENCIAL MÍNIMO DOS R90S t^USlSWis'e .¦•*«• ¦;. :•,¦> ,r; ,

,*ôbre ainormai da boa conduta, ,„S:AÍ>ni ~ Nõ dl» Jl d« ou-' a ruiuào *, «-«-* 4n rilnlãfciim „ n ¦* ^.-'-- *
.prlncpalmente despertando no ,u.bro P»M«do, em Anacipri, Ioi ., «•tHNitaia, m mSmSSSâ. à?í »J£ JT "** ^ '"""^
espirito d«i nOvas aerá-^ei o aen-,fole,n?me.nte comemorado o cen- t**»»" •¦>» wnw d. m «iinoZ *1 Jhà,,,, WJ * r-**iu>i» *>»
io deiraiponiablllAd. na íorm"- *¦£**..« nucJmfrilo do eicritor »«h.»w . «w"«li ^wií Ja^l TT2ZSS2 *"'' *,w
Cio do carAter. Nio basta lm-\™«* &*A Munthe, tutor do Ca-*« pr«Ju«âo 4, ,„„-,.,"M "2 

•.,?«, ^„ -JSS., T"11"* * ,""w"
ffulr, antei • acima de tudo é "¦oso «^»vro de Sa» Mlchelo". -- P<i«»me,rtiic». be»aii.ir„. !«„7„,tl„! ' ,*-"*' w"""*
necaiairlo educar. Sem o que a!-*!»**» ^uneni h!dra«4ilcu ioY,.».\2utZ- '-ÍT -«"w»"""". ««-«i,m«»
'"¦"""— ''-"•¦' ¦•• ---'¦ llvaTl^anlcTrêletfklíidirini- Mto' Nal-M <-u* *"• 9*™** **- ílS a Tli5*íí5 * **"»• •*

lória. et-».  ria t.i a«j.' i i reiDoode I •*,**

——

•1 »,•"''""-•,'•"'"•"""''' ''"' i""' "" '•"" iiiMin nu viarinÍMC.Ío. doi. grimdoj problemas'do.aua Inatalacno e
? | ÍJaTta JaCff.Q I^* n}'\?!^ ,,! ÍIa"l-'e,nhJ5l1'.0" Votou

Hj*" —v\ **"m* «MHMVIW MB 1'llillllllll
«-i eve, *er» °r»vW» «acatai pelos.•e.-iflilfidoreji pnrn que 

"os som atos
POlluam sólida linse técnlrri p ci-enfifica". '. '

, ,-.a.iRBk:ONHÉ*ClMBNtO
... í, voltando A estação rndlofA-...nica da Unlverildade de que é' reitor:

>l^',•', í*>fS» ,*i -f.V- ,*. ,«.
f ..'¦ -,• • ••¦ • . , .*¦«

(i TÉCNICOS
A Radioturio da Universidade,como dlite, divuluara, com todosoi recursos > esíôrços de nossaparte, educacio e cultura: Kdu-cação: procurando Ipformir o pú-0'lco ,dc qualquer classe social

Ílc«'e'.Ir.,nterqu;'de7.rtoP;e:|*L«* <«"¦* • 32 •g^g.'ML*-^.-»* ^ff 
* *•

rio ao mesmo tejnpo cultural i « ,U°M " p0,"uí •"*" •¦** - n^^g^^Jg 22Srecreativa». Por^outro UUo con-i«M« » («uu, aea ««io* K«Me«a. ,„ „ tYjT"m.n **?*— t «"wt' *"••••"'• .,o»"i lerenclas e cursos de atualiza-»In d* ¦•¦•o--,,,,. .,... i*»»*» õumiiaamaa, «Am
&s3ELtiPJ$2& die al,ta *"«w«S 8 ww »T»u.m •£2££. ",m r'" ^^ '"— ****
•SfS síbr%?f!Srnt?Suladr° ^S&W írf* ° ~»ft^»"«'« -~^'* 4—2? SU< * «Mta^
a. SíiV. a.,:,"«klü,ií.:?r J?i iP.*-r»cuiar., a JJnlyersidack atri-»•> re«ime «o. r,*»*. uniu .... tas-*. ¦» ««^¦¦•«. a»^«i». m •**-.¦. -,, „,,

-"- ...-•*,....  v ,1,1,1 .hi m liiujjt--rante ou meimo Inconveniente.A cultura pode agir, noi doía e*x«tremoi, pira o bem ou para omal, de acordo com a formaçüo
/moral da peitos. Ensino: - levaraos
mnis varladis matérias sob for-particular, a" ÜnlversTdYde «trima.de aulas que obedecerão des- fiulrá a cada Faculdpde. df acôrde os contos oara ai cr lanças atA rir, -v,m . .... „„i"a__',_ c.«'™1

Pede a Assembléia ...
(•OOdfeto a« (,|Um, p.t,n„ „ govwnaílí), m , b.meras crüditi da crimes qu.teriam praticado tV^StftfomTtílf ioninoi do er. Munir. Fal"r«ü mitre M quaiS o» srs. Hum-neilo Mendes losjro do toveTns-dor. e os deputadoi CTiufetirlí-ma e Jorse Asiunçlo.

AGRAVINHO^A QUARTA-

ido
Ide31 '~ •¦-•-- •»-» »<-»^.»«.>.-i«u i'"- mura a caaa racuidade. de aetir-

ata* t.» i,

»aSBí^.5!4Ía3^^É?^S^.**^*i^ -
T- v .-• |Cow aas-i noa nümtrm :„.n „.,.. ja.. v^

:>-i-„¦<¦.•„ ,., aiaaajai aWuNai «
ka* «am ja,-, % iMtiaMfkt snu»-

•(iiii» de ontem, pedindo a Junta-fli uri proriaiw de mandado de«KMl-an-». (maa»rf-rtn pej0 j.f,ver.Tmdtir Munir Talrao. dr uma ar-Me tir documentos ««lallvos nanm. uo* fam» que culminaram comr rtnntincm <,ue foimulou contra

r-.ÇSiDêNÕADA FEDERAÇÃO"
DO COMflKIO DES. PAULO

j»6 TAVUl. í - O ir. JoeéSihe>lro MIlMn, prucidente em^•rwicio da Pederacio dn Co-miK-elf., trunsmiílu nntrm. As 17hnrav na sede daquela Fedcracio,e ot.!»ce ao ir. Maurício 1-anfic,r^-^ntomente cheeadn dns Ètta-.•mr Unidos, onde participou riar-wirorfncl» Internacional aftbreiVwr.siftlfimiinto Rcnnomicn, rea-líwifla na ridade de San Francis-•oo. Asp.
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»<!TF de quarta-feira próxima, oiiilcamento do tmvo de desôa-cho intcrpoito pelo advoiado Da-rm de Almeida, Magalhães, daAssembléia Ugislativa, contra adecisão do ministro Vilaiboai.que mandou anexar, aos autos demandado de lagurança, uma teriane rtorumentoa relativos i vidaprcíreisa do autor da denuncia.contra n fm^emador • deputadoO.ieas Cardoeo.
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a^eaaaBB; ' afl ^fl >^L Hft|HHHBa'èâBaBaBBw a^â,eaBaBaBaBaBaBaBaBaB<iBTA
am -'' ^k M ¦ .-êafl a^àV a^àV jfl A

LaaD «ffl >^H- "^^^^ -«saaeH a^a^eaam

a^eaaai ' ^a^eaa! a^eaaaf bl ^^B a"eaaF >i^H •^Ha,eaBai a^eaaaf seaB a"eaaa^^^^^^'jH aP»M

> '-• Wfii-gii

Tipo Dupion
"^^mm

Ty

'»« ",5-;rwí -risc( •»l'r!0'n8»r!f»i 'iir,-*' .,'{.''-'•{*%'¦' '¦'¦ «a»' " ¦'—"¦"• ,*•»<¦*»»., , ;Com.â roupa Mobartex, tipo Dupion. de tèoidò
; leye, niadio é. bem ventilado, V. estará t5o elegante

*--%^ "" «comoponfortAvelmeiate iiem, vestido para, enfrentar
,•.'.--..¦"'•;;.;os:dias^de ..calor!-'' - ;;,; > ,'^':-. *i, /;

'"^• "; ,,-r,,.;,Pr$ 215,00 mensaÚ

Í; 

i mu '••¦•¦¦;''• ü»'--(
a »«4^.->r,-ra^

toda à sua escolha: ;.: W Coleç5o de roupas
Mobartex para Verão I

20«J900 mensais*

249)00 mensais

188,00 mensais

'; V-CortuiBH da Albene. Nylon Resistente, acaba'-
*: mento ¦impecável.,;.;...,.........,..*  Cr$'¦'"¦'¦'¦ 

_.u 
•,•.-¦ ¦ /.";.;; ¦ • , i-''-. Crjatumés em Xlbène, tipo tusspr jàponêáj ideal paf

. ra a-estação. Elegante e confortável  Cr$
Co8twne» em Albène. 61ho-de-perdiz. Tecido, •*»
frigeriado. Diversos «padrões.....  Ò^.

//, Paleto-esporte em AJbene. Elegante e dirtinto, iras 
""

;-;.'; ;c6res branco e bege. ',..  Gr$

,:.., Galca de ^mbraia....;..;............... Crf
Cal-ja de Albène ,......,.. Cr$

«,, Calça de Linho ',,,V -,,)  çrt

-- a- ¦•¦ ..';' K-'*':" '"M'

¦ •?;, Agora mais duas Seções:

ti. ") i

V

170JOÓ mensais

550,00
590,00
830,00

Vy r- "¦'¦ \t-"íí rv jV*'»í-.*¦*,* ÍS.? ',¦ 
í «v1 ¦¦,;;« ¦> 

,;e ç

,{pNo sobreloja: BARKI JÚNIOR No térreo: CAMISARIA

rr-

''M^** mais alegrií?;e conforto ao I Pará t escolher o riieliiof entre asíBU/fiiüo... ... ¦; ,y-.;•". YY\\\Jpfi^ de qua-^adé e bpm:gôsto...
Este é auosia.oférta ^^^^tó0ílé^oferta de inauguração:

iíi

aÜ ¦¦'

' ""* Í&*
:.¦•¦¦.¦;:¦;¦. mmmmy

" 
/

W' 
' 

¦
:'l . ,'\.

Um short Jantzen «para praia. ,
Mio áeabcita. Por apenas /
|«|-":,; CrS 7®,®® 

|

I Uma camisa Lemo em cambraia.
Qualidade superior, por apenas

CrS 198,00

A «Hsta ou a crédito V. compra sempre o melhor! \ \
•"";'' ¦ ¦ 

' 
.. \\\'i

. « ' ' ¦ -• \V ,-..v ¦ «' ' \W\ . .
.¦..*..'¦

Avenida, 100 3 \\-
- #3^;:; - ;: \ i; i 

' R- Ç«««lho Sousa, 278-B - Madureira

«, ^3"«5'Mf^»»»BarldMaohiwÍra-sji^

fl fl^v
SflJ »SB^-^C'S"n-aflBl HK-^********- '^

?!fli)K^lfl| ^-raifl -iiBbJ^nI ^IHbV

^Mài mm .-aflfli flkflfl flflflHflflflflflflflHv^i^A^^-aVap^K^-t Iflflk.

.•aflHflsa '-í••,*--*«-: 
'^

^¦1 ¦¦ -»a,iasaal ¦^s^'^!*^'^* aaasak1 li ^| I¦•P aaawBMK3Bga.v3»f*':->- à»'»*i*4 . M
V Uti -JMIaaMaalMÍaÍj.tjJ^ 

'" 
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¦ aaBVsjMP --. .^3aaa,BBSBKliBKl-^;:.'.^â..*-> aar

a<aHn^,M« I ^^
BBasaaaaa^^^S B^;^1$^bH aV 

"^-IPlS! 
¦

Ha^aKk^^traal <9 sa» s * f mÊ áW -"-í^Sbh

•lassai "'
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CORRF-IO DA MANHA. D-mll-f9, 10 dê Novembro it »«
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ENÊiNO
NOTICIAIIIO

COimiRNIZAH ANTIGOS ALUNOS
DA FACULDADE DE DIREITO DA U.D.F.

l*or sssWtvitf* 4a Saara
•___..._ JU S-WM- _. IH.F,

(Sociedade de ex-aluBes ia Fa-
r-*.H-**-*r-í bo p-érdmo dia 15,

t*ã*
ODONTOLOGIA

«VfXM
Ss?

-M XU.BM
a taies ea

V,

às 10 hera-, sKV«melei InsitUte _ntv-r«IUrlo. à nt» de Cttete.
Mts a> fact» w «enfr-Urnl-acSo doa aatliet aluno*. A ren*
-tf* tmtmemtrwrk ttm a »t-re»rnt«cto de nm programa litero-
mraieal a aarta dea atasla alanoe d» Faculdade.

Rullm-is-t quarta-f.!»., dia tl ta
ll hora. a •por» ria nova Diretoria
do C.A.C.S.

DWAIITAMKNTO CULTURAL -
Curso ds Illstolo.la Normal ds Boc»
s cnn.ld» ações sobre Patolo.ts • Cil-
nica. Inicio dia 10, i» iu hora. naiWr própria ds Ano, ti curso
constar» dt cinco aults ministrada.
pelo dr, Fernando ll r)* Oliveira.

•EXPOSIÇÃO K DEMONSTRAÇÃO
DO EQUIPO H — Estsrs em exposi-
(Io • demonstração nos d.ss 11 • 11de a às 23 hora., na Itua ds Consti-tulcSo n*. 41 .— Lojs, o modelo H
da Atl.nt*. •

S*. ATLOCTICA - Acha-.e abertono Diretório a.e s pr-xtms qu.rts-f-.ra o registro de chspu psra con*correrem as elelçíe. ds A.A.A.r.N.0.'

«MBTAjVA - P*dl-
•riem. %\lt sino-
i. à -•cretarli, ps*• i*sf»s.lsi»nto d. pro-

. tmvn, mu o r«ç«m e
J-J-ldo pe»»sivel.

AVISO AR TURliAS — IV ANO

&SSW.-S.I 
— I .1 prooUs a. »po»t:-

^s-et-tu-tls, Pre-mrar • njl--
Wm) *P*1*-M«.

' 1*. ANO — Stacc-stxam-M -o D.
A- •* apostilas ds MlcPoUologta,

, rttUm, Patologls, • Ttoilea.
.' >. ANO — Horário du Provi» — '
' OU JJ Orte-Semtls; St) Pstolo-1»; afi'Fretai: T Radiologi»; X cúnl--.ea. «

¥>. ANO — Horirio das Provas —
DU1IO. L-asl; 18 ainlca; SO Ra-' cUo*o_ts; St Odomn pudUtris: il
fítmmt Buee í*«cUl; S0 Prótese.- Acham-*» pre-tos o* convites d. Tar*

. ma tura. procurar e cole.» Cooper.

BCOU NACKM
DE (HJIMKA

liou AM to PARA AH PROVAS
r-AliriAM

DIREITO.
"~~«t* !• CâJ^o

KORAWO DAS PROVAS
PAIKUAK

DIA 1. AS U HORAS

' ¦¦ "¦•" -¦•¦'— '¦' '¦'¦¦¦¦ni. ,m,|..-Keafirmação democrática dos estudantes cariocas
Faiendo a rtaftrmsçío do» prin-' a efplo. demtvcrttlce* <-,-.:- sempre

- Dtnuto Ovll: _o,,, H ^'«^«le» • a liiura com oue
CVRSO .NO. **iu ° TribunV EUtto-al dot Ea-tudantes na. ultinut «lel-Ae-. onv>

Empossada a nova diretoria da União* Metro* l"!^
polltana dOS.Estudantes — Continuação Ann 'eo-dsme Mtrco. lleu.» .Neii.f, pre-

,.. . * 
. , . . 

"aía0 qaS' isldent-* da entldad. mtxlma doslutas que vimos sustentando há 8 anne" estudante, .-«ueii-o.. ••¦-•... .i.rC." ""r*? toria aerá t continuado»» da. gran-
. *!•!_-¦ •*._•*..r_.ii -.1 na A¦ laeln *\'.,

O CACO NA VANGUARDA ides empreitada, ria restie Nclton
Tr-.it lt" rru.l 1'IIIMII ' "liul-ii 'Bit 1 liaTradd". continuou:

I trlto Federai,, am
Deva \ao. Dim

' IV AMO: - TÍSICA. - Df» ll. _I hoi»s: _ QUÍMICA inoikía.su a _ _•. sno- Dt» JO. ta I horas; — DiaSNHO | «no D. Judiciário.
r..?l*__?* ** •> horM1 - QUOflCA íTURNO - As lt horas: — 1 , .A.!íítíT,.-_'-.T mLu- *» • h<,,-**; - — fniroduçto: •*-• >. »n» — D. Ju-' aesdíraieo Fablo Morlnujo. pre..-MATEMÁTICA 8lT»raiOR - D.s », idteUno Civil. _ DIA 1», A» |J HO- «*»mí do TritWB-l. iniciou aniewv dante. e vtrloi pre-kie-tes dos Dt.

&ffltilÍB»^ I m .'.lovie | trlto Federai..amando ,,

rt? CersTd^Wdo 
'_"•*.~_rf^ «eltot ru c-*» d. UnUo Untt ^J-"*» «.«orne da chapa d«< 13»^& V.ndoM.m 

V°? 
SÍÍ-SÍ? 

d? líT eoiu,nuario
Direito comercial. _. NOTURNO - í «enitSrl., os novo. d.retc-ts. ,ue;S«»d«* » «eademlto Joie *Antb»t 

notai^dos Diretório. ÁcI3»mi.«?if ,^Ur1Pelo, prlnclplos/que n.f,ue.
As i» horsn _ v. ene - Teorts a» tertef tt. mandato ate o fã 4e'B«'"" «U»»« ejtar eonformado rom dlsTe- . 

üutlMo1 Acadêmico.,!|, oc.alio mç lavaram a Uo, a| o
Estedo: - J*. sno - Direito _, Co- l»Sa, Uo: Presidente. \lo»nir Ms. * V-Rória da Cl*, afirmando porénr "Ã rMM-,.i,iii..«. ¦_! l_0,,° B* ,vW* Universitária do
^'•Lo-^Ji);^15,"0^8^0 Àlelr^Setonrt te>ft*< ~ ^ «»l-nh. ,ue mo^erZ [M ,,- t: ano - Med.çtns Letal; — S*. leina: 1* vice Luu Carla» Ms-tin» «oe^a nrm* eh.pa nao tinha r». m..it« J*,«i_*Jf_ UME T Encerrando a raunlio, falou o
SíWo "-a&íSK^ df ™^^™^'w$Ur$2^ d.ev™°ocid.dep*,nii i;frTnun,e,.do B,r,ta,M c,r"
Wi^iTtlr^iB vie*.* Rodalfo Gonçalves. cSt* «. muito embora eu Kssoalmen.'OTÍÍ?r? mundW a Mctaíil fS\fSAíf£L&IS^SSi^^"'Administratiro. - DIA M.AÍ u Ht> Sf1 .Juridi*»*: »* vice. Fenundo'1* «J»ura elemento de eequerda/tarao. na connuencl^T dl'duM éno moeldado bra.Ut.lra.
RAS: - X* sn» _ cilnd. dis rt.: Dl", N»clonal de, Kn£enh.ria;-^ •"» aoelallsta-. ,m fntre epr^Vos de uma liora ...ermiTA m rruirsrir.- J-. »»«- Dimie Penai, cretario íeral. Manoel' Silveira' Use a «mlr ujou da palavra de «Uéncio t oi alaore. de Zt NST TUTO DE EDUCAÇÃO

I, ta S hora»; - QUÍMICA ORGANICA .!•. e-dttra. — Dl. M, ta tl.or*s', — MtC. APL. RKS. DOSMATXRIAU — Dia SO. ta S horssJ«. ANO: — FISICA INDUSTRIALDis 20. ta t hora.,- — MINERA-LOCIA t GEOLOGIA ECONÔMICADis n, ta II hora.; — QUl.MISAORGÂNICA (*•. cadeira) - Dis 34.
i',..í h0"*;'- ÍLETRiaDADE ESUAS APLICAÇÕES — Dis JO. is Shorss.

ma ié **"* g-sga-

COLÉGIO PEDRO II
ARTIOO »1 RJCAMES ORAIS

A secretaria comunica ioi Interes-ssdos qus as provas orais de Inglêsurto inicio no dl» ll. ta IS.h... aaa da Prancls. no dis dose, li il h«.,
secundo ela-rnad» anxsda ns porta*rl» a parUr da sábado.

.-. ANO: - APA1UUJIOS E OPE
RAÇÕES INDUSTRIAIS — Dis 1« ta
S horss: - MICROBIOLOGIA
DUSTR1AL — DI* 33, t
HIGIENE INDUSTRAL
8 hora.; — ANALISE
Dl« 30. ta S hora*.

6». ANO: - ECONOMIA DAS tfí-
DÚSTRIAS — Dis tl. ta S horsi: —
TECNOLOGIA ORGÂNICA - Dis 33.
tl 8 horas; — TECNOLOGIA rNOR-
GAN1CA - Dis *». ta I horas: -
METALURGIA E METALOGRAm
- Dia 30. ta S horss.

Esla seção continua na
6.8 página do 2.°

Caderno

nencas:

rI ?. anf^^éneT. _-, 
"rS- 

^11%*,*^^ _&%[2? Jl^íSila Pr*-idente da UBBS. tendo fala- • T -*¦*" .«*•-* «» estudante, bra-j
. ii h„rs.!-* w» - S Pe"/- m"' ã-L wii r n?/£.P«° IU•',,0 *lnd** «¦ "««•' -« chap» vito- 2S?» «*m »¦> P*P*l multo im-i
- rÜrta'-*8, 15 H0^-- -^ ano - DlwiUnn P^^ * representar,- poU Uo1

orgânica 
"consutuclonsl; - tf. sno _ Direit»: ?, ^»«-«s «rjf.» i. ' » WJ* vU* "»uí ressaltou a trajetória vito- l"na í0.-?*' um» f&rea'«empre pre-ido Trshslho. .- s*. »ao - D. ta-'r^,^*^^**^*^. ^*^nd? ,ri*»* «1» V.V.. que há • anc- -"-«»"• %'-'' adi-nt.- .ü. ;..;„,!„...',„.

Reunião de pais • 
;^..

de alunas
, .«nacional Prtvsrlo

CURSO DE INFORMAÇÕES
DO RIO DE JANEIRO

C.M.Í- e•,."0, »firm°u:
Um» coai--to d. pais, de-

do Instituto de Educsçto
alunas

convida
ro. Joie Outero Peixoto.' Filosofia Fíi^alnda 

"refertnriâs 
.« nrin'í" 

""Õttttdo 
wééi .entlrem a fronte °* dfm«l. pai» para uma i reiuillo,

do Dbtrlto Federal. . JS, 
*XtUrstím 

q"e nortel.™ PM*r* 3 »*« ¦cafejsda? e o pei '"»•***¦ .«•«und.-f.let. *. M hor...
Ao ato de pes-e compireceram" *eua dirigente*, bem como ao n». ,0 trísnte. dobrem o termo da em

I
qu.hdo li.nvrr» ums -nt:e\.'isu eom

Comunlc-Bios
certlticsdos d
curto encontra
Interesssdos,
— Avente*.
1.341. da. 10
te.

sos alunos

o representante
Educação e Cultura,

que os-Reitor da Universidade do Brasil;!

c .v::i .im-criia •»-• uiu.cn,cs. oem COmo ao na- 7,r "* **• -"-sn- - .ciuiu ua em- , ,.!.._•- j. a.tnh.l.-.m-ntA n...
do ministro d.-doMltano sadio que adotam. a«r- Igg »d«*.«»«_«o na mente,, eona- &$*& prop^.t'modílêVd,
ra. do Masntfiroinwío*, ; sôlJDArtJEDADTÇíidVvr un"°T*'du tlw"' con*"* ¦ t>u'1
7-s a «T "— -O» c,„ hnt.._..._» __. .i p.T... . j ADE DA,VNE , •» °PÍ» ntr.niJaentamente. A reu*- -- ...idade do Brasil; 7" y*. SJ* .h°.,e «vem por al Falaram ainda o ex-presidente da niJo preliminar dos pais se dirA na,li^i^f«íl-ifMÍÍ»»0 "• ***** Fuh0* "P*^*-««t«iS ,1^^™^'"'» n"i0"1'1;-\$$k N:,*_on, Tr»d,* • • e.ndldato;quVl.Vora.?o Wpr^dp.^, 

't_

nV^.bLtt^mctP,!^» Pr-f.l.o Nesrio de Uma; o unl-Cav*0 ds 
"P«b°-aaSS? 'diS ' °' Albân'r ™*™ MaCh*dü- 1,VWU'0-

Preeident» v.-fu. n-, i**ei*s>Uno Msrcos .Heuse Netto, por Diórenes Arruda um dos ori.. '¦ -¦ '—— ." !; •-" *—"- iXX2!XX'2i *™< N?«en.l do, e_n,.dore. Ho -PaT,ido 
C^nííl^g - 

F^rOTWIK A
Fjtudantes;

A.re:^.,..; *...,,. „„.„o^; cBK5. d, ASgS e^^A^iac-S S^^lí^JFSí?

-*--¦»* •• 
.' 

¦' ¦' ¦¦—¦.-¦—¦ — —...—.. I.-I ...  . -.-— —-—— " ¦»--*

*^>»^-lBH--*--B*WHM>aVH>Ms^^

I'-. " - ¦ 
1 C VTD 1*. ¦ "¦ • ,..r:E;X^KA| *\-/;

"('W^:J^mí':%. '' I MOTOR OIL' '

^^^'»<*f,tl^*rf-*J'*ÍJl»M *¦' __-t|^________|

¦'.'*' isssB-_-K^-^^-3ss_-Hs*i^---SEHS*^^
' t iffl * N*^ "" "' '^CT^t-Sa -e*^^-_Be**M

ss-_-e_-_-----í ts-V f-i sssst flr ^ H __S .flEr 1B ¦ » -
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MOTOR OIL

¦"¦ ¦ V-: i

l"

»«asi«*-a--B»_p*«-»-JWWIWtVi-«^ r~^» W^
¦VVHBHIs-MMssAm

_i_^' «-f" I J^KS^^r^iWi-^^^^^^H^§^-r

h^K 9 -~^i'"*____-_É__iS-ljéÉ_____. **"*. v 5 --i'<_¦**!

B---_B^:-:^^^8RÍiX-2_W_T ^^s-sss-t^S^^^^^ * tM

-H^!^^sS.-Í^B ^________K S^Be-SSBsV _kS-SS-_9t_t _<à_S___^. ^BSBSB^[^S_ÍíiaP:ü^_l jSM **___? ._«__* aF^Ei __^^__-9^^__p^b» -sun ^m ^*^. m m »_B i ^i
E_jBivj „ ] __cf-l ___¦_ ^Se^HP ^RS^e^r Csf-HK--* "S íl»' _«»_*^^c^cs;Haau.aK^$ess--H------L ^^^ ^^^ ^mUS' UmW'r is*___WTlíl F' llUlrll ¦

^¦•y 
¦¦^¦'¦'¦''',í^w™^^^^^ ^^H^*^^«<^^n»Jc3a

';! 1 -^ _WL a Wm MSk ¦2.-'Àx

MOTOR OIL
,1 kí

à x .">

L^aiasatjds o desgate, resistindo áo cak)r,•««nteodo tua viscoeidade a qualquer tem-

Ktora 
de foncionameoto do motor, Esso

a Motor Oil "Faixa Dourada" lubri-
(Boa melhor I Procure o seu Revendedor

v Esso mais próximo e peça Esso Extra
Motor OH "Faixa Dourada", o óleo queMrtfíca meUMr.
10 BS0 DA AO SEU CARRO 0 MÁXIMO!

;3
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TnE SCOUTH SHOP — Um dos maiores esiabelocimen-to» comere ais escoteiros é «The Scouth Shop" de LondreT E'
^«ViE*?*^0 c0» ««ve lojas próprias e «rentes por tôda *
R^mmmmVi « TM\ ••«¦••«¦--• ,o andar térreo £ edlfielo^
âl-?^» 5e?dqnarters.dos ««»-«•«» ingleses/ Avenid"
?K.^ínrtam Pal?fe_.* ".este-de Londres. Xesta lo,». cuja f7-
eV a nSírT^nT°.CH<i,!^aC m** há dC *Ud° P»r» • •$*»*£&
rí ,_.Fi2. ^ f-'*»^ troféus. Os lucros desta firma reverteu-
_fbT3,benef.CÍ0 'l0* b-d«"Ja«'ds- As filiais da Scout Shopellso
?l« h™1™*- f "*S *_-} Londr^ .«m Llverpool, Leedi, 

"ar-
dlff, Harrou-,-Palmers Green e Ipswlch.

ESCOTEiROS DO MAR .?&¦'

Os escoteiros do mar do Distri-,to.Federal e de Niterifji' estarãohoje. a partir das, 8 rioras, dis-l
putando a prova de eficiência ve-iieira **Volta do Governador". Es-!ta regata._ promovida há 15 anosi
pela Região desta Capital, reúne Ias embarcações dos grupos domar rom base na Baía de Gua-'n abara:

Consiste a prova contornar alIlha do Governador, partindo dalBase oeste-Rio dos escoteiros do;mar, em Olaria em direção Sul,1
pelo canal do Galeão. A chegada'
que deverá ocorrer até as 18 ho-ras. será pelo Norte da Guanaba-ra eom passagem obrigatNrio pe-lo canal da Ilha do Raimundo-Pedra do Anel.

EM REQATANAGUANABARA
A '-Volta .tf.v^értador," támcomo patrono'dé Honra o'almi-rante Benjamim Sodré, o funda-dor do Escotismo do Már no'Bra-sil. Dirigentes nacionais e regio-nais do Distrito, .Federal farão

parte da comissão de juizes. ,
Além de placas de metal alu-sivas a serem outorgadas a t6-das as embarcações. que comple-tarem o percurso dentro do terri-

po. será entregue por posse tran-sitona, a taça "Eficiência Velei-ra a região que mais pontos òb-tiver na regata. Em 1954 e 1855o troféu ficou com a Região doDistrito Federal, tendo sido pas-sado em 1956, para a do .Estadodo Rio.

UM Nó POR SEMANA
Sugiyama Yutaka

VOLTA DE FIEL ¦22
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Finalidade: Atar um cabo em um jlauO S6: l.o - o chicote do cabo dá uma 
"volta! 

em torno-• <io pau.. ' .. ,_rXrr
>. J.° — O chiepte passa por cima do seio do eabe^dá outra volta e entra debaixo dele mesmo.a." —i Aperta-se puxando o, chicote do cabo. ^.

Sociedade União Internacional
Protetora dos Animais

•*>

4

ir

<-'l

(S.U.I.PiA.)
\rÍ,fStC da '«Possibilidade de se realizar um proeramadef nido visando melhorar as condições ambientf, a«chamado "Abrigo» existente, como S?t|Sân|PiWpraticados a revelia da atual Diretoria resolvei 5 Ibalin

«ornes mfeleíS wocíditl ? ^#1^^^ seus
bro de 1957. Persiv7Benevi'deS°dÍAÍaneJr0' 6 nde BOvem-
Sigi Schreiber _ i.. tesoír_fr0. W""í*0 ~ Pre*Wente;
cretário; Paula Stransk-v oV *#P5 Landau %Mi se-
Selig -'2, SSfe^^íW*^ Harry
Diretor-técnico. Tran^ritcje"^ 3^^^ 

^
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le* Caderno
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Kj A INTENTONA COMUNISTA DE 1935

COUBMO BÍA MANHA, Duntauí to fc Í^vmAm'^ «$7

,t,*2 *0r«M «• 17 do rorrcnU
na ««al Ura»

v sabre o ai
. qui leri «du/mente lembra«nantir unldki

ai Inildioui' M idtptoi ul romunln«ient fc vnentOrl* daaai iQlinldatu * idl fáçi anterlurn.
MUJclparlo «aa i_.
f «mad. Nacional, Ia!

íreienUdòi _ ,
comluSe.. d. uílcu-.

^dai, tomo «conter, todolél an«i, vio eomimorar«ati TO MlTVrirlB da Intentona cáwinliu din5Ü
ito. declara a i.i-reUrl» da Oatira tm «ou boletim
para i,iiu „gu eunoieça a chaau viva aua dbâ

.Naêw.e. particularmente, u rflrçií AiiSdi lo.tJI.•Baste PSSííd» A»' «•¦tíiaaii;n»?M;Beâ?!í:
variai komi¦ da credo vermelho. O froifUM Vtbr»-*«•«»¦» ai lormalldadu «Ivico-mUIlarlillxércKo. Aítonli-Uc, , «r«i Anal Uiâi

o alp-lrant*
f ío do

iültini
. i«r"n-
mídlanla

Joio mil.!»na CemlMrlo dt B
«arpai

a jedla ... ....
4 do Cemitério di g. JolVoaV

lu7ur.>r6Prtí««,r.""Siu:Tatl;
)»•. eiUbelecImentoe, riMrtlooV
ÍUÍ5?1* "&.?¦*• • NÍtiríf, d.*?'

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DA ATIVA DO EXÉRCITO
,àí

pracai.

UNIFORME DO DIA , /
Part o dla 13. foi marcado o 5.'.

NA ESCOLA DE ARRUARIA
; DE COSTA. • '

pia 12.' às 10 ha, haver* oerlmonta de encerramentole encerramento d~e aeusPara assisti-la foram con-
oridades militares e lornalls-'niíormc; o do dia.

ifRüMÔ-Á ALEMANHA
j 0.6EN. MENDES DE MORAES

Às 18 hs., de amanha, no Ae,torto Internacional do. Gal
:enr Ângelo. Mendes de' .**.;

receberá manlfestacõcsAUé
Chutes milUárea,/«ni*"idas, de ve« otí sc>_ . Áiemanna rr viãi*SouHe pais, Vlonvlteft,,_.:°-:' 'V0*

IpNIDADES1?'"'
cretaria dó M

-'«areou o 5.° tu.lerimànlaa tradl«'.-i—.-«Joio.- da. Ia. j«úe-çtí^.mSníovldas -p»ía h
Franoen -dos Veteranosraiíví«;il Jig.^de aman

COMUNICADO COM
0 BATALHÃO SUEZ

in/i,Cmíretoi'1.* de ComunicagOea

8J«érlo da.Guerra (lAãfidar fundos - Sala de^Fonla). noa"horas abaixo discriminados:
Amanhl. ia 16,50 horáa:

..Íol

«OI.ET1M INTEItNO N.< IM
AutâMlIUcio u« Giiulali — O,A.A.— »•• Un. Bonito Bonoa<doa fiantoa.di Coudelarla de Campoi, po rtovlado i íei -viço da D, tt, n. v, eU; dt rcareiiar. dla t, por e.t dorodaiem.. Infantaria - MiJ. «uyCavalcanti" BipU.ta, da A. M.' A.

Jí" JP°l. «""Ino db ooncuno I Xa.
ç. I. M, tx. • rofreuar à A. M.A, N.; cap. Oiwaldo do Almeida, do1* B. I., por tor dulitldo do trln-alto o raoplhor-M fc iua Unldido;
5Lm?_y_t__?.0 *• B> í: B" P°r Wnnlnodt trlnilto. o recolk>or-«e fc Unldado,
rtirt, da Q. r„ M. A., por ter doleaujr, via terreitre, para o Q. C; doIII Kx„ dla I do corrente; cin. HukoWerntr nielcker. do I, B, C. C .por ttr vindo dt p. Alegre, em ttln-¦Ito, por t»r ildo elanlflcado no I..B. C.jC. Engenharia - Cap. Mil*
mrtíní N51,on de "eUo J«nlor, do
!""* _..?• *•• E°r ter ildo deillgado
R* « ?¦ *£• B.- ;• ÍPreientir-io tD. G. M. B. Intendència - MllyJoié doa Santq_i ?aiioi, do E. r.-íaR. M.,. por término de licença cine-ctal e par ter entrado a 5 do cor-
ÍJSÍÍ no,<fiw dai feriu regulamen-Urtf, relativa» ao mo do I0M, de-ven,do goiâ*lat neita Capital. Saúda— Médleoi •— ten.-cel. méd. dr. Al-varo Géei Valerlanl, do Q. g. da
n «' «','í_?r Ur rt<ío traniftrldo daD. Q. S.' E. para o Q. O. d« 3aD. I,<, tntrando nesta data em gftio

5Ai'.'. ,le "''"• * «'«"'f ¦ * Pi»B. Paulo, eom permlíilo.Movlmenticlo — Por eita Direln-ria — Nomeação — Por neceuididtdo larvlío — Oavalaria — D. B, o„rauita Kdmumlu Baiily, adido a eitaDire «.-!*, IntendíncU. — Tranife*r#ncla . . Por necaxildadt do i«r*viso - U. Cli. Eip. Mnt.. o l.e tm,Jp«4 BitliU rinhilro, da Et. M. M.:
2- O* M. B„ o 1,1 len. Nticéi U*mot de Ollveln, da Ia, Oa. Eip.Mnt.t I. O. O..C. r„ o cap. j„uManoel Datlita dt Caitro, da D. O,M. B. Claialflcacao - Por nece.il-dade do trtvlco — li, A. O., oeap. Ary Monteiro Teixeira, da D.M. I. RetUleaclo dt claulflcaclo -Por ntctindade do ttrvleo, 9.' oA. Coi. M p cap. Emojoult Qui*gliaiionl Seferlm. t nlo Aillo de In-vfcjldpi da Pfctrla; Atilo da Inválldoida Pfctrli, cap, Eont Zeftrlno Snm-paio, e nlo ».• O. A. Coi. M. Still*lamento — t pe adido a titã Dire-
àorJaV°^e*Li Art' Ktnrlqut DelflnSadoclt dt 8á, po* ter aldo promo-vido ao pauto dt gti). bda. t trantft.ndo para a reierva no pflitn de gen.Div. Licença tipeelal - Conceisao— Gen. chefe do D. O. P„ conce-deu licença especl.l da I metei, emparcelei de I meses por ano civil.ao maj. Cav; Júlio deiir Furtado
SSjfyi "• "• M.* relativa ao decf.n>o,de 6 mar. 34 a S taar. M4. Refe

hÍ'*i v* iS JJw4',i.u 4» * dt maio!da 41 a |,t de inalo dt 11. Xm con-«quíncla, o D. O. P. t D. P, A .davorlo mr Infjrmadoi dai dalatrx«u. tm qut foram tnlcladu ai li-
çençii n queitao. Pelo D, O, P,foi concidlda to «tn..çel, Ari. JtymtPortella dt Mello, do »,» o. A. 71c»»m, licença cintelal dt I memcon» Inlrlo. _¦„, íi jan. U, caio nsdnala Imptdlmentol tfil • deidí qüeMUifaça u condlçfltt do Pareceraprovado pelo mlnlitro, publicado no
J». E, n.* 41^. p Mi, ehttf do D.
ÍL?;? Í2?_£!_deü U^n•• MPeclal. cooformt- dticrlmtaaçlo abaixo, aoi it

gulntot niiii.i, d* i mtier. tm
parcelai dt 1 meiei por ano civil, tot,« ten. dtnt Adal Uonlltn, do I

Professora pode unir-sé ..,
n. C„- tlarUva ao decénln de -i demaio dt 44 a II dt mito de M, De8 me»ei,,em pacelai da _| por anoelvU. ... cap. Méd. dr. Neloun Birre-to ÇpuMnho, do E, It, 8,.7a. R, M„rilatlva ao decênio de |l dn, 4J a10 dei, a.i. Permliilo para ronlralriiiatiliuAnii, — »• Un. T, Eng, Wll-lon Gançalvii de Almeida, lollrltoupermlulo para contnl- matrimônio
^m«*É.?rU«MwU dí Penl" Toii-moda,Brltlo. Deipicho: "Deferido, con-icedo a ptrmlilo mllcltada pelo n.\Iquerente. Em e-X.57". ^

!'¦¦ "-i-.i....-.,_ da l,i
-H N dlrlue e ti exlfenclai dolfi»0 pB'rá °W«"mwm«"foí
beni comum".

1 '" ' 'l?..."1!^-! ÇOlPPiolamente o obje-

Mi

kmw prot WmsÊ-fi t«0 &m
ie?á' *".urlco ,?lntfi Almeldi. cQm^Jn^S^-.^rmacâutlco - "ten.ikBd. teurlco Plntfl Almeldi. cQm^Jn^S^-.í^rmacêutlco - i.. tSí

lí^farlj Amareclde. lua SA y«7lK ?.c|w<lf,-Bíf«u d« Oliveira Brito, di
S«W' M2-»0to. 508: ' . v I8»- M*. írqn. po- declanr góar
T7bú: .Antoiilo Rodriaua,. •' «>m 'íJrÉ,^1,eadM "í" .«" JPWo Ale-

1

emwtttrae,-., d» oeç.
«... àí 16 hs.,'l
jorto do Gale:o. dc Curso na

.-_-ria.'r de Casta
KíHUVo «>U

MA en
j»§7 áa rtado-Ma..
10, h»tt do

Acrí
uíha
cerimônia
mas' -Sã¦r

laléríorda,r3*3c pa-
&n-íg»âo

- ík tista?i wâ®ãrW

dê
_.,noIB

.hB...dô-
de, diplo-is da- tur-le Coman-
.eronáuti-

nò Oa-

loréi dj'Miranda, "dVí. 
G. L„ pnrter cliegado de C, Grandt a l, em

ÍT^.Cwlaa

Èm 0ÍNYS
1Íl.ÃíABiÃ(VDE, GUARDAS
0'Bik ' Odlllo Denys esteve.,namanha de ontem, no Batalhão deOuardMi.onde foi vrecebido ne'o

çoniandante cel. Queiroz e oficiaisday tnidlcionâl unidade da , Av.Pedro II.. Naquela ocaslfio, o cmt.do I Exército teve oportunidade deverificar o..funcionamento do dos-to de.recrutamento PR-14) Jun-

^:tóhltWaSa,^uà %ise'-í-^^"i>,"-í"n.n.rr. só;
Wfao, J| — Banuu: _, <,,
**Bd_í«í5in a0^1!0 ^i^W-és.'. d»Í 8il

coã-M^nai^1110-
Bua Cap. Barroso»"7*, ,'RtJi;

Ãífí?? _Í_.J9*C 4^M«Jo,n_lua Vis-ende-de inhaíma,ai __„.¦ Centro;
*.S,1«Waidemar «ffir»- com Ben:
ÍSSin Pereira -*,Rua CfoneralCardoso de Agulaf, 601-O — Bo-tafopo: - • - \ -1 ¦ ¦¦
¦vr?rí^làe ?«"% Pardal, com
Sí5rlf?*a de JM"s, Rua do Lavra-dlo. lll: ..-_'.¦ •,
n_5fí"._,°5ilaní_? aa'íPa' com . ElzaP"wm5 ?Ís, N?vi». 5i«a Tiradentes
NÍterd?- íae,auíad*» 'Picanço/M —

,8d. José Bento AIontelTò . de
S^S?,- cÃm4 Qeraldp. Lima "Ben

íWA 1,2 ^-FEIRA,. •'
AS Í5 HS.

«ij ¦••-*¦ wt « « mar, wvi, «eirida licença foi comunicada ao Pq,R. M. M.*S.-em Rd. n.« I18.D4, de
í? °,ut J7' d» O. G. P. Chefe do
p„ G. p. concedeu licença eapeciilde 3 meiea, parcela única, an ten.-
íe.'»Cí'- LS* Rodrigues-Mali.' do3.» R. Rec. Mec., relativa,ao decêniode 33 mir. 30 a 3 mir. 38. De smeiei. em parcelai de 3 por ano
a.\}1, cip_i Civ' A"l«»«o MaKlotllde FrcIUi, da D. O. R. V. relativaao decênio «Ia I.* de maio de 43 a'?.r,d.uíb_;" d,e '"• V' » m"e«' «nparcelai de 3 meiei* por mo clvtl.lio 3.» ten. Q.A.A. Tácito Maciel-— __?_

aus na . . .
I Continuicto da I* piilat)

sftlto uma trado da segundo »n-tei de ocorrer a fravJdnde gero".
A* TOLERÂNCIA HUMANA
"Oi trabalhos iòbre a tolerinclAhumana à nusónclL de piso temempregado mali de duas dezenasde voluntários em vôos pgraboll-cos. Os resultados, medidos,comoenfermidade por movimento, va-nnram seBundo os Indivíduos. Asreações foram as mais interessan.tes possíveis e se traduziram porapreciação como "era a experiên-cia mais maravilhosa que haviamvisto", outros manifestaram sen-timentos de "ofuscaçfio" e ex-pressaram sua opinião de que, senno_ estivessem nrísos pelos cin-turões de segurtmça e com os

olhos vendidos, a "desorieqUeUo
teria «Ido extremo". Vários de-pirtamentos da Escola de Medi-
fina de„Avl«Cfio dos EE.UU. es-tío realizando Investigações sô-ore o comportamento dos dentesbem como eatudos-relaclonarioscom neuropslqulatrii, radioblplo-
gia, medicina Interna e muitosoutros Itens."Uma das experiências mais
{nwreiiantei, diz o capltáo Vasco
? iÍSí d_.Mde ° P0"'0 d« vistado piloto "6 a que está sendo pro-
S"Mda PC-Ç, Professor HubcrtusStruKhold, çheíe do Dopartamcn-to do Medicina Espacial, com osimulador de cabina fechada, ouereproduz tüo fielmente ouniitopossível, as condições de vido du.
F . e_,.°" v°os espaciais. O pro-jeto desse cientista nüo está sen-do considerado um sonho do fu-turo, mas sim uma necessWade
quase imediata para que o conhe-cimento exato das capacidades ei'^M$0$^0ffi&

9 — Se assim, nüo fora, a io|u-««".«e Importa como base na««"'?«<•« Í4 píeconlzada porArlstótelea para "mitigação dalei McrIU por cJteunsUinciaa quaocorrem iem-reloçflo Ag pessoas,fis coisas, ap lugar ou aos .tem-
poi» ?flp«d Carlos Maxlnullino, i
^Hermenêutica « Apllcaçío dO'Direito, 3.« ed.,. 1841, pág, amou para corrigir "a rigidez daí
r.inSSSl «6rB'^J(Vicente ,Ráo

7 •— Em foce ao exposto, niovejo como adotar-se .a intarpre-toçfio literal para excluir os;ex-tronumerárlos do • beneficio daunlflo dos cônjuges" e>Peitrln-gl-los aos funciwrirlos ptibllctw.em sentido moterlnls, mai de or-
ng^d^c^^j^-p'

USINA ATÔMICA ¦ '•":
NA RENANIA 4^% *

.. ESSEN — A uílna elétricade"RWE" desta capital deseja cons!•ruir a sua própria usina' atôml-ca. A firma-examina atualmente
.diversas propostas anglo-omcrj>

rr---! canas, dos quais algumas que sô

raieíKt^^
dos arrcíado? que áie encon tid0 Presentemente.-um prtjeto,
C11 mãaaqd eituífo», SSlSJ? í.wl T re?Íf»" } bu? f*clulu. uni núcleo- de oxldio de urânio.-- |li Jr.

«¦¦ —*->——

— Nn espécie, pio se trata deInterpretar a expressfio "fundo-
nário publico" nora outorgarvantagens materiais ao extranu-mcrirlo, «mai de assegurar aunliio" « "exigência do bém co-mum".

— A Intorpretnçio literal dotexto náo condiz com a finalida-ide ampla de seus objetivos.
«__•_" ,T Conforme icentus o Sr.Ministro Hnhnemann Gulmariirsem voto proferido no PretórloExcelso,"A lei* deve ser Interpretada
pelo seu fim, pelo sua fínullda-dc. A mclbor InterpretaçAo da leié, certamente, a quo tem em mira
? r1» Ia ifij e • Interpretação
teleolôglca" (Ac. no Rec. Ext. n.°9.180, In Revista Forense, vol.•27, pág. 394)

8 — O Sr. Ministro Latrro deCamargo, em volo dado no Egré-
glo Supremo Tribunal (Mond? de
?5B:__n*°, °57' sesslio solene de 7-12-49, In Revista Forense, vol.129, pág. 4291 féz remlisSo, apropósito, ao ensinamento
Carlos Mnxlmlllano:"O espirito da norma há de ser;entendido de modo que o prece!

§M$k'i yy&i&R&fêi Xv'^^^m:m^j>im^ii^ ¦ ¦¦.

.V».

to ao BG, no primeiro contato oue MSaD* ^SS^C0S ?,hJtém com a casema os civis da s*X.~-J±?Mm<'- 4628479:

Mal. Epitáclo. còm D. Nazaré.Rua Buenos Aires, 89; . '

ie^^ri^f^^i7e-
D.TenA, pne-TO». cóm D.-' Kízüita,
fe Cel., Lanuirtine, 18^*-^ vila.^Jí,1"^ ™ Petrónolls; ' ..S»ãe?fe^ MwIy*
-TTeief^8,47C-°9?27f J°Sé C"]K

Can. Çasaré. com D. Ahita Ca-

./
classe a Incorporar.

ALUNOS. CÒM UNIFORME
DE 3." SGT 

'ft^ '

Osj alunos dos Cursos de Sau-de dos Centro de Preparação • deOficiais da Reserva e Núcleos dePreparação de Oficiais ,da Heserrva. consoante resoluçfio ministerial,deverip ¦ usar o .unllormp . de 3p.
K^e!fi^_2í_£2i!bÇr,''^^ênoimenT
realização, do estagio de instrução" " Lei

iRlo __ —„ _ art. 7.» da13 de abril de 1953.

W. .(DÊ 11 NOV. 1937

ifaj. Marcilio. com— Telefone 48-8719:ai Ten. Monte, com cçl.DpO _,3a. DiVlsáò'-da Guerra;
Te^iheFOá:C°m D

A Comissão avisa aos compa-nhelros* do interior, que o minis-tro autorizou a vinda.ao Rio den-tro da dispensa de serviço aue fôrwdida. Outrossim, previne que es-tá sendo _sob prioridade nosaviões dá FAB e abatimento pa-ra os civis. As comemorações -«•-
rão no dia 23, sábado, e ad ins-
çrições.,lá atingiram a casa cios150. .Aqueles que ainda não seInscreveram deverão fazê-lo comurgência. ,/

GHAMAOO À J:c!s.
).' 

\ 
¦¦ ¦ ¦

- A junta Central de Saúde so-¦licita p.comparecimento de JorgeAntônio Corrêa, "residente à Av.Eng. Gastão Rangel 636, parafins de inspeção.

CHAMADO DE RESERVISTAS •
POSSUIDORES DE
CURSO DE*-FARMÁCIA
OU ODONTOLOGIA
Todos òs reservistas do 'Exerci-

to, de la.,-2a. ou 3a. categoria,com Idade até 34 anos, possuído-res de Curso das Faculdades deFarmácia e Odontologia, estão
.convidados a coniparecer ao Ser-viço Militar da la.JÉM, no 3.° anrdar do Palácio:da Guerra, até .odla 20 *do corrente, munidos dosdocumentos abaixo, a fim* de se-rçm declarados aspirantes a ofi-ciai RI2jdo Serviço de Saúde,., em'solenidade que será realizada noQG da la.jRM, no dia 14 de de-zembrp vindouro. Certidão de.nas-cimento comprovando a idade ea qualidade de" brasileiro nato(Verbo ad Verbum) ou fotocópiaau,teI}ticada; Dplpma em origi-nai (válida; a^fctocópla aute.nti-cada) pu .certidão ae seu regü-

^«^gaa^^í-làefâ^ii®™ D* %??
,,Ten. Américo, com maJ* Gas-Mo -t)OF - MinlstérlS àa Gu«-

D. Honorint
Monte . —- Ministério

, Yara -
Celeste —

SERVIÇO MILITAR
Desde o dia l.<> dè outubro que

í™°s os brasileiros da-classe de1939 e os de outras, que se,en-centravam em débito com tí Ser-viço Militar, estão se apresentan-do aos PR para os quais íoramdesignados.
_ Não deixem a apresentação aos

,PR,para os últimos dias, o queiE£0*iíoeaspes!0as
,n4 apresentação termina no dia10 de dezembro.
_. Os que ainda não se ailsíàramdevem comparecer às Delegaciasde Recrutamento de seus bairrosCom uma fotografia dèi3x4 (nãoserve instantânea) e a certidão denascimento, com firma reconhe-cida.

PR em que os convocados de-vem se apresentar:
PR 1, no l.o ro, na Vila Mili-tar.

PR 2, no l.o. Ri, na Vila Mili-tar. ..•:.
PR 3, no l.o Batalhão de Enge-nhana de Combate em SantaCruz.

..PR-6, no 2.o Batalhão' de In-fantaria -Blindado,., na Av. Bàrto-Iomeu de Gusmão 585, em S.Cristóvão.
PR 7, no l.o Batalhão de Car-ros de Combate, na Av. Brasil.

tro. no Serv% Nacional de Pisca-liaaçfio i de' S&dicinarAtestado deIdoneidade moral passado pordois . oficiais das Forças Arma-t das-:da ativa, -ou de ^Sinduta por> ttíS,fel4e ^"Mi, ou indiciaria:Atestado de ,bè&s antecedente^s0tllajfii_ii_ie POMftcos,. .passadoi: ,porautoridade policiai rj_ompétettte;
Juízo do diretor, da Escola . pelaqual se diplomou ; por último fo-callzando, o procedimento'd& • nro-aposto durante :; o período ésco-far; Certificado <te reservista' emoriginal; e Atestado dé exercíciode profissão. _\

Os documentos acima, exceto ocertificado de .reseryista, deverãoter a firma reconhecida em cartório. , ¦ ..- '-•"" ".'

PR 8, no Regimento-Éscola deInfantaria, na Vila Militar.PR 9, no Regimento-Escola deArtilharia, em Deodoro.
PR 10, no 8.o Grupo de Arti-lharia da Costa Motorizado, naAy. Bartplomeu Mitre 915, naGávea. ."" . .' PR 13i_no l.o Grupo de CanhõesAutomáticos Antiaéreo, na Av.Bartolomeu de Gusmão, em S;Cristóvão.

. .PR 14. no -Batalhão der Guardastna Áv..Pedro-II, ém S. Cristóvao. ¦•¦•¦-'. . .'-":':
PR 19, ho CPOR, do Rio de ja-neiro, em S. Cristóvão. '
PR^ 20, Núcleo da Divisão Aero-terrestre, em Deodoro.

. PR 22, no Regimento-Escola
de Cavalaria, na Vila Militar.

A. 1.» CR, atenderá aos interessados pelos telefones 54-3425e 48-5465. '.
Os referidos telefones atendemdentro do expediente normal:segundas, terças, quartas e sex-

,,tas-íeiras das 11,30 às 17 hs.;
, quintas e sábados, das 7,45 às 11'•hs. • • i

/¦.''' ... — .¦ ¦ >f -¦ • ¦ •; J,\.''f>-iA\1--'i..'i?l.t- ,*¦'.: * ¦ ¦'¦'¦'.¦ . '-i f ~',"-, •..>*-i;..?"',..>V.y.lrWi ¦ '. ¦ '
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no seu café-com-leifce I ISlliíl 11:

\\ )

1 resultado obtido
àMto^^Mt&^mmtm'- -wim,

(jue mil promessas!
Veju, na página agrícola deste
jornal, oi ateitadoa eloqüente!
d<>..ê.tito da A

Terramicina
na criação e controle de
doençai da ayei o animaii.

FF12 E R COiR P O RAT IO NDO D RA Sl L
DEPARTAMINTO ACROPíCUAglO

. _. ., * .'/'., .,¦.-../' '*.'¦,.¦

Asenhon verificará, gostosamente, que a "prova

.pare. o sey cafó-com-Ieite em duas xfcarasj umacomNescafé e aluíra com çafó h moda antiga.t veia $6 que diferençai^ >ft vV

mai* rico èè.f mais café-com-leito! É uma que$-Wo dé, lógica, Veja: coloque na xícara 1 ou 2 co-Inerfnhas de Nejcafó (a »u gôsfo) • despeje olejfe Quente diretqmerife *Ôfere<* pó, mexa bem •
% -6"'? ^üa Vonfaeíe- Assim, a $r.-f iiíío; esteaguando o seu cafó-com-leite com a égua queentra no preparo dó cáfó è moda antiga.
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XORBEIO DA MANHA, Domingo, II «1. Novembro <!„ I|jj7

iff/tlff/VII/t
PROMOÇÕES NO CORPO
DA ARMADA -
O chefe íin fovèmo aaalnou deera*-u_ promovendo, nu Corpo da Arma*o*, por antlruldíde, ao posto de ea*

•luto da corveta oa capll.ei-tene.-tea
Cariou Joaquim Guiin*r_ei, Wl«-ndo
__* _ Ikc • Paula 1). lio da Almeida Pt
ta )¦ por merecimento, oa ceplUea-
»«n»n»ea Valentim Perelr» Ferreira,
Milton nibelro de Carvalho e Orlan*
4o d« Almeida Tavarei; tranilçrlndo
para a reaerva remunerada, no pAi-tu di 1.* tan, o __i.nii.-i.il Expedito
Campos de Castro.

VAI SERVIR EM WASHINGTON
O mlnlitro a_slnou portaria deelg-

Bando o cap. de corveta Flavlo Mei*
quita Júnior para Importante func-o
u Comlaaio Naval Brasileira, em
Washington. O comandante Mesquita
é o atual encarregado do Recruta*
«rato da Marinha.

PROVAS DE EFICIÊNCIA
PROFISSIONAL
Acham-aa abertas na aede da bco-

la do Marinha Mercante do Rio de
Janeiro, aU il 11 hora ado dla 18, aa
Inscrições àa provas de eficiência pro*
flaslon.l para melhoria de cartas pa-
ra ai cateforlai de: capitão de longo
curto, l.» maqulnlsta-motorlsta a 1."

¦nllclta o roropa.eclm.nto, urgente,doi herdeiras dni mllltirei • .nl-.urelacionados, a flm da tratarem deo.tunl.i it MUI lntrif_,r: ruillelroanavali Andralino Marleno de •.-..»-
de, Antònta Soares da Silva, Al. .nulo(.'nrraa d* «Hh-, AntAnlo (lomn Rn-brlnho, Antônio Rangel doi Sintoi,Drayton Gontaga, Euelldw Be»errade Matos. FalconUrl Cllnk, Ivaldo rie-reltai Santos, Joalli Tcrtuliano daKllva, Jottai Mota de llvelra, JoSo Htde Oliveira, Milton Gouvia da Hllva,Olival Raimundo de Brito e Wsldt.
mar Martelo doi Santoi.

CANDIDATOS A ESCOU
DE APRENDIZES
DE SANTA CATARINA
Deverão comparecer, em Jejum, ao

cati do Mini-t. rio da Marinha, ài 1hi, do dla 13, munido* dl ficha daInicflçSo, a (lm de tomarem condu-
çSo para o C. I. A. w. onda serao
tubmetldoi i Inipeçlo de saúde, oiicgulntei candidatos aprovados no
exame de conhecimento: Ernani Mar.
Uni da Brito, Cezar Atevedo Naicl
mento, Dlonlilo Justino, i.ulr Augui*
to da Lima, Joié Eduardo doi Sin*toi, Geraldo doi Sinto* Colônia, AryLeopoldo doa Santos, Francisco Dln
da Carlos, Jorge Migilhlei Alvei,
Antônio Alvei Freire, Edson Martins,
Jocellno da Conceição Almeida, Wal*
demar de Oliveira Filho, Osmar Mar-

m*m
-
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comtsiárlo. InformacOei «er_o preita-Itlria Freire. Antônio San.Anna Filho,
da» n« referida Escola, de o.r.o ii
11,50 e dai 13.30 ti 1S.-0, aoi libadoi
das 8 às ll.no horu.

LIGAÇÃO ENTRE
0 MINISTÉRIO E 0 IATE
Foi aulnada portaria deilgnindo o

cap. da corveta Aeclo Pereira de Sou-
ia para, aem prejuízo dai funcoci que
c_rt_ exercendo, icr oficial de llgacAo
entre o Ministério t o Iate Cluba do
Rio de.Janeiro.

VOLUNTARIADO PARA
GRUMETES E TAIFEIROS
Oa candldatoi devem comparecer

ao Departamento de Recrutamento,
Bua Acre, 21-loja,' entre II e 18 horas.
a fim de tomarem conhecimento do
resultado doa exames e dos dias em
que, os aprovados, deverão fazer os
exames médicos. O) candidatos repro.
vadoi deverSo comparecer no dia 12,
entre 13 e 16 horas, a.fim de retira-
rem teui documentos.

José David de Oliveira, Nestor doa
Santos Bahia. Wanderley Oliveira daSilva e Roberto Nogueira.

VARIAS NOTICIAS
Os repórteres credenciados junto ao

•*'°*"*_í

MiAÇAQ
RELAÇÃO DOS PASSAGEIROS PARA 0 "Võll

;j DE ÇOQUEUfCHr' DÂ FAB, TÈRÇA-FEÍRÀ
O Serviço da Saúde da Ji, Zona lies: Nonata a, su» Thai. c «ir.Aérea, eecalou a tripulação • o. tua* im, Hlld™-I .Silva Marti a __St£_?.«_._5?1_.*>__#_.* v««i da ^ffi^líinrtst^la^

lUla. Riymund» I*. 8, MadUretre, JogoRartalorow iraey Munhoi. Benato TI.«Mo. Mana jun..l 14ma, fhaliu P.Miger. Eunlc» Hsddad. Lé. M. U-ma. çarloa Ajurace, QatMdq T. SU
S?_ AMrada... Areai..Ja»r_e U.'M,
filho. GJovant MargherlnTi, GermanaMar._e.lnl. Maria A. Moraea. MolaMarli, Sebastllo R. Silva, VirgíniaOliveira Ai-matla, Odita Medelrog

-rr —«—.

Kstn è s primeira) fotoj*rafln do novo tclej-uiado francês"MATRO, B-510". É para e«prêgo tático de "ar ptra •
ar!'; vemos debaixo da asa dè.um aviSo de caça. t con-
siderado "top-secret" todavia foi divulgado que tem a
velocidade'de cruzeiro do 1,500 m.p.h. (Foto exclusiva

para o "Correio da ^anhã", United 1»reu) '

NOVO AEROPORTO INTERNACIONAL EM SÃO PAULO
.0 Grupo de Eitudos qua aa encar-

gabinete mlnliterlal receberam «^\3^ÍLS^^S^___^^S_\_ta vlilta de cortezla do com. Marcelo !." .*_,_'.0_l_„.°„f.n„.rÍ..Í.-<> *'"«•.0-

HERDEIROS DE MILITARES
A Dlvtslo de Herança Militar, no

«_• andar do Ministério da Marinha,

NOVO DELEGADO-
DO TRABALHO
EM SAO PAULO
SAO PAULO, 8 — Informa-se que

deverá ser nomeado, na próxima ae-
funda-feira, o novo delegado regional
do Trabalho em SSo Paulo, em subs-
tituição ao sr. Mário Pimenta dc Mou-
ra, que íoi exonerado em pl-no mo-
vimento grevista, nesta capital.

Os nomes indicados pclo PTB sâo
os doa srs. Rob?rto Gusmão, atual
delegado regional do IPASE, e Vai-
cldio Castro Oliveira, que desem-
penhava o cargo de diretor do Ser-
viço Sindical daquela repartição do
Ministério do Trabalho em SSo Paulo.

Entretanto, o governador Jânio Qua-
dros teria Indicado ao presidente da
Republica o nome do ar. Paulo Mar-
xagSo, que já exerceu o importante
cargo com grande acerto.

Por outro lado, há também possi-
bilidade de vir o cargo de delegado
do Trabalho em SSo Paulo a ser pre-
tal caso seria nomeado o sr. Vinícius
Ferraz Torres, funcionário de carrei-
ia, tx-delegado substituto e assessor
enchido eem influências políticas. 'Em
do DRT, em assuntos sindicais. —
Asp.

çom. Marcelo
Ramos e Silva, ajudante de ordens do
presidente da República

. — Foi assinada portaria nomeando
.uhnficl.il o l.e sirg. do quadro de
escrita e fazenda Antônio Augusto
Santana.

O mlnlstro em aviso da ontem
resolveu estender a duraolo da co-
mlss.lo do cap. ten. Walter Conte, no
Peru, de um m(i para doii.

A "Ipiranga" suspendeu de Fer-
nsndo de Noronha com destino a Ilr
cite; a "Caboclo" chegou t Santos:''a"Purus", suspendeu de Belém pira
Recife; e a "Baiana" suspendeu de
SSo Francisco do Sul parn Itajal.

O ministro recebeu ontem, em
seu gabinete, os almirantes Joié Es-
olndola, Heitor Dolle Maia c Alfredo
Salomé da Silva. ¦' ,' . ., '_,

O Clube Naval comunica aos só-
cios e associados temporár<os que- ie-
rá realizada hoje, na sede esportiva,
uma tarde dançante, de lt ia 11 hi.

O cel. diretor da C. H. I. do Clu
be Militar solicita aos associados- da
Carteira que, a titulo de colaboraçSo
expontânea com a sua admjnlstraçSo,
só procurem obter esclarecimentos da
SeçSo de Informações após aa 15,30
hs., a fim de que seus servidores pos-
sam ultimar os preparativos para o
próximo sorteii, a realizar-se no dla
27 de dezembro vindouro.

ria dos aeroportos da Regifio América
do Sul-Atlántlco Meridional, aoresen-
tou, ontem, ao Comitê AOA (Aero-
portoi), da 11 Conferência Regional
de NavegaçSo Aérea (SAM, SAT,
HAN), que se está resllzando em SSo
Paulo, o Plano de Instalações e Pro*
vldênclas, acompanhado dos prazosem que devem ser aplicadas essas me-
lhorlas, nos respectivos aeroportos.

SSo os seguintes os prazos para a
adoç&o das melhorias: A^ródromos
terrestres requeridos para uso regu*
lar, no presente — o mais breve pos--.vc!. acntro de um período de 18
meses, depois que o Conselho haja
aprovado éste informe. Aeródromos
terrestres para uso regular, no íutu-
ro — o mais breve possível, dentro
de um período de cinco anòi, a con*
tar da, aprovação déste Informo peloConselho. Ajudai visuais — o mais
breve possível.' Equipamento de sal-
vamento e dc extinção de Incêndios— o mala breve possível.

Elementos do plano que requerem
prioridade quanto á sua aplicação:
Argentina — Buenos Aires: Ilumina-
ç&o e aproximação (do preclsSo).
Czelza. Bolíula — Cochabamba: Vol-
tar a pavimentar a parte atualmente
pavimentada da pista s pavimentar a
parte restante que nSo esti pavlmeii-tada juntamente com a pista de taxiar
e a plataforma. La Paz (El Alto):
Pavimentar « prolongar a pista. San-
ta Cruz (El Trompilho): Pavimentar
e prolongar a pista ou escolher uma
nova Iccalizaçã. Brasil — Belém: a
pavimentar a pista e as pistas de ta-
xlar. Instalar luzes de umbral e de
pista, de intensidade adequada: Pór-
to; Alegre: Melhorar a localização
atual ou* estabelecer uma nova loca-
Uzação. Melhorar as ajudas visuais no
presente local durante o periodo in-
terino. Recife (Guararapes): Voltar
a pavimentar e prolongar a pista e
as pistas de taxiar. Instalar faróis de
perigo e luzes de obstáculos. Melho-
rar as atuais luzes de pista e Insta-
lar iluminação dc aproximação. Rio
de Janeiro (GaleSo): Instalar luzes
de aproximaçSo (de precisão) em
combinação com ajudas não visuais,
e*jando se prolongar a pista. São Pau-
lo: Construir o novo aerôdromo. Ins-
talar novas luzes para ajudar as apro-
ximações eni Congonhas durante o
periodo interino. Chile — Santiago:
Construir um novo aerôdromo e equi-

. ar$-lo totalmente com ajudas visuaisAlnternational Air Transport As- e não visuais de aproximação e ater-
rissagem. Proporcionar um aerôdromo
de alternativa adequado o situado' auma distância razoável de Santiago.
Colômbia — Cali: Proporcionar um

aerôdromo adequado com uma pista
pavimentada, que esteja equipado pa-ra aproximações por Instrumentos «
operações noturnss. Equador — Guala*
qull: Instalar luzea de umbral e de
aproximação (da precisão),, em rela.
ção com' ajudai nlo vlsuili para a
aproximação. Colocar alnali adequa-
dos de pista. Guiana Francesa —
Calem: (Rochamb.au): Instalar lu-
zea de aproximação de umbral e de
puta, a sinais c lutes de. obstáculo.
Peru — Lima: Construir um novo
aerôdromo totalmente equipado com
ajudas visuais e não visuais. Urupiin:— .Montevidéu: Instalar luzes de
aproximação (de precisão) em rela-
ção com ajudas não visuais para a
aproximação.

demonstração:
AÉREA
DA USAF
NESTA CAPITAL
Deverão chegar a esta Capitei no

próximo dia IS, em hora e local queoportunamente divulgaremos, 23
aviões da USAF, do Comando Táti-
co e de Apôlo da Força Aérea dosEstados Unidos, sob o comando do
gen. brig. Paul S. Emerlck, que on-
tem fêz uma dempnjtraçSo na Ba-se Aérea de Fortaleza.

CONFERÊNCIA
TÉCNICA DA "IAÍA"

queludte na próxima Sa,*feira, ma i-Medico efetivo; cap. dr. Paulo Oo*lo Oomea de Andrade, do -mtltuto
de Sel-çlú > Controle: Médico-Ta-serva:1 cap, dr. Lauro Amorim. uoInstituto de Seieçáo e Controle, Kn*
fertnelrn de bordo: ti. Joáo Ollna Ro-ta, da 90. 3a. Zona Aérea. r>._pa-
chantai: 1» fargaiito Araújo a Fran*cisco Faltai, q. CS. Ia. Zona Aérea

Vôo daa 7 horas — acompanhantes:
Maria ce Una P,-Freltai, Roberto".,de Frallai. Oàwaldq F. Marquei,, Jo-
aé Humharto Bezerra; 7osé Targlnbda Silva, Albertln Rodriguei, Alva-
ro lílbelrii, l.lla Xavier Guine. MartaA. M. CoiU,' Marli" N.» Ffgueireuo,
Dalva Melrelea Gomei, Jocclen' Ma*mede, Paulo Sérgio. José T. Silva.Séralo Cbatack.* Antônio Vieira da
Melo, Antônio vieira de Oliveira. Jo-
sé Emanl C. Figueiredo. Dan|e) n P.
Oliveira, Leonor Quintas Nascimento,
Antônio lm Pereira, Csrmem Csrdlm.' Vôo dai í horaa — acompanhantes:
Milton, Marloa M. Lobo,' Léa GomaiKloti, Selpe G. Carvalho, Cordellr, C.
Almena. Hilda'Corrêa de Araújo, Jo-
lé Lopei Pereira, Mencllque valen.
tlm Gomas, Natanael Carvalho, JoioGoulart Souza, Mycthes S. Uma, Eu-
nica N. Chlzzall, Djalma Acioll Un*
doso, Lelja M. Vasconeejos, Ruth B.
Macedo, Antônio C. Munhôs, EltnaMafaldi B. S. Lima. Maria C. Silva.
Ilio Silva. Fernandes' J. Silva, Ma-
noel Florentlno de Andrade. .- .'

Vôo das 13 horas .— acompenhan-
tei: Antônio Neves Almeida, Irace-
ma a. Almeida, Eunlce Nunes. David
Nunet. Wilson Peris. Deyie, Wilma,
Altamiro Y. Silva, Adalclnda R. Lel
tão. Maria T. G. Argolb, Gerson Ar-

INSTRUÇÕES _»ARA O VÔO
Para a InacrlçSo no vôo da coque.Juche ê indispensável a «dreeentaçlodo atestado médico, isento,da aêlo a dareconhecimento de firma, provandoestar a criança reelmenta doanta aem condlçôea de yoar a 3.S00 metros,de altitude, b«m como o kcompanhun-

I Serio fcll.a aa Inscrições rio pôltômédico dp emergência'do CaUbouço.
AtVGen. Josto. i/n. quartel Generalda 3a, Zona Aérea. Aeroporto Santos*Dumont., aa, aa, 4_i„ Sai. a ía|.-fel-ris. dai S «¦ 11 horaa. '
, Aa escala! dos vôo» serio publi'«dai pelo. Correio da Manhl (SeçüoAviação) ao» domingos a afixados nolocal dai Inierlçõei, ii segundas-fel*
rai no horlrlo da I '% 11 horta, nãolendo dadss Informações elefônlcas.Oi vôos rcallzar-te-ão ás t.rças-feU
ra . tendo cada inscrito direito a umisérie de três vôos..findo oa quais ie-ri excluído da relação.

Confirmado o vôo ni véspera, o In-teressado deveri comparecer ao bal-elo di-F.A.B., no 'Aeroporto Santoi-Dumont, mela hora antes do horário

soclation (lata) marcou de IS a 29deste mês uma conferência de téc-nicos das companhias associadas emMiami (Florida).

HONOLULU, 9 — Ainda nlo ê eo-
nheclda a sorte dos 36 ¦ passageiros e
8 tripulantes do aparelho da' "Pan
American Airways", que caiu- no
Oceano Pacifico,

O piloto do avião militar que che-
gou ao local hoje de manhã multo
cedo enviou mentagem pelo rjdio de-
clarando que percebia luzes václlan-
tes sôbre a água, a perto de 1.0 kms..
ao norte do ponto em que tinha sido
lançada a última mensagem do qua-drlmotor, isto é. a perto de 1.500 rou
1.600 kms. a leste desta ilha. .O aparelho "Romance, dos Céus",
pilotado por Gordon Brówn, vetem
no n? linha, partira de SSo Francisco
sexta-feira, is 19 horas, devendo des-
cem aqui ás 5.43 horas de hoje, sába
do. A sua última mensagem, enviada
a meio caminho entre as duas cida-
des, no ponto de controle conhecido
como "ponto de que não há regresso",
tinha sido captada em São Francisco
á 1,04, isto é, seis'horas.depois, da
partida. ..,,.

Somente dez horas mais tarde o
avião militar anunciou haver chega-
do ao lugar do naufrágio. Imediata-
mente 25 aviões da Marinha, dos Ser-
viços de Guarda-Costas e di própria
companhia partiram para as buscas,
ao passo que três navios do Serviço
de Guarda-Costas. dois petroleiros,dois submarinos e o íransantrântico"Matsonia" eram desviados de suas
rotas e se dirigiam para o presumidolugar do acidente. . . .

Alguns dirigentes da companhia
conservam.-a esperança d* laivar os
passageiros;e os tripulantes, pois _m
porta-voz da companhia afirmou quetudo dependia da nmneira por que oaparelho alcançou a' água. A carllnga

golo Filho, Silvio B. Arev-do. M-HáW& *"•.>• "u v*°- , , „A. Nascimento, Roaalli Gu.iw.rtes.I * . ídl,5* iiVel.,». '•5r"enUC*o da
Jceé Femmdei, Aelc!0 Ferreira. SI* '5KS ra .?•, 'd£?Uí*a. í° .""•""¦P--
léila, G. Knuit! Maria Luiza. Ciro C. nhânt l_.°_,nt J_or_ de '"crição,
Farias. Alice P. Saldanha. JosV F. 3?°„f0, _• ,d° v0°. bem c01™- » *•"
Amnrini. Nelion Santos, Ruth C. Ra- cnf fle. "••«¦rlçSo.
ilq. Mercell D. P. Coutinho. Maria! _.A «¦•"•*,¦- deve trazer agasalhoi,
X^SIlva, Braz de Andrade. :Zde]alde ",me_t0» _?U,<*P» ou PaatoJoi. igua
R. ronseoa.. Nalde G. S. Pinto. Dai S1*1;**». >¦•»£»!•«¦ de frutai, e iuco
nuzza Vlvaldi, Aracy Vlvaldl Rlbel-j de laranja. '
ro -l.Os |tue. faltarem aos vôoi, terão

Vôo du 15' horu - acompanhan- was Inscrições csnceJsdas.
VACINAÇÃO PREVENTIVA

. Nio i.aita tratar a doença. Prevê-
nlr é melhor que remediar. A Seclo
de Coqueluche, esti aparelhada para
proceder a vaunacSo preventiva nos
dias úteis, das 8, is 12 horas, .exceto
as têrcas-felras, devendo os inferes-
ssdos procurar o sr. Francisco Fcltal
Borges.

OBSERVAÇÃO

-mI

CONTINUA DESAPARECIDO 0 AVIÃO NO PACÍFICO
com 36 passageiros e 8 tripulantes à bordo

é estanque, acrescentou, e a menos
que se tenha partido, o avião não
afundara.

Por seu lado, o vice-presidente da
companhia declarou que tinha gran-
de confiança nos membros da trlpu-
laçio e que aguardava ,o resultado
das pesquisas, multo difíceis 1 noite,
para o ralar do dia. quindo poderia
sei avaliada a gracidade da situação.

Estão no aparelho duas famílias,
compreendendo virl.s crianças, mas
a imprensa se absteve, até agora, de,
publicar a lista de passageiros, qúelhe foi fornecida pela companhia.

Foram' avistados dois ogjetos, dè
côr amarela, de forma cilíndrica, a
cerca de 130 kms. a sudoeste da últi-
ma posição fornecida pelo avião pre-
sume-se. tratar-se de embarcações dt
salvamento lançadrs pelo avlSo.

SAO FRANCISCO, 10 - Na lista-dc
passageiros do avião da "Pan Ame-
rican Airways", que está desspare-
cido entre esta cidade e Honolulu,
figuram os nomes do casal Lamsison.
de Nova York. O sr. Lamalson é di-
retor-geral adjunto da agência de au-
tomôveis'"Renault", nos Estados Uni-
dos.

Continuam as Intensivas buscas pa

Este é um dos "recuperáveis" teleguiado (Lock.h«tl, X-7)
num vôo em Alumogordo; é "ramjet" com duas carga* d*
foRuctcs; já completou 10 experiências com sucesso; cad»
recuperação representa uma economia de 359.010 dotam.

Normalmente dc verti ser aproveitado quatro v&ea>

APLICAÇÃO IMEDIATA DjkcwõES AD0IADÀ5
Declarações do sr.-\Yi_j^CÍark, chefe â«
delflgaçcò norte-american.
Regional de Navegação. A

à II Conferência
;a em São Paulo

O sr. WUlIam E. Clark, chefe dadelegação norte-americana à UConferência Regional de Navega-
_ão Aérea que esta se realizandoDevido ao forte nevoeiro verificado j em Sáo Paulo _ uma das numero-durante o.dia 8 próximo passado, sas personalidades de destaque damal-, acentuado,na (parte da tarde), aviação civil internacional que com-íoram ctncelados os vôos programa- pareceram ao éertampdos .para os horários de 18 e 15 ho. p gm todn« «_ H-hl?.. _¦¦ . ."ras, ficando automáfcamente escala-! ,&. S™J,&£*}*_* ,qUe .aSaiÍtedos prra os mesmos borários, do pró-° s°.u profundo conhecimento dos

ximo vôo á rea)ir,.r-.*e têrc-Ielra dla Prooiemas da navegação' aérea se
11 os passageiros e;calados naquele fazem assinalar por suas constan*
vôo. .tes intervenções. Seu país compa-receu com uma delegação de 13AVISO ("experts", todos homens de márito

., . , cm suas respectivas especialidades.Por nao terem comparecido ao vôo willlnm P rior. _!_, _•-£!_-_do dla cinco próximo passado nos ho:.K;YS"ffi_.u?_%5i„A Si wtad?Srários de 7 c 9 hora:, tiveram auas HffigSJ °.cuPa ° c?r.fi<> . • &ett da
inscrições canccl.das os se;uintcs nú.|I"vlsao. de Especialistas em Segu-
meror: M«, 11)4. 1469, l'80, 1*76. «71li,'™11*? de Vo° da Aviação Civil, em
1470, 143«A 1433. 1407, 15?-". 1500, H64.I Washington. Brevetou-se piloto há
1461, 1457 e 1455.

PRECEITOS DA SEMANA' '

Chama-se complicação de uma mo
léstla qj-ando no decurso da mesma
ocorre um novo estado mórbido.

26 anos, tendo servido durante a
guerra como engenhciro-pilôto-de-
provas da Força Aérea Norte-Ame-
ricana tendo sido durante 4 anos
piloto da "United Airlines".

Manifestando-se sôbre o emprego.— — ............. ______ ym- .corre um novo estaco moroioo. i j„ -„••¦_ _ ,.. 7 —-¦--»*'
ra que-seja encontrado o avlSo, cs- A complicacáo mais temível da co-jS° aviao a *a'°, Para transportestando ap içados nos trab-alho, 26jqUHuche é 

"a" 
broncoõnêumonra.- — ?e passageiros disse que, em mui-—toes, cinco embarcações do Servi- Outras complie-côes írcoüentes são tos aspectos este tipo de aeronavede. Guarda-costas, quatro navios a, hérnias (.mbelfcals e ingulnalsl o oferecerá maior segurança do queic.ntes e o paquete "Matsonia".! prolapso retal, as hemorragias ocula- o avião convencional tendo-se em:

.m_. i?.-_1i...,_. n* a i- c00Pei'3-1 res e n.saif. a ulceracao do tre'o da conta o constante desenvolvlmen-'

i___f"a

______! H^''''í:^ik^I

Sr. WUlUn» K. Clark

mei
Além
ç3o da Aeronáutica americana.'com
bombardeiros "B-36", de grande raio
delação. F.P.

|HngU3, motivadas pclo esforço da to da ciência aeronáutica.

GUIA AERONÁUTICO
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eo Centro de Geladeiras 1
apresentam

LM-95-K
obra prima da

indústria norte-americana

pela primeira vez

M /:-'l
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Recebemos o n. 10 Ano XI do "Gula

to'_e
Os

var
- ,., , !• A propósito, das decisões oue sevômitos, repetidos cqs umam le- tomarem na I Conferência Resio-t \#$$}£^lf$mM_ ^ Navegação Íé.rea constitui-

ciente imediatpmente apôs os acessos!Í5° a,,„n0frraa de, to,do ° tráfego
. , -..-  ..... ^e tosse em quantidades pequenas e]aére.1do futuro, tanto no que dizAeronáutico . revista r.-.ens-1, con- rcoetlda , respeito ao avião, quanto à própria

_*_)_,.._* horá.rios, tíe -*das as com-, Nos ca-os mais graves pridemor ali-1organização, dos aeroportos. Cons.panhlas nacionais e .estrangeiras: mentá-lo por vin parenteral u!il!_an-!*»era, ainda, a aplicação Imediata,,.»... __ .... _,„„u>. ..,„„.„ „-. ...._ , ,.,„._.„._ _... . rfro- llsiol6(!ic0i g„cosadolna maior medida possível, destas ência noTamoTir ria^aèè.! 2
I mesmas decisões. Acredita que a'deral, "

condições gerais para o transporte do-se oaéreo e informações sôbre aviação. , etc.

utilização em grande escala da tur*bopropulsáo ¦ em aparelhos paradesenvolvunen- transporte de passageiros dar-se-i
gradativame.te, da mesma forma
com que se substituiu' o clássico"DC-3" pelo, "OÇ-6", e na medidaem que êste. av^?). possam, enwarem completa disj>.nibiLi(Ia4e.

Inquirido.' a. regpé&p do lança.mento do segundo, satélite artíü-
ciai pela U.R.S.S., disse qua. se tra*tava de um grande avanço da oi*

' ' •.
Agora em >
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os Super-Gonvaír da Real

oo seu dispor

por apenas

2>6809 \A-

mensais

oferta exclusiva do

f Palácio de Geladeiras
—Rua çia Assembléia> 105--1-

Gèritro "d&Geta
Av. Rio Branco» esq. 7 de, Setembro

Um novo prazer
ao viajar

Cabine prtssurizada
A qualquer altitude a
pressão interna é igual

I a do nível áo mar.
Poltronas raclináveis
Amplas e macias, para
o geu conforto.
Ar condicionado ,._¦-. 

'-¦_

Você regula a
v temperatura a sua ,

vontade.
Serviço da luxo
Lanches deliciosos e
gentis aeromoças para
atendê-líj. \ !

Em Brasília
conexões rápidas para
Goiânia e Anápolis.

ra a

'C

^: Sempre pioneira, a Real põe agora a ser-
viço da nova Capital os seus rapidíssimos
e luxuosos Super-Convair.
São 2 vôos semanais, via Belo Horizonte...
é Brasília a\ metios de 3 horas do Rio.
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_ a meno

E é mais conforto e prazer em sua viagem.
Conexões imediatas para tíoiânia e Anápolis.
Se vai a uma Hestas cidades, conheça Bra-
sília também, voando nos Super-Convair

,da Real.

V

!¦

Vá e volte pela "Frota da Boa Viagem"

"'""""I"

Av,
Av Atlântica, 1,936I "" ¦ I•*,:: ;..'.':. mrWmmMu MMí

^_^1^_J1^ "ryyy.^yyyy. -.-:-.»,....' y_ ' ' ¦\..--.AS.^ S::sArA:_S-..ArZS^..., ^. S_~'Sy.S.- .¦^_*.-'l."_-l?!r\*'S '¦':.'¦ V

Rcsei-vas; 32-7397.- 32-7398.- 32-7399
Rio Branco, 277 - Tel. 3,2-4300 - Rua Santa Luzia", 732

Tel. 43*8586 — Av Rio Branco. 9 '

m

Tel. 42-3614
-Tel'.' 43-2644

4-,
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VIDA CATÓLICA
SANTO ANDRÉ AVELINO

U

Revalou o Santo, desde tenraMade. u maiores vlrtudrs, ten-d0 '"|'r,M''«do cedo na carreira sa-ecrdofal.
Ordenado cUrlgo rcauUr •

maior dedicação ao serviço divino,toroando-ae modelar pela sua
ííreji 

* M° P"M ,n*«*aae« da
Amparava com a maior aollct-tude pobres, doentes, órfãos, ln-cansáve) na assistência que pres-tava a todos os necessitados
Consolava a todos, com umasbntgnçío que causava a mslorladmlrsçlo aos fiéis e a seus pró-iprlos companheiros.

A santidade de sua vlda me-xeceu de Deus o dom de íaicr ml-
Ingres r assim allnirntoii a SUSfama, sendo procursdlsalmo pelosdevotos.

nüaceu plicldamente em NApo-
les. na Oampanla, sendo canonl-
aado pelo Papa Clemente xr.

"Kit-viii ao GoraçAo de Je-
sus vossa oraçio, acompanha-
da da pritlca das virtudesorlstfts, a fim de que Kle cha-
mo de novo a sl a sociedade."

Leto Mll
'. • "

Congi-esso dós
Sindicatos Cristãos

BRUXELAS. 0. O Augusto Vn-nlstentlael, secretárlo-aerol daConledcrução Internacional dosSindicatos Crlstilos, partirá paraa América Lntlna a 25 do corren-le a fim do tomar parto no IICongresso da ConfederaçBo dos

Slndlcutos Cristãos do América '*
Lntlna, d so realizar em Santiago. 5Em seguidq, Vanlstendael p«- •
correra diversos países latino»americanos paro tomar contato tcom as orgonlzaçBes sindicais lo- '
cais. F.P. •*

SANTO» Dt HOJg

íjEsSSi íf*S,0'°- • JJwWs. Tlbírlo,Drmftrio. Modnto, Hor«ncla.
¦ 1ANTOS Dt AMANHA

„??."»!!!'.?; **•»»•• Verano. Bartolo.meu. Emlllano, Taodoro, Clemíncli.
PARA SENHORAS X MOÇAS

RETIRO PARA AS MÃES DOS
9EM1NAR16TAS .

No próximo dia IS lari lutar noSeminário Arquldloceaano de SAo Jo-»i- o retiro aiplrltual para a MSe de
/lemlnarlitai. A entrada uri í. a ho.
ris a mela a a aalda no mesmo dia átarde, depola da BêncHo do Kantls.il-
mo Sacramento. Eltlo convldadai tfl-
dn aa infles de atmlnarlita a toma-
rrm parte neite retiro.

Na igreja de Santo Cristo íoi realizado outem o enlacematrimonial da ata. Jurema Teixeira d* Silva, filha docasal Afonso Gomes da Silva com • ar. Edéalo Bastos
Machado. No clichê oa nablentei após a cerimônia

nai da Orquídeas, 'no Automóvel Ou-be do Braal), à Rua dn Pauelo ao,- ,*ob o» auaplcloa da Sociedade Brasl-aflelra de Orquidòfiloe. A moitra proí-
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Ribeiro de Sousa. Nlldo Vieira da Sll-
va, WUaon rranceichlnl, Raimundo
Santos, Joio rerralra do» Santoa JúThler», Silvio de PodeaU. Joio Lima
nlor, Glinclo Vidal, Renato Toledode Campoc, Teófilo Pacheco Cond-.i-
m; Ferdlnasdo Tavare» Campo», Pe-dro José da Macta Machado, Joio An-
JSnlo Machado, Sérgio Rubem de Ca-latans Monteiro, Manoel Gonçalves
da Silva.

Faz ano» hoje o dr. Jorge RI-beiro, antigo lecretárlo da Presiden-
cia do Jóquei .Clube Braailelro, quereceberá oi cumprimentos do» «eus
muito» amigos e colega».• — Asslnala-»e hoje o aniversário
natalício do ar. Aldyr Aristldes Qui-lhem, oficial admlnlitrativo da Secre-taria do Ministério da Marinha.O deputado José Comes Talarlco
faz anoa amanha, quando lera alvoda homenagem.' • -O-
DATAS INTIMAS

Feateja hoje o aniversário natall-do da' aua Olha Regina Lúcia, o casalar. Oswaldo Leltfio e sra. Lúcia da
SUvelra LeiUo.A arta. Iranl DIaa Vieira Gou-vela, funcionária do Minlatério doTrabalho, reçppcionirâ. hoje, aua» __,„„.„ •
amlguinhai, ifara festejar aeu nata- REUNIÕES
Hcio . O Olímpico. Clube, ás 20 e ia 11Faz anos hoje a srta. Nanei »"•¦ reune terça-feira o Conselho DeMarques de Sousa. liberatlvo, na sede da rua PompeuA «ra. leda Fontes, diretora daLourelro 116, Copacabana. '
Escola de Arte c Derorncfio do Rio' —(f—de Janeiro, vé transcorrer hoje seu1 FESTASaniversário natalício. que festejará j Hoje. na Casa-do Estudante do Bra-
SdthSa? "u tima em 8Ua ^JÍSiff^^a^^wSiwSlJS!

p-miM^f* ^"lulílocesana de Retiro»leinlnlnóa. * Rua Pereira da Silva,IM, Laranjeiras, haverá no domingo
!!.£? f0^'."!*' • 0lUv» • WMma ron-ferência deite ano, sóbre os Evange-llio», pelo padre çónego Jorge OGra- — -,  — -.....„„ u. „«•-

ir e ?"'•' *• ,SM H9™' íeráncla Episcopal do Brasil ao Con-vert.irá o temi eóbre: O Diálogo «elho EpUcopal Latino-Amerlcano. que-'--ie, pela icgunda vez neste
. -'omeque, na» Imedlaçóea di

Bogotá, viajou ontem, pcla Braniff
com deitlno á Colômbia, via Lima, o
cardeal Dom Jayme de Birroí cá-
mira, 'arcebispo do Rio de Janeiro.

O CARDEAL CÂMARA VIAJOU
PARA A COLÔMBIA

Na qualidade de delegado da Con
icir "' 

• SS" ¦ ,cnl" aoore: o Disioco »tlno í-pucopi
çom Pllatoi — Necessidade da reta vai reunlr-ie,intençlo para conhecer e abraçar ano, em Fomverdade. Bogotá, viajo

DIA UNIVERSAL DE AÇÃO
DE GRAÇAS

Atendendo ao convite falto pelo Epi».copado brasileiro, ¦ Conferência doiBispos do CMIa acaba de tomar a ra.somçlo coletiva a unânime de aderirá Cruzada Pró-DIa Universal de AcBode Graça», como se sabe, a* movlmen-ta sob oi auspícios da Conferência Na.cional dos Bispos do BrasU, dlrets-mente orientada pelo arcebispo de SSoPaulo, cardeal d. Carlos'de Vascon-celos Mota.
Em virtude, pois da solene declara.Reallta.»e no dia U, ás 22 horas, na „« - v'f,u?e- ?<>'• da solene declara

boite» do Tijuca Ténls Clube. Íma|Sf,° 5'" ,u.?.Ul ftlUK,T ,,MÍ0 Plenifestividade em beneficio da A.B.R.R., !i,..„t",a'_\., «ssembléta. • reunida en
que se dedica á recuDeraeio dr rri.nl ?u,4t>.r0. óltlmo, .tidasque se dedica A recuperação de crian
ças defeituosas, a qual é patrocinada
por senhora» de nossa sociedade, ten-do a frente a senhora Hugo RamosFilho. Para o Jantar dançante, com¦show". a comisslo promotora dafesta contará com o concurso de May-sa Matarazzo, Bené Nunes e sua or-
questra e do vocalista George Greem— Em prol da conclusflo das obrasdo Hospital dos ArUstas em Jacaré-
paguá. Iniciativa da Casa doa Artls-tas, será sorteada no dia 30 da dezem-bro'vindouro Granda Tômbola. an-co grandes prêmios serão sorteados:
automóvel, lambreU. televlaor, moto-clcleta e uma geladeira elétrica. Oscupons poderio ler adquiridos na sededa Casa dos Artistas, Rua Pedro I, 33— S.» anflar,

— em
. ,y-, —;•;:-• •—-• ** dioceses doterritório chileno celebrarlo o "Dia
de Deus" promovida pelo Br-isll nomundo Inteiro.

Vem i ser a chilena a décima.Con-
ferência Episcopal católica, nas trêsAméricas, a fazer parte integrante daCruzada, tendo se pronunciado ante-rlormente, além do Eplscopado bra-allelro, os da Argentina, Equador. Sal-vador, Guatemala, Costa Rica, Nica-rágua, Hondurai e Panamá.

Joalheria
CONFIANÇA

JÓIAS FINAS
ARTIGOS PARA PRKENTES

VENDAS Â PRAZO
30, Uruguaiana, 30

VALL0TT0
JÓIAS E RELÓGIOS S/A
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— Completa, hoje, o «eu 1 » anl-venárlo. a menina Sandra, filha doeasal Alda e Jos* de .Augustinis. qucoferecerá um almoço' aos parentes eamigos em aua residência,

CASAMXNTdS A&-"ÍS1*?? Marflta Laal-carios Becker" ™allsou-se onlem o enlace mítri-
2l?ltai í» *t»-I!!Urfll« &*** Leal,filha do Industrial Luiz Eugênio Leala sua> esposa d. Média Cintra Lealcom o advogado Carlos Becker, filhodo casal Abdo Becker-AmaUa Becker,A carimftnla civil tava lugar ás 14h», na residência doa pais da noiva,am Ipanema, sendo padrinhoa do noi-vo o ir. Jamil Nunes a senhora e danoiva o Industrial Oswaldo MagalhSesa espflis. a cerirndnia religiosa tevelugar na Igreja de S. Francisco dePaula ás 17 hs., sendo testemunhado
por parte do noivo pelo embaixadorBatista Luzardo e senhora e pela noi-va o sr. Tranlcseo Salgado e esDésa.Face a luto recente na família Leal,ambas as cerimônias foram realizadasna maior intimidade.

— Realiía-se no dia 16, ás 8,30 ho-ras, na í.» CircunscriçJo, no Preto-no, o casamento dvll da arta. Lelldo Couto, filha do ar. Argemiro Gri-vet e da ara. Maria do Couto Grivetcom o sr. Paulo Ferreira Pires, fun-donário da Secretaria da A. B. I

cante, organizada pelo setor mascullno. Traje: passeio.— No America F. C, matínal-dan-
cante,, das 10 ás 12 hs., na Sala das

 "-- °

-, sqlrée dançante, daa 10 áa
, no Olímpico'Clube; traje: pas-

FALECIMENTOS -
Após eurt» enfermidade,faleceu ás

SiJi0í*í, df «nt«»»tam, íio Ht)»WtalMiguel Couto, onde se entontrava ln-tonado, o funcionário daquele hos-
pütal Ney Quimaríu Romero. quedeixou ¦vlóva a senhora Maria da SU-Va.Romero a cinco filhos menores, ocorpo estive exporto na capela doH. M. C, de onde saiu o. enterro, ás15 noras, da ontem, para o. Cemitériode SSo JoSo Batista. ' ',.

'aças; traje: esportivo.
Hoje ' " '

14 hs.
seio,

O Flamengo está festejando o«.• aniversário e do programa cons-
&.5R,s*'.ÜJ,D ÍS" d»,™«>M. *eatro
Jníantl. com a peca "No reino do dr.Zangolinl", na sede da Praia do FU-mengo; a das Sl ás 34 hs„- na aedada Av. Rujr Barboaa.lTO, jantar-dan-
jante eom "show", ná' buate do andartérreo: traje: passeio.No Clube dos IJmbaixadorea,
hoje, das 21 á 1 li., noite dançante,havendo "show e sorteio de prêmiosTraje: passeio.O Clube de Minas Gerais reaUzahoje. com infdo ás 20 hs., na sededo Sindicato dos Contabilistas á RuaBuenos Aires 283, uma domingueiradançante, - v
.—.Hoje, no Clube Monte Líbano,ás 16 hs., sesâo de dnema; das 21 ás24 hs., jantar-dançante com "show"
traje: passeio ou esporteNo Clube Militar," hoje, tarde ju-venil dançante, das 16,30 ás 17,30 hs.no 3.' andar; traje: passeio. Amanha]teatro no 3." andar, com inicio ásxo,45 hs.. com a comédia "O maridoda minha mulher», de Enrique Fer-nandes,_com EIzo Brazll e seu Tes-tro de Equipe.
i-TÜS!'' 3?ÍAl E- c- du H *s »ln», vesperal dançante; traje: passdocompleto. .'

— No Clube Ginástico Português,amanha, sessão de cinema.'.-¦¦'• ¦¦-'¦•..¦ _flD_
wcctmsoEs
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Mandada celebrar por seus compa-nheiros de reparüçSo, será rezadaamanliS, missa de sétimo dia poralma do sr. Manod Joaquim Silveiraantigo fundonário da Prefdtura doDistrito Federal, onde prestou relê-
yantes serviços como ofidal adminis-
Hatl,Y2•..emv.Y.íri0• *ettTt* ** Muni-dpalidade, ultimamente na sétima co-letoria da Secretaria Geral de Finan-
«"• *ss« ato de fé crista será ás16,30 horaa, no altar-mor da igrejada Crus dos Militares.
HOMENAGENS 

~^

í.° "^Y?6101, lnm•, t«A «h«í« daCaaa Civil da Presidência da Repú-blica, faz anos amanhS, quando »erá
{"SSWageadò com um banquete deiniciativa de seu» colegas da Faculda-de de Filosofia." - ' —&>—
COMEMORAÇÕES

Prpfes»»ras da ms - No próximo!domingo, a turm^ da, anUga Escola!Normal, de 1B18, .vtl cofnemorar mais!um ano, de formatura, com uma reu-nlâo na Rua Namby 88,. Praia dasPiUngueiraa, na.nha do Governador.as listas de adesões encontram-se no
í«?" p< PX Av. Rio Branco 186, s.
y£,Z. "í C?,f«í? W* *°aitt. Rua
íti M*d* .SUveir" S2' Copacabana,até o dia 11. r-

Agt-
EXPOSIÇÃO DE ORQUÍDEAS

No próximo dia 18, áa 10 hs.,

Acbandp-se em véspera de esgotar-
Í5_* "«S5» do J.« Circuito Turístico«rugual-Argentina-Paragual-Foz do
«ruacUfpromovido pelo Touring Clubdo::Brasfl. serio encerradas, em bre-V«, as lnserlçBes -para essa viagem.Parando, do Rio, no transatlântico
Andes", no dia 27 do corrente, osexcursionistas chegarSo a Buenos Ai-rés no dia l.« de dezembro, após aescala em Montevidéu. Na Capital

jrgenUna, passarão sds dias eomple-tos, após o que tomarSo navio fluvial
que os levará a AisunçSo, pelb.RioParaná. No Paraguai, além da Capl-tal, seráo visitadas San Lorenzo, comaua moderna Faculdade de Agirano-nua: Capiata, em cuja igreja matrishá interessantes, trabalhos Indígenas;
«aguá;* com seu famoso "andutt";
Ypaçari, onde os viajantes provarãoo célebre pgp "chipá"; Caacupé, d-dade;da lendária Virgem, e assim pordiante. Depois de uma visita ás
quedas dágua do Iguaçu, os excursionistas regressarSo a S9o Paulo a aiRio.

Wm * t^^*Wm%^VàWl^^k%^^Ê*W^,

produto ^fÉÈM 
"^

MM' \

I Seja dos primeiros J

será

AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES 4
NO ESTADO DO RIO
O chefe dp governo fluminense auto.

riaou pagamentos de subvençOe» a
auxilio» ao Guarani Esporte Olube, de
Cabo Frloi Motorista Putebolj Clube,
de Rio Bonito; Unláó Esportiva' Itao-
oarense, de Itaocar»; e Instttuto de
Assistência a Proteçáo á Criatiça, de¦¦ t -— v*m~**a*y x**m A», OM IV /lfl., Wl •*¦*"»«^«*-SS* V rrcirVMlinaugurada a 11,» Expodcio Nado- Bio Pedro da Aldeia.

...um
jferonome mundialf/

Fabricadas pela Companhia Induatrial
Eletrogclo, «ob licença e inspeção da NEAPCO 

'"¦^^Ak

PRODUCTS INC. POTTSTOWN PA. U.S.A., 
"*"

já se encontram a yenda aa famosas

Cruietas da Junta Universal, úm produto
«le excepcional qualidade, garantido

pela marca de maior expresslo üo fabrico
de pecas para automóveis... Neapcol

Seja dos primeiros
a utrlix<S-la.~

• «w*eompriwidtrd

pwtfwe e mando
inteiro a prefere.

Vendas e informações nai
\

m

I
I
I
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COMPANHIA INDUSTRIAL ELETROGELO
Rua Dom Gerardo, 46 - 9.» Tel. 43-7217- RioRua 3 de Dezembro, 43 • 8.» Tel. 36-1533 - «io Powfo ,,End. Telegrófico Cabelegelo - Rio AA

V \. \ W
¦•r-^A^,

t*tttm

í_*_t.r**rutt n

' rttitÁ

inaea

rjr
•>« "**«, ¦^íi^aa tc ,1. m.'/«íi

» aotitet um

LUFTHANSA
l 1 n hU $v aéreas alemãs'. 

}¦¦'¦ 
'' ,l\-..- :..' 1'rA-A^-- ''0AA'AA'y'

- A tradicional eficiência alemã oi serviço do conforto!

HAMBURG
DUESSELDORF
FRANKFURT
PARIS
Monte vídeo
buenos aires

Consulte seu ogenfe do viagens ou nossos escritórios:
«SHp-M» 14^91

Wfô ©E JÁtàBSQ - Av Prrr. WiUon, 1 23 • Tel • 22-3-1R0 - M9.A«;7R - '
: ^J480 .42-6578 SAO PAULO Pça. do República, 186 - Tel 37-1464 -35 24.23-35 2309- PÔRTO AI.EGR 93 Medeiros, 453"-"4i° andar - sala 48 - Tel..- 6333
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MMRfftft 'NOS -&Í5CÔS VOADORES?
». KV<í..*f .1:« ...n„ M,, ,_,un»0 4 „,_..-HlIMi. — _.•-. ,11,, „„, _|^M vm___h.« atw-i-imt» f*il.» per 'Jantai 6a Irtrai", amIWV «oi -e.iwr.dl_i per vi, c,..|.0..,; Pe.

«h->l «te Oc-l-f., i ..„(,<». Genolino Am.do Jc-« tim H. __»_, «. __ni„ Filho » OUvl. Monl».
JW 

->•. «IM e wtéllle do» rui,oi ( 01'<*ha-_im htmlneMt i,(„ «pareceram ne Còlfo¦Ho Mévke (lambem ne Braill, »•«___. o. ler.tinh ^_ l„ dok _!,,) „,*, „, er<(#m de d|.lulw-me, IritarMMnte repro_inlr neal* ceio*n* * _>o. -HH-SkM homem d* im... ãlueram* -»»«rv.l»6 «e iwiim-n M tampe.•'Mae mt hi_.ui_ cem e c«»e" — de. ia-
¦MlUtlrtUTinlnn J__ * '"'¦*'•_.«** "ô ««l-w". Aereiceirt.nrJe:-»-,<l_i Hi Cin-lvfc "8-, ««__,. ri* «te _______ noa dltcet veado-

-_, _. _.._. . "V1* ¦*"*'"*» P*»r »r Wowtlflcada. Nio creio,
Xr_^, 

"* "H,Um* W*#* <*pw * •Mtr • """*o"
— '•l-ikvH ••twder**.. f>erpu* hfc ^ dovlder dSlat num m.,_>.t2 a?** _ r"-t_?M,K k •*¦* r5SU3L"SW?£

MM «M IMHM «nmpoillore. preferldet"«#»._víHk» «morto.

__. lwI____,<n¦, **""* *m,,K' ***_ '•«''••'•Wic Martim CO Cruwlre'•)
aVÜSL*,!.!________ «K*"**" «"> *»»« voador ». barra ^T.h.¦*. **•». mn». -ic melere. eoforld.de» na matéria Juíle-e !__!.
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Mo ul •_____**' 
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*«J_b^ £ 
m"*W'r^_, 'o* •» hl»»*H.-_i tobrertafural, Arma
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•íllKilr tt«t,«nMoti?e ílrtHll/eride-
o__» __J__""" "'"" W""» *"-"»• «** «ro-ll»e afirma tar vltto «_ di.

«•_C«?Í?TÔ-_K ARTiSTAS PLÁSTICOS
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«l'»ii -l.i N.WO. nlniin. dn. m_i.'/„.

gWJBíW n_«.>i, .im f,„„«- .^ nwnuv-rlto. __•»M4kili«i vmhair, r..: ,*,„. o «Srwò'dr ,1

í__^ :; *"" ",f ***** '"'•'""•_« »
SS5TM«i - """" f"""'r.E' -""taínt». ro-
*»*-*• *,_,_„. nm W(|t ^^^ „ «ca Ins.

NOTAS
MÉDICAS

DgSSSÈ? ^CACAÍA°?í^
ÜApe HE CItSCUS AiaDICAS -riu» «_. ...ii..4__ l3 jrovM 4«¦. n.i.i.o ,„i4 i.i«'„itilmmict da ,_.ta *a pict-....r ran .rillca «• <» ca.í»lr« 4* (Unir* ___!<¦_ _, rarulí..«<¦ 4a Clteclaa Mídim. Ka ai. . «.
H_g__S 5» «*S» <a««»U raruldad».*°l ir.ttalaí» a c»mliUs Kxamlnadora• arfanliaíe e fcerlrta tfai provai.i.ec« arpob, ao „,„_. <u. leramjuliado, et itiiii..,. a li M nn,., i...
ii_.\r_* •"•••/•"'«'c '«"a Hloi ra».-Ilditei. .,„ Ue oi div j.vm. Ijind-man. Jar«u»i HeuU • Mário pinte daMlraMa. ai provai priilcai foraaIC-.liX.Cl,, „„. d|,, J, | » |, 4, g h,n» Roípital sionrorvo rilho. no a»r-vice de prof. r»IJ.. Amanhl. ll. itI ha. ar ri isrtrado o ponto «at pro.»ai dldidraa. ctUi, qoa On publi-raa, trrle lugar not dlaa u, |_ a h."a ard» 4a Faruldada cUnclat Mildlcaa. prlo 4r. _avmr i„ití.«n; ,,• hK prlo 4r. Jacqurt Houll; it Ü hi,Pfl» 4r. Mario rlnm dr Mlraa4a. . •

? !«íi. â_,A_ *"" nâ »"aculdada 4tClOnrlat Mídlcat, trrie lld.. ai pro-»ai oarriUi dot ir., can4l4atei. M,nalmrntr „o du ÍJ, ,, g h^ h»Teri» **'--•. 4r tf tr 4o 4r. .arma Um4.man: no 41a 14, ii i ha. a 4o 4r.
jaenas Houii; . o memo di» h, at.» hi. a drftu d. trir 4a 4r. Marior. 4» Mlrai4a. ir|undo-M o Julga-mrnto final. '
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MARTHA, MARCIANOS E SELENTTAS
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Manha .lanrllr:
Ir «ó. para voltar

acompanhada

•In* de i* cadarno desta fflll.a, t_.,tilliande hoje a <anlora Marlha Jg.Mttt, comctamoi um oqulvoca ae«rmad a Altlms raipatlg da artista',
BlMenjM quo g cintara faria rt..
Mndlde qut ia fòtta i Lua nia i.-varia nlnfiuém; m.i traria multe*"«•relana»" 

para a ttíra. Ora. todo
jnundo uba qua oi habllanlrt daLva to chamam idenllai. •* 4 q_ana Lua M mtima hiblfsnlti... Mai«om* multa gania garanta qu* oimarciano* andam ftitndo axcunoet
St_.íi_f,*?,'V' lne,u,,w * »¦•«" In*
í__Wfc,__\J-,-,,f' * k*m >•••**»•'
q«* a Marlha Jantlta, .. Mw à
hu,'.,rí*"••»• alíum marciano qu*«v.ntuilment* It «ncontraii», a».•lm «ca trocada em miúdo* «quertalment* queriam** dlitr a* ticra.v*r aqualat Unha*.

? fíIM If tifff. D/liS ARTeS l*f/4STi€_is'j
i-^Fff-t-*'»' <"•>.»>>'<

.jmríví

JAYME MAURÍCIO,

Cartaases para exposições ylá arte
(Nom .Obre « origem e Impprílncjn Ijo ^fiche)

1

SERVIÇO DO PROr. TBJÔ _ A3 * Cadeira d» CHn:ra MMica da Fa-ruldad* Xaclorul dr Medicina daLn!vc!.:dada do Briill Orrriço doprof. Ljiz re!;o>. rtaliu no auduório'do KotolUl X.oncorvo rilho. it 10.30 i
herat do dia lj tirca-feira un-.a ata-irte «íntta co-n o itgulnte proírarr.a:ll Stndreme ení-nlca- dr. Hclio:LcObo; l) "Cardlopatia arl*r:ojcler_f.-ra roro aindrome de Lerlchf dr. Ti-to Ruch: 3> -OI1_or_lellta••. dr. Tito

l,Jtuc_: ¦¦ -Slndromo articular co-nMglopitJa•*. or. Nelson Scnlie- 5i-Er.oie-r.a plfural". dr. Wetro de Vi-Ia; íl -Troir.ooangnte _b_«erante'Y
dr. Alftj* de Vodc.rot:' 7) Tardno-'rrattwe pcntonlal ^.eua^tica•,. dr.:Anlello Montuon: II "GarpilUrro" I
ir: ?___! R°'WS''M. Na próxima':'.quinta-feira. ll. havrri mau uma'

l Senio Cllmco-Pat6li*Hca. tendo reU-tor dr Luii chraiser e correlator drRaul rana Júrior.

_v*mMÍr & Árt^^^^ia^-"^^'
H dê TV", -D* quem tio íato. _i_!_l-^ 

"•"'••JLnlf* « "''Uiran.

VEDA -CULTURAL ¦ 
'0m

"MLLEGAGNON", DE ALVES NOGUEIRA

egÊÊ

H. S. Well»

. 
'«"O.flSSOES DE VM MtDICO DECWAJfÇAS" — Acaba de ter editadorm Recife o H reliune *o U.ro 'xon-

fi«6rt dr ura médico 4; criança*,".4a autoria do dr. Armando Tavare».rlinlro pediatra na capital peruam-ãrrana. A obra . uma colrtinea deartirnv publlcadot aot domlncoi bo"Jornal de comércio", de Pernambu-ro. e represenu » relato de J* aüotdr experiência do dr. Tavarrt noexercício de tua rllnic*. de rrianratVo livro «io forallradoi todot ot te-torri da medicina, bem como ot «in-tomas a tratamentot dai molé.tlis
propriat da iníin.ia. em Un_uatem-amplei r lnciiiT». "Confltsôes de ummedico de crtancaa". { nma obra 0uemerece ter 4h-nl|ra.Io, pela manriraclara como _io tratados ot assuntos eoelot eKlarreimeutot qne encerra, odr Armando Tavares esti preparan-o» a rdlrio de entro» volumes, comnovas ecletineas de artigo».

**»-» Uln,

OiwawraníAWo DA worte de machado

W ilioii, _a.iT 
Mprf?",B* Costumes de -Brsi Cubas"* um t_ ^ ^Z°__en&ihS*_ J°nl0r pro^ ' ^*W«

** ^*- 
JCT: 

*íh._h Hi h_*-_*_»#ll-#___._.^ i_i. ¦»_._._. _.--

_$,-**,_*to(Mtfrtiift_ _ '* 
«rr. dott

"-W — r .re-c» "•t'IP('V*v np-,-.dhriipom ide 18S5 a 1Í70)•o..,.»ivh.f„ t e con»_t« da primei., .,« lét 1Í7C ,

DESATES SÔBRE ESQUSTO"-""*.-".'OSE N"0 N"OF.D7__7E - Seruiu c--tCB para o R. G. do Xcrté. o d-Onrr.p:e Pi.-.to, cor.drnadc. d* C«r~-ps-.-.f Ccr.t-a a rjcu!'"r-so~c--e doDeparta-cento Naciort! de F-..de-.:-«Rurais que a:; _a.Ur._ari da Simpó-no astre E_cj-.'.s:o.?o-.Cie.

""-" <-.- ^I»^»?^^^^'-k

?^ ¦Á;;,£^m™>mu"*'- ¦*•»* « Joce", "Memo^l _,

a »^KTÍS_^!_^ mons.lm.nt*. , prtmetrt*—-f^wHBstt satsaK * ™™
•AiNDA MACHADO

•MU Wl» *m Maobfido de Assis- pro«_«UlMto nr. dívulgaçuo dss nbrss espars.s^do
'itiHifir 'dns nossos esorilores. a Editora Civili-
tlilíüò _l»isilt.ii_ divulgará, sinda êste ano. os''Vniit-.s 

r 'OrfirtiCBs'", dè Machado. Os conto-."!*8o '._ *»i_o -número IS". atinai descoberto
mt -li. >rnealh„es Júriior; "O Tobias e o Te-'Itré:. t/lie** o mais lonpo de todos: "Trina eMiimi; «% iprirneifa vorsSo de 'A Chinela mr-

^ «>;, ipura oohfronto oom os demai<: .« cr.S-
j, ni!t;as mb í5_8s desconhecidas e foram tevan-'rhrlas 

polo pesqiii-sndor. o.ue é TS. M J queVdth orifimizando a sèríe de inéditos em' li.x .os do mitor de "Dom Casnwrro"

,5.rRf° S6BRE CARD10PAT1AS
CONGÊNITAS - SALVADOR - con-\.dído pelo Instituto de cardínlojlae pela Santa cata de Misericórdia lo-cri. realirari um Curto de 1» aul_ssobre "Doença. Coneènitas do cora-cSo'' o cienn«ta artentlno l.uir Bacu.Com apenas 3* anos. o prof. Bacu le-clona na Cadeira de Patoloaia dat-niverüdíde de Buenos Aires e diri-
re o Serviço Patolôclco do Horoital«" Crianças, tendo obtido um tstí-cio dr doit «nos na clinica Mavo. dosEstrdn» Vnldo», romn pesquisa der a«-sorladn i()ueU Importante orjanlza-
çio. Asp.

. ...-2EEN"rCl' O BRASIL VOCONGRESSO JfOMJIAI, _r ?sl.

Livro aem ddwd* multo curto.•o * ésle de Manuel Toma* AlveaKopieira. um carioca erudito queenriqueceu a ynosja cultura comvalloaoi trabalho» eacritoi em
freio, latim, alemlo e portufuia.Realmente a obra que dedicou a

; Nlcolau Durand de Vlllefafnon
; contém numerojo* elementos té.bre o famoso vice-almlrante bre-tio. cujo nome te perpetuou na-oueia ilha da Guanabara, hoielliada ao contlrfentc.

Ahea N"ofuelra. com aquela pai-xio qje punha em tudo quantoempreendia, nos di uni etludominucioso de ViUeiamon. princi-palmente.no que ie refere âaeonitrovértiat rellirlpjaa em" «ue táoapaixonadamente te ernfnã__ou '
O livro de XI. T. Alvea Nofúet-ra completa agora. ie:er.l.i ano»,

po.s fol publicado tm 1887. emLe:p_ií, como uma "contribuição
para o conhecimento daa re!ac«esfranc_.brari!elraj no léculo XVr.

Do Jlocie Cavaleiro a quem oR:o tanto deve, _s„m no» falaAlves tN-ofueira no preficio daaua obra':-Xa época da Refcrxa, nesse
período tempestuoso de paixõespoü-jcas e implaciveis desaven-
ças coníesjio-iais. tem lugar a-•!y.dade guerreira e Uteriria de'illefagnon. Nio quis a adversi- |oade que seus trabalhes, coti |erceçio talvez de seus escri!-» I
militares, encontrassem em parte 

'
alguma eco favorável. Nem |u__ ;
to a seus correUsicnários ibéricos. !p-rque èle se ihes antepunha co- '
ir.o conquii-.ador. nem junto aseus cor.terrâ-.eos católicos, que o !tc_.íram rc.rd Instrumento do al- imi.-ar.te Huguenote Coligny. aindameno* junto aos protestantes detocas as nações, os quais o d«-viam considera- co.t.q o defensorencarniçado do poder papal. _ Ino entanto èle foi notável gue--«i.-o. um excelente' eséYitor mi-"liar. um lutador atUado e incan-«ave. ro terreno das controvér..«'as religiosas. Contudo, não lhe I
coube em setor algum po_iç_o de |relevo, pois viveu em uma época !rica em grandes individualidades.
na qual. por exe-.plo, Gui«e eConde ofuscavam facilmente seus

i«ito» mlUtarei, e Calvino a* RI-cher malogravam *ua* prelentõeiteol_glca». steimo mim, ltu no..me etti Intimamente ligado * lm-
portante» aeoniéclmento» polltlcoidarrança e ainda ho]e. como iev* no mapa i anexo ao noaio ilvro
(mapa da Guanabara), lembrauma forteleif da majettou baia
_» capital brasileira aua itlvlda-de do virlos anos nas igua» àul-americana». Joram vioa ésses es-•Xorçca, *m boa parte devido» a-acontecimento» de que nio temculpa e * auperloridade de meiosdos teus In!m!g6i."

E' no cap. VI; aòbre a fran-
ç» AnUrtlca. que o livro de.U.T. Alvea Nogueira mais parti-.cucarmente no» interessa, - poiiné.e revive o autor a atuaçio da-\ Hlrgagnon desde o dia 10 de noivembro de 15J5. em que aqui, ebe«v«ou para concretürar quanto ha-v:a 

_ idealizado. ... "*
E" um relato minuclojo da em»presa a que o Monge. Cavaleiro'.tio denodadamente ae lançou, nainaia de realizar uma obra tíor-

l^fu Em Ve*dade v*u*mm>i_
possuía numerosa» qualidades q_"e •he permitiam sonhír alt.r'no «s-tabelecimento dessa França An-
!u?o 

des,ln•,'¦•, -1 brilhante w- •

rt„Q;-'e 
Villegagnon teve a Intuiçiodo local mal. indicado para esta-

__"_." ?S Heurl^-"e. "«o po'-demos duvidar, pois a Cidade Ma-
jrav-lhosa al está para evidenciara »«.urança da tua escolha.

M»s alem do acerto do*» providência» que tomou¦jJ-- no fortalecimento da ...„_Se.-ieipe. no início da colonlzaçSmostram a sua visio e seu dea-

T 
' 

¦**• * ' .""*'' '''*''- *i";"v_ -"''/'í _l__r"*\ ' :-*'^*?___^KÍ'M^_íâ

!' 
' V_í. V-il^r*f^fi _15í_____^»!_â^f-__ÍÍr'/'- i -í'._X* ' -T.l?H_H_i

__. ^^ 
* ^V^^^l mamw ** «v*^___L^_______________-/ i' -_r J_f . I . lÁar&\ \ _. _^______________i

í '¦wLw

X ___!____[

wTl^B _B__J_tc_as..'<Í>_ I'¦?' ¦¦•..*

Y ¦'''».»" ^mR-; ^BBMRKwííij''...fc;.: -iu|
TOULOUSE-LAUTREC: L, jock.y ü, reí«nt- .« a*«an. Lautrec foi ià^^imBLlm^W^.

o nascimento e grandeza do "aífichè
teau

Encerrada a exposlçio do
«ravador LiWo Abramo, eom
a qual o Museu de Arte Moder-

4 na do Rio continua seu pro-Ã trama de apresentações dos
I grandes artistas brasileiros ao? publico carioca, homenageando
t a* figuras mais destacadas
f da nossa pintura, escultura e
?.«rayura, prepara-se a'Institui-

çao da rua da Imprensa para
__r"5°._, ^"í -""P** «--PosiÇíoa d« "affiehes-- nacionais

T Iranrali-iu ...__. ¦ -

porem com algumas experWçn-
cia* em eòres. nal sucedidas
no plano arli*tieo (Bonchar-don. Bolssleu). - ' •

A verdade, porem, _ que o'
jartM . ("«Miche», .p^^,, .
tal com© *er4 considerado

._*•-*-: «oatra tio Museu deArte t Moderna do Rio — *ar-tampara exposição de arte —
tem a natórai. correlacfio eomo. nascimento da própria im-
prensa- (G-nten-erf .-_» Alemã-

•w»* <>.•,?.'

«fi, ,_Kv*)'jy

c
. ti_ com » lla*tra<io litol-rill- i•

r* cm r-res (Voyag* d,t_rien.-0
d* André Olde, llttttrado par,
Maurice Denls (U9.il _ nai* 

'
larde • próprio Bor\nard-11*»- "
irandn Purallélemenf, d* .Ver."

. .ialnc.(líeQI. i o
O capitulo irgulnle do' "alfl- I

che" .pertence, IndiscutlTelmen- I
. te, a Toulnliie Laulrer, cujo

primeiro carta* data d* .mi, ''
feito pára o Moulin-Roiige re. ''
presenlando La Ooulue et V«- 11

. ifnttn. Lautrec ac ., entusiasma ,,com a nova técnica a »e ampe- .,
nh* cem ardor, tob o» conselho»
da Bonnard, no mu aprimora- ''
mento. Quatr» ano* mal* tarde, ''
alcança * quarto lugar , num < >'

¦ '1._«W»M»-" anúncl» de ,,"Nápoieon", de gloane. p*r- ,.dendo liara , Métiret, Chaiiler,
* puj_ay. Ji nesw altura."
Lautrec abandonava certo* ?
procedimento* lltofrífleo».' qu*!*con*lderaTa, rotineira» e enva-.áIhccidon. Iniciando', experiências I
penosas na mistura de tinta* •' 7««ciUia de papel, baseando .mT»eu. "afflchea-,. *£$* 

™4
eWto mural, t conaegu* -re- ?

depol» do préio «
na» cérea.dp uma so t*«.í»_b.«a só paaugem pela preajuiF

Bonnârd tíontlnua li
a«u trabalho, com ilusi

^.lèU**p* * «om "affiche»
•jo* .em qualquer llnò./
*toria da arte. como os'_
|ou nàra o Olub des Cent,

_____5_!l?' P-*-» «OK»*!• dc*Peintres graveura' e, MLnido^para a nio meno» f__4L__ _
ne^Blanche. sendo que n<*. A
êxito Wtscluslvamenle peia WmVi•emetffa da* letra* .quT.wB^f
._r-*,7, *-u*Bl0* Itevue Bian. ?efie. latenaamente multlpiio»,' ?daa em todo .o ."aftlc_í!_G_ A

nt_»e detalhe,' terlü-aplT--.' J

_

'lf

ji. _ conaegu* • re- 9fa«ulo«oí,^.«*rao..»_-ii ,
^.» *rdel_jc_ft;'íXirtlo*«_mpr_g_i»Kf.?

dp uma »ó vea./BO-T

wf
—'4

? ftte«j: mole®1™ *>^™
? tro «entTdo de sua nrorrama- !.!_,confr

local,
a se-

antiga

Das próprias discussões religio-«as que se travaram, nenhumaculpa lne cabe, embora tenha ai-do éle que trouxesse os elemen-tos antagônicos. Ma» é sabido quepreferia colono» a teólogo».
Cerro quer que seja fracaisou.Mas a sua memória esti reabili-tada nessç livro de Alves Noguei-m.jque os estudiosos da históriacarioca nâo podem esquecer.

N. C.

•I .„._„ 
" -Gerentes técnicas

_nMM fl1-* »ém caracteriian-
. ao a arte desde meados do sé- .._ n,\ m WÀsVuns »'*E-

dade « desenvolvimento

_níJ*i"ch*!"_,M,Dem «a «tu-
"Ímo* dos problemas e da his-
torla da* artes visuais, poderá
ter suas origens remontadas is

psJrw___va awraqsoss
dHín2?Jr* pI?-**d0 ou «•»«. '^Chéret, nascido em 183_.do diretamente nas paredes ¦"**¦«-- *—'—¦- ¦ '

Ju»» Trajana ainda hoje ins-
fÍI"S••,,-*«n«laa dewta-

^ *e«. E desde aquele* tempo» o
t. _^T_2,.J""™__8_ W.

ra aua verdadeira ori-
«em no ressurgimento dat-ravura —abandonada pelosImpressionistas, : com exceção 

"
de Pfasarro — depois de 1890,
Principalmente, na gravuraem madeira (xilogravura) comGautuin e Munch e. tambémnas posteriores experiências na -
gravura, em pedra (lltogravu-ra); Mim» coisa, porém> toi^e«ao de acordo: em conceder'a paternidade do cartaz

ASSOCIAÇÕES

?' SÍ-SL B_Uor on m*u<>r lnteuiT oa.at, de uma ou do outra for.

I __".__ W ProPaíandisticir : do

SOCIEDADE DOS .VM1G0S DZArro:."so celso

_ <_!___ .7_j —¦-.»« »u_s nnaii
T,:r.p:o í? Humanidade _,'Wi Ben- % tS UM^uiiS^^J^,..._.. ...._„, „, {lisom}i um', 4 2J .iS_"al?.,e„f*-_*M «firmemor.ferêr.c:a pública sóbre: "Inlluèn-i „'r 

* d" ° "aWche" como hoje.a dviça do Sacerdócio - Relações I ° en*endemos, provàvelmenfe

! jamin Co_s-.ar.t 74
co: "

"£__

?*N

MUiiuíll.W . ÍI¦-

«UIATRTA — A.is haver presid-.dT^ _ s;5--*a-íe :;. próximo d:a !Q _-',: n rJ'"'":"'-i e * P;o>t?r'jH . _. V esconheclHn «- .. ....dcií.aç.-r. ________ que partieipeu f"'1 _s Ejr.dt.ra ãs 21 h_. _a audi- G"v« - Cavalar!* industriar"sirfté Os «tit_f__n ,M antigüidade.
do recente Ccnc.-esso4 M-_.-.d:ai'de "£"*¦_ italstèrio da Educasíe,™ c"tí("- • »r- Augusto Beltrão Per- I na|_r. 

' 
_ 

' '«nceses, princi-Psiouiatna. ._¦• Zur.oue. percorrendo ?.-•-?.==« <ie posse da Diretoria net!a- - ' - I B*iSe_*'' dao . nascimento do*'..! «_* 
í"-^ Sentifica. outros ^r\í_*c- d* Sociedade dos Am.fecs „,„,„ ? r,a,fÍchfJl eom« Mais uina ri ó -cento* fs BjBopa, re_re«ou ao Hio °e= Afíonso Ce,sr <er.do crador ofl- V4RM5 ? r1--* da -^«nça, por volta do iodiretor do Eerriço Xatio..a: de c:í: ° ministro Clóvis Salgado De- I secu o XVII iom r_rT..2 5-"' —.'; r"""""' gair.-asjss^_: " —;_ _^«° - ta_s__rS-TE'"'

_ ? aeryiço militar, ri» «__5_. "

¦X«0!PfcIAS DE SAO PAULO

iwiitta "c.ni_^_^ ¦'"_V7* 
"im eí*,"'ií •M pul1 * •*""» "ú-"*™ d.

'•r_'__-o'. . í^ 
"•H.|-(,ny,r„r dt.dico.6 , j. Sulm8rie| Re5í

VJS T"', """'' "* « -,,rcíS•, d« Rt,bt^ Sl-nóes
M _*».'. 1 V, _, 

""" '"*"' r'",W'? "f"»'"»nf* ne capita) Mulls-
t«!,,V 

^f,w"«**«""* ^lunt "torõri, somonal n"'A G.refa". "E,.

«hifiílíir. tofrf-ft ,.uM,r ^ "Loocot . Oetss !_,___..» ._.»

da lt^vSt ^"" "': $il!v"' »«»• ""« «tnSTcôni "Poema,
* 

j_ *' y"l! "'"i?,"!'¦«•¦" "-.'i-ndo livro:: "A Ilha" r«""'»Éátífí^*-^*3_çs:
VAI AOS ESTADO. UNIDOS«HNM O DIKTOR DE

»9^renw^ih. w_*'imn LAMENTO DO DASP

ASSOCIAÇÃO SttDICA TLCOT-NENSE — AmaahJ. li. às U4* hs..sestír. ordinánt. <cb a presidência door. Antonio Jorre Abunahman. como -.;umte pro-_ma: I) prof. rran--is-o Pimentel _ "Dera-Tro-jejiinos-
tomi» '. rom apresentado de casos-3) arresenurio de e*'os dinlcot «ô^
WJiV 

""¦m 'í50 d( í0'"- '<ni-0 to-no CONFERÊNCIASprimara marüfestacAo cóUra renal"- w*-",,rc'ít:cr«L//»_(

na Associação Brasi.Healizam-se
!?ira de Imprensa, no decorrer dasemana de 11 a 17 do corrente, a.segunda-feira.

feiras, das modas rgeralmente em preto,

bl "Hi. opara-tireoidismo primárioprlo dr. Fdoardo Imbassahv Filim-S) "0f-7n--temio-it»'-. rir. " 
\1otmc.AmAnrin; li -Cardiopatia b-ribfr;-C» . dr. TTaldemar Wanderlel daÇxtnhx.

ACADEMIA BRASILEIRA D_CI_.\-CI..s SEnlan? „ „ a J7 corrraVe, \_ T NflTAS r»E- t ««»_„
B«me^e r.a pr_.-_x, terça-feira As S?_?-_S 

"'"^«^."BundalfiirV. ? rt.U1AS- DE LONDRES"' hs . na Escola vi-a-,F _;e--V__- !?.1,hs" ."í*'"! de declamaçâo; às •.-,...

•^çce- híÇâo'dé.-íi__ti'dòí|M."Ar 
Ivr-V^^li^^WWícilçód do British

^•-«'í=i de canto; ãr 19 hs;.3 e_í t í;0""^ 
'-"^ 

4rt_ and _____", 
h.. _*-.. rt_-feíra' às l''30 debste ? c_* 

.°" • frte :ta seção 'Tine
tro. as 20 hs..eX:biÇao de nhne; J Mf 

jremio, concedidos na

«-cujjo primeiro cartaz teria«Ido em 1867,,para anunciar ao
_?.____ HW>vem atrir de
cM??(l_.Br_.tlc4i,men** a>*eonhe-cida: Sarah Bernhardt, inter-
Sffiü? U* BIche auBoli".Chéret eritmjtmal» de HOOcartaie». Atoda na ordem hl^-
~ri_„Vi! "»?**• mnde. ex-pertencia, ainda em Franca'o» de Bonnard, cuja'. camí.

?__'"» ¦**raTM de um ear-
I iâo\ 

T a "-f e-Cnampa-me"
r,„^ í~ "no da r«elaçáo deGaucnin n? exposição. Volpi-
?L 

-.yendid0 P»r cem fran-
._._-, con*eça um período deenforia em torno da litografia
Sl c°ref; Já an*ão entrSsada
w__ -ns-*-7°s* Aparecem pü-bllcaçoes importantes como
U&JJS» orlglnale (1895), ,1'Bs-

r«Íi_hae *fndo 'nletada umarevolução importante no 11-

ai.
fl éi?1'. í*1*-1-*. PaWfeíÉfitó"q*M faria fortuna: .trair au-breptlciaménte -a atanetr
passante para -um -dei
walIcIo*o • oa,_ro.ocai«>'presa. • _ ¦ -% .

VaUlard Umbém preitaportante contribulçio -_vL
começo* do , eartaa'para,eau_í.alçõea de arte, encontrando-*_• _litografia um do»- «eus-melo*. ?de expressão predileto*. E__T >entoa* inúmero» "afllche*-' 4para.o Théfttre de.rWStè__ 2lambem, para a . Revúí Bla_í T

,.ciic. .¦r^.'.* .:¦» ?
' .,?*.,de ¦««a^.-tpaeaí^v.i.i ?«che" se tornou de -tlta|_S^-4,

portância em iodos oi *ef___» ., da atividade humana, - inclusí- 4?e na fverra. . Pode-»ev- düír Iqu* o. carta» _itab.leeeu.__u_?"gação mal» ,direta *n_H_âi fartes e a* rida: eai toda» i»jràa* ?forma*, tran»formando ainda ?' ° "IÇ***0 daa Tua»; pariuibrH- 4novo* horlrontc. A^ÜiA&l ¦ma*aa popular, à dlvtütação !__u^**'í'''«í«í
__,__"' _5» r,lM* ° eartaa.can- ?«nua _ehdo preocupação 5o. ?

_i_*'Jí:m« __Ie«9»' do itlnett- frioumarápl-f» riniejè %™£. .SS «0,n O desconto Indi». ?
éla.T™__ eBÍ ÍOrIUl'. ' •'«"« ?«a ao meno» p.ra sugerir uma I
___L* _* **•« eaposiçlç de ear- Ita«*. do Museu M Artt ,_ío, ?
f«na, ,uedàrâ tal.|_ !.&?

dustriais, Uma, .i»i0 n.al*exa--T* d*.*"» problema lâ mai_r'f
;» Paja.a *uHÜr*of

;íS___f_S2-_5^J5Ç»! p°*":o '¦«»-
Soh^Bdr0_,i_V,,",",0 e ^«SS«

«ii

1*

¦ Ir'
»iç

btè

Brasil.
LÍVIO ABRAMO, t^f MESTRE

¦A mostra refrosjie.ti

*. ».

S4BRE Bl-_.tI__.C_. CÍVICA. DOSACERDÓCIO

Se:à realiiadi ho;;. as 10 hr.

J.- CITISO DE .VLERGIA - Ama-MSi ser_nca-fe::a. ',!. 4? j. -ro_:c.
ters -r,!c:o 07.' curso de ..__=:_-pro.T.orfd6 pela Scc-.ed.ide Brasileiraoe Alergia, sara _•._!._>. e ectuda-.-•cs oe mediana, r.o auditório, do5\_S!cato des Médicos do Rio de Ta-neiro. os ad-r.os do 5.- e do 6 • a-ode Medicina terio -.r.scriçio
|As düís prirr.e:ras aulas se:trada* pelos d.-;. S-.iveira L6_o e Haroído Cardoso ie Castro, rom a oro- cesta. '',

' ÍÍ*Ç_ O n* __— fi *:-rm h*_*U«-_ ¦ _.____-j_ r-.
S-br.

v. _f.,„ipr_ ""'. /""«didos. „„
4 atual.,Bienal de Sào Paulo, _- ' '•- iu hs., reumSo de alunos; 7ksWi às * fSí.W^!» aríisííIS 'b"-

f' hs_. audição: sábado, iè 20 hs . I í?"^8- ° Premio ««ternactoital

POLÍTICA EXTERNA ALEMÃ ^%3?#pSÇ ^ t ^^SS^ÍMCOMUM
a.icacia parlamentar dos demo'ratas livres. Becker. tomou uma

gjgjg «deB^ Nfchoúon e o
BOXS, s _ o Presidente da'B6LSA___!„ ??3?_|. oraremAs í 1*ÍCTt«. m« "ST™; 

dtVibitncaris n_irlam_»,.__ .i— _.r_ ?ELA CORDELL HULL " no a Aus.... ÍVrt.ht __ Waíra-^íambé.» iíma br_.e bio
í^u*«tt TVrísFhl.«__ spçco

? ofã.: rf w" "ma hreve bi°-

rio _-.l-is-va!eln._eí- Numa carta a todos os _lscn'-0" Pa« bolsas de estudos'no. P!"™"a'de Wicholson. ¦

o
cratas livres. Becker
iniciativa a favor de uma políti

FOUNDATION

A Comissão

presidentes de bancada"dcT^Bun-'^05 ..ü!?05' em algumas especia! ?
a-se aberta, em

Victoi.á and Al-
uma exposição

do
e

ímfWa 4M™ e%ZbsalhS íót^Mi mM$m ?oficio asperó a serviço d? ._...»._,.?..'**° «"'^emento de'um 4
ca«rio «o longo it«sse"trinta,'' *5„Pcrm«*n?«e inquietação *_Ll
díuc. numa epo uçãà constante ,.r„í,_fI*0Wfl**M*mVinc*n*%nW.-*0"mo«;mo*co_*eq„e„™dVu,n(; 

___í___^i^^*ÍW™racada e alerta. TentatÍM iM^rcsü_tólM¥. ^M^?»^*re. portanto. .4 arande-o X ,i_f„ v. a ."^m lKoes: um mes- 4«ca. indiferente ^é/g^á&hsS#>^iya_f_SSí I
^bretudo, ..em mío.oS?.^™»;*- «Hi concessões e; ?
P naraente reaH„ádò com pOUCo f 

";,"/f«« d« q«e o ifríji.^

lontra in A^S_^^^|^^j^£ 3 fpre/criss. «m pouco menos de indolênlín Atlno- Èle !--.«#?Iise âe ida, repleta de uirtuosis" os Sti J, deÍ c umfl 0"«-' ?. mais científico (caberá essa atitvdi $£_. J 
°- °.u. de um «Piro I".atas?. , íSS0. ^JJMát^ift das <-*»««*!

ti_io.j?ieiíi para o Correio 1 e ,i _n« _t 7 
"* asse bow "«*» poróT-deH„.ser apenas no&a (_ Séif™ 

S:'°J,WW* 
fdo;nos /orem mai., #{SllSfeSÍ_S!Vfe^^ ?

pedir. que.aplaudam.

,3S- uu_ '_?5í«. l,e.«*« dia éticos èo_s__._.».- _i" •l"''-*?'-«•io 4sedimentação cultural. Até então reXQ __l ,-£Íe-"•"? ^"""te 4»erfir n,i„ n»,r«„rf-„. então, resta-nos apenas aplaudir --

. com copias entregues ao Cordeli wü n Vnf^_s,,ofere^da pe,a ? — Encon tr- --,._ ••¦-..t _r-_-.a_.iu ¦= cuioriao ^"*e*^Gpp*0 sn ru-_«_-._.!_. vuraeii «u-i Foundation, os _anrí.-.T-. r""1*;f ¦ «PK-aU-fcde. MmV-"o'do íve-ior d R 
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o?5 deVer5° ser d!PI»mado* por Es" ? Londres, no

I';' l%0O^£r" ^"a« ^ ^ 4^"m<- S^- ^AS %^^: »oáSS^ HroZiS^^-^^-; { ?tí Poeta, desenhista
: ZLE0"mt^',,i:h' -v* <*m !'«- «ifnto-doD.A.SP èíV.der.-. _ rt?u i5 cirr'i"* «• Coxí-.:o cratas. três deinocratar li_?_JT I iüiPín^^^if_t.p*S'"1' de ••0M ló-I ««vador inglês William Blake, J
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I.?,. Caderno (:oBRKI° PA^ANHA« n^lnio, M ile Novembro de 1857

O BICENTENARfO DE PLEYEL *

^« JtuSSw'<^loulukS?& fd? ríiãMiS qiíe'nl.0 "f renov«"m,|<BCeiroi o viraram de borco à
««se, «em registro, no ürisli. £S£?u __,»„ .?.„. .. j-eslstro, no Bnisll.competidor de Sòbastlen Krard,outro famoso robrlcahto de pia-nw franceses, Hçyej, «u»tvl«w>
?,? ""f^ento,' havendo funda*,•ue fábrica em Paris, em 1807,iria mais tarde exportar, para
»r°. ° "J"1"10. o» seuilnetru-
yentps. J<í na segunda metnde
Piánística' crescia, no ..Brasil.» noi», aa preferências «erais sfioI»ra - bs planos alerofies, «princi-
palmente os i Stelnvvays, cujocusto; aliás, quando se trata depianos de concerto, regpli com'ode automóveis de luxo,'por viaoe dispositivos' cambiais1 que íe-rem Jundo os direitos da cultu-ra. Mas no tempo das nossos•v6s;íorsm os plcyel que- tome-ram conta do mercado brasilei*
___ 

'. e'fe,r.CBJ"am; 'aMlm. «m>»Ç*o sociológica importante.' Tu-do que, 'eriffe nis, em matériaqe realdênclh, tem tim cheiro de

. anos Pleyel da
permeio, nio raro o moaélo «i-máiio, ornado,'-ainda, de como-vedores castiçal», tines pianoshoje estilo silenciosos, sfio evo-cftçWi melo espectrais do pitais-,do, Mas alimentaram, «o seutempo, a musicalidade rica edifusa do brasileiro. Houve nu-1morosos planos Pleyel, até decauda e do tipo "crapaud" — omoclõlo p a denominação de'crapaud" foram Inventados pe-lo próprio Ignaz Pleyel — quepenetraram, como bandeirantesda musica, o ."hlnterland" brasi-leiro, e vararam, o mato cerrodo,no dorso de escravos. Os senho-res rurais afirmavam, eompranao. planos, uma superioridade decasta "Fogo Morto", o romance

prima de José Uns do Bego, fax,de urh.plano, ilmbollurido ; ,s«censto; 4o senhor ide engenho,uma personagem viva, cuja «Ima

'.2 
ARWSTRONG NÓ MUWCIPAL
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Nio deixa de ser curioso as-
slnalar-se também que o.,P>»n<J
Pleyel, favorito no Brasil, fot
também, nos Idos do 1830. o ln«-
trumento. predileto de Chop n,
que i OViase um nosso musico
nacional. Nos arquivos da casa
Pleyel, rico de centenas de cor-.
tas de músicos célebres, hi as
seguintes Unhas do me»tre da
Bnrcarolo: "Seu último plano me
satlsfex mais do que eu saberia
dizer. Parece-me que mínima
obras se harmonizam de manei-
ra mais completa, ma|s verda-
dèlfo, com a sonoridade um pou-
co velada, que extraio do tecla-
do tio leve e dos pedais de tlm-
bres tfio doces e vaporosos. Com
o meu Pleyel, a transmissão tn-
tima do meu pensamento, do
meu sentimento, é mais direta,
mala pessoal. Sinto meus dedos
em comuhleoçío imediata com os

TEATRO
Wo, 1913

MADAME, ALÉM DE VARGAS, ERA BONITANo^ tempo doa barõeg e salões «Minnlüdoa porJouo <!q Hi.» mtí, Um melodrama pnrn tôdn» as ^^""^^^^"SSSgfiflanei — Armando Couto UU _6\,r_ a eitréin & mWwWmWWJÍÍde terça-feira, no Teatro "Nacional de Çomé<lia gm^ra»Sí!

19

Jd.™.. Hadd.d, mima X*vl«r, Ivmtándldo. Tereia níquel, Klebtr M«.i-cilii, Mignlhlti Gi<ç« • Fibla Subascompleunrto • mimeroM distribuiçãoHí«lrl« VrlKu t r«ilniento a Iniér*preie Ideal para a figura d« Hortín-cl» iirnrvriiir dn Vargai, mulher dc

Cj.frcs-feira. 41a li. n0 T«alro ni-pnnllca, • terceira * Altlma peça ile«•li temporada de 87: "A'nele Ma-dame Varga»", de Joio do Rio. Apòeum ripeUculn de edrtla em que fo-callxou o moderno teatro. bratll«lro -d» montagem de um doa no»»* cl«».alcoi - Anlânlo Joié.'o Judeu - vo|.ta-ie o T. tr. C. para um autor a umaobra que retratam bem au» época: uRio de Janeiro daa véeperaa do pri-meiro grande conflito mundial, o niode niüinl-onírre.
Joio dp nio foi o paeudAnlmo eom

__? Siul° B»r«ito »• tornou conlle.cldo. Trata»» da um poma da guerraque fala bem du qualidade» dè cro"
martelos que traduzem, exata- nlí,« » »u'or, qua vivando numa fa
mente e ficlmwito a sensaçiol
qué desejo produzir, o efeito que
quero obter,". Foi na sola Plevel,

Quanto _f platíl,,' mal. .eiúgent"confio .m que a direçio a « Interpre^l»Ç.ln evoquem toda a almoifer» d».quílf».dlaa da ltl], iodo o próprio
bulírlo daqu«la época cagavam noiifin aconteclmenloi e dlélogo». Con.vencendo o-«tiio melodramétlco que
S228HS5S ^bU.r'x »u"""*'":«menl.q ocspelicu o t»mbém cnnventer* a ej-t» Pirctfa do. público". . " w

O INVENTOR DO BIZANTINO...

c«mr,I!,Ild1 _?u{° *"* «ntualaamado
»H,1 '"'«"'o da equipe do TeatroN.clon.l de Comedi», cujo prog"Uíneil» temporada já antecipa umsfp™

O DIRETOR E SUA CENARISTA...

Inteiramente diferente de tudo que JàUl em nouoi palcoi, dando provaid» aua verialllldade a iu» cipiildadedo ator. Ser* uma »urpré»a vé-lo napala dêata Barlo André.

CWEMA
REBECCA

(Rclicccn)

s
Dlreçrto dt Al/red Hltclicocfc • Producdo da Dapld O. Stlniik *%Scrttnplt» d» Roberl-g. Sherirood • Joan Harrlion do romance de .DopUii» du Meurier, «doplado por Philip Moe Conold e Michael Hogtnrnlopro/la de Ccorpe Baniei • Afdilco d. frons Wnxman • C<ut»:Lnureníe Olluler, Joan fonlaln», Oeorpe Snndan, Jwttth Anátnon,

Mp«l Brue», Cj Aubrey Smllh, Rejlnaid Deimi/, ciadp, Cooper, Phlll» {TTlnltr, Edicard «eldlnp. riorence Bole», Meltdlle Cooper, teo-O. .Corroí, forreiler llatvty, Luíniden Har», Leonord CortV. OotHd O, '
Stlnlek — dlalrlbuli-do dn Mlh. Cenlurv-rox, IMO,

^^àWtW' Íê¥VM^^, ^^'«eu^eonjunto,
_-,íw: ¦: {.íu&ndorpnssavani,.!^ pòíicó, 

"í(elb~GaÍeffô" "'
«1TT43191 »f '¦'•¦A't'i*t:;, - r.. - i.¦ ' O nww célebre instrumejitit»

à d_ jasz qüe até hoje .urgia,
Louis' 'JàmstrórÍQ* 

o inço\ripará-,
vel pístonista, estará,) o paríir'oe..2S.rie novembro, no:Muni-
çipal, para uma série-de. cinco

m

Rflprníentontni «Kciuslvo»

Importadora A R P il L S.D.
HUfONE 43-7619

concerto». .Arrrtstronff suwceuem 1900 e, de origem humilde,nao podia dar-se ao . luxo decomprar um instrumento. Con-tentóu-se em- cantar em úmquarteto que éle próprio orga-nizou, com outros garotos.Aos treze anos, praticou atravessura de mau gosto de darttrõs para o ar, e foi entnado aunv rejormatório. Aprendeu, en-tao, sàlíejo. Ao sé tier livre,começou a focar em cabarés,
passando, também, pelos maisdiversos empregos. Já én 1917estava na.orquestra.de Kid Ory,suoshtuindo um. cornetista ja-moso — Kinp Oliüdr. Passou aviajar, depois, pelo Aíississipi,em "nverboats", eom a or-
questra de Fate Mdrable.

Em Chicago,- por volta de1922; comeiou sua ascensãomais forte. Sofreu a, in/títénciodo estilo, clássico de JVoua Or-leans e, depois, adquiriu perso-nalidadé marcarife, gravandocom- grande virtuosidade, e emestilo de improvisação iítfeira-mente pessoal. Suas mais im-
portantes gravações são com osconjuntos "Hot Five" e "Hot
Seven",

a"HÃs, a 28 de .-Janeiro de 1832,
que Chopln" estreou, em Paris,
executando', em um plano que foi
conservado, a primeira .parte do
seu Concerto em fá ménbr. e Va-
rloções sôbrc o tema de Mozart,
além de vários outros trechos, a
dois. e a quatro planos, e de uma
página de Kalkbrenncr,

' X fábrica Pleyel logo se ex-
pandlu, industrialmente, como
uma potência, t sempre um
pouco tontraíelto que um critico
de musica, nestes dias de - via-
gens interplanetárias de discos,
voadores, quando . circulam nos
céus dois satélites russos e sé
eogita, a sério, de atingir «lua
.— labora na sua seara, e fala,
como hoje, de piano e seus cons-
trutores. Deve, por isso, buscar
Uma imagem ao sabor dos' tem-
pos, Já em 1907, quando a Ignaz
havia sucedido seu filho CanMHe
Pleyel e, a este, Gustave Lyon,
estimou-se que os fios de cobre
e de aço já utilizados para fabrl-
car pianos permitiriam a um ca-
nhfio monstruoso lançar um caoo
metálico da terra á lua. Na
mesma ordem de granaè/.as ma*
terials, verificou-se que' os me-
tais empregados nos pianos pei-niitiriam à Companhia. Transa-
llâníica, daquela época; dobrar
sua frota. £ que sete a oito mil
elefantes tiveram de ser'- saçrl-
ficados, para fornecer. suas prê-
sas de marfim a 144.000 pianos.Tanta coisa para dar a Chopin o
direito de suspirar, no mundo
Inteiro, em seus Noturnos)...
Pode-se dizer também que um
cabo espiritual à lua nüo deixa
de ser lançado, pela 

'música; e
foi aposto um titulo alusivo a
uma das Sonatas mais - célebres
de um dos amigos e admiradores
de Ignaz Pleyel, — que ,se cha-
mou Beethoven... Por outro ia-
do, se fôssemos á lua, talvez a
yilegiatura nos enf arasse, ao
cabo de certo tempo. Acaba-
riamos organizando concertos.
Não há atmosfera, para' a trans-
missão da música? Mas isso nãoé problema para a ciência eletrfl-
nica. Embora talvez fôssemos
obrigados a ouvir os concertos
com um sistema de fones espe-
ciais.
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Adlla de Araújo eruia o palco. tra.Jando um llndliaimo veetldo. A amoa»ira imprenlona o repórter e fat Juaa fam* a bom gfiito que Maria Ce-llna Slmon gota na praçi, Indaga,moa doa eenlrloa a ela, almpleimente,noi reaponde que procurou asem»criar amblentaa propicio» a que oa• loiea pudenem transmitir io públicoo.imblente de comlço de «éculo emque a açlo ia deienrola,
Outroa Integrantea do elenco iaaproximam, pronto» nara experlmen-ter cabeleira» a bigode» de meatre«V»P;n- Ba'platéia chega a voa deAlfredo Souto de Almeida, que, gra-vador a tiracolo, eatá de chegada pi-ra registrar alguma» cena» da pecaa fim do apreientar um traller da

niüÍKÜ ,.V',rí*'" no »«u "Cen»« •B«»tldorei". (Ouçam _ gravaçjo, logo
J1*1!;. *> ».'0, na Rádio Ministério
_._fíi__l.Mu _ht*t ««mbím BrutuiPedreira, trazendo alguma» lmtruçCeipara a equipe doabaatldorei, No pai-
ço, Armando Couto distribui a ordem

* _?*** pm,t • gr»vaçlo.í hora de dlier Vdeu» e o repórter
«flu? »M'_»n«»or.1f» manilnho, peliplatéia do República, lmenia e va-
nuPl?U1í' onde' P«rdlda, aparece a

KrííiSiá! um *»Peft«dor clandeitl-no « «olltárlo: o cronliU Chuck Wood-ward. Talvfí lnveitigandoae o» «am,do tempo da Joio do Rloe da bela „. - --.— - _- ......„„„ _,
l_7________Y.Vt!M eram "o pardojHitcncock extraiu do famoso beit-iel. «norme mnnilo Junto ao mar. E Re-OUlntO ntn_\ _.. I _, _______ ' i._ ..»•  i _ _

Laurence Olivier e Joan Fontaine:
Rebecca

Voltou Rebeeca, o filme que Alfred i atmoifera repauada da mletérlo
quanto hoje.. ter da Diphn» du Maurler • que,

becea, a mulher ineiquecluel, volta •

ENCERRAMENTO
DO SALÃO
DO CLUBE MILITAR
Encerra-se amanha, is 17,30 hs„no Clube Militar, com uma conferência da senhora Celita Vaca-m sôbre a escultura através dostempos, o lio Salão de Belas Artes daquela Associação.

.polM'Xr,^S?^fc.CSía,>i»tlad- '- —' «:sta.
ns _r.iA__í__ __.__...* m_ _¦¦

A figura, grandemente cuno-
sa de-Pleyel,ressalta no panora-ma da. segunda metade do- século
XVIII, e se prolonga pelo século
XIX,- sob ¦ um duplo aspecto,
pois, ao fabricante de-pianos,
antecedeu o compositor. Discl-
pulo de Haydn e, depois, . seuamistoso, rival, Pleyel chegou user preferido^ por musicógrafosfranceses e alemães1 da época, au
próprio mestre. Seu catalogo aecomposições é tão vasto e varia-do quanto o de Mozart. E comoacentua René Dumesnil, em ar-tigo recente— onde nos anun-cia que Gaby, Robert e Jean Ca-sadesus comemoraram, há pouco,na sala Pleyel, o bicentenário docompositor e construtor de pia-nos — essa abundância criadoranao vai sem inibir um pouco os

que poderiam penetrar nessa fio-resta de obras, em busca daque-Ias suscetíveis de fazer emergiro musico do esquecimento que oenvolve.

na cidade, «oube focalizar a adapta-Câo da velha arlatocracla imperial áuurgueila em aicençSo politica e economica. Desse encontro, entre oa «a-loea da nobreza a a burguesia, emcuja esteira viriam aventureira eno-vos-rloos, ávido»-dis riqueza», bem«tar e prestigio, aifrgiria uma «odedade informe e contraditória '(con
»uaa aemelhançaa para com-a aocíeda-'____%*___$* por.Balzl,c no «*«»•» •'•terior) e em.cujo «elo Jogo do Hlofoi buecar peraonagena e ambienta».'Eata confluência entre -doi» mundos* qui empreaU autenUcidade e valor
f.?hfS..flU" verS20s tírca-íeira, caracteriatlea» que Edmundo Moniz expõecom bastante clareza na introdução
S"f *,c.<nílpanh« ° programa de "ABela Madame Vargas".

REPÚBLICA ÉM Pt DE GUERRA
.No cwarão do República, o estado-maior do-T, N. G. comanda as; últi-mas. operações, preparando-se para olançamento de depois do am.Aha. Ogrande palco estava cm pé d- guerra, 

;«xla.fcWa, quando laP chegamos.
Lt?? 1Cant0'J confabulando em voz
*t_?__ Abando Couto e Maria Celina
A«2!«W°CSíam ldéla*>« impressões
(____*2$-, i015vo «•u*lx«va-«e (multoJuntamente) do seu cansaço após amaratona vencida pelo T..N. C."-comtrás mpntagcns tão difíceis, em tãopouco tompo. E. prom:tia entrar emferiai Ipgp na quarta-feira, a fim dcrecuperar alguns dos quilos perdidos
_.tr__fPltad?-,,° contrá-regra Márioacertava:provld4ncia#;e Graco Mocma

EURICO NOGUEIRA FRANÇA com Sto 
Um C'nt° que abotoava

I

RECITAL DA PIANISTA
MARINA CORDOVIL
Amanhã, ás 21 horas, no auditóriodo Ministério da Educação, realbp-

CoVdovi"CÍtal da P'ani5ta Marina

m
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Rüa BARATA RIBEIRO, 556 TEL. 57-6464

lização de elementos em torno de um
,P.í?g,raína„e. u,lf "bJ^lvo, conforme oIdeal de Edmundo Moniz.

"Os resultados' que estamos con-seguindo Justificam peVfeitamente asverbas empregadas no "í. N, C. Infe-llzmente, porém, neste pais onde to-dos gastam perdulàiiamente, só temo»grita quando o governo destina al-guns milhões para.as aUvidade» artis-ticas'; ...
O repórter, que concorda plenamen-te com as palavras de Armando, lem-bra que o.diretor do S. N. T. não de'-ve se Impressionar com esses eternosdescontentes e aplicar a chave do'bola para a frente", prosseguindo emsua obra difusora do tíom teatro, apreços populares.

"Aliás, por* falar neste bola paraa frente, tão em moda na modernacrônica spcial de hoje", diz ArmandoCouto, fique sabendo que o nossoJoão do Rio era mestre em criar suaterminologia. O termo bfcantino, porexemplo, que hoje é disputado peloscronistas sociais, era constantementeempregado em suas crônicas".
BEATRIZ (VEIGA) t A

MADAME (VARGAS)
Armando Cóüto está satisfeito como elenco, quo correspondeu inteira-mente á sua expectativa. E fez que«-tão dé dizer que assume desde Já aresponsabilidade por qualquer in*u-cesso da montagem, já que mais do

que os'artistas, colaboraram consigoseria difícil exigir; É vai mencionandonà conversa os principais intérpretes:Beatriz Veiga, tão fina e elegante co-mo João do Hlo imaginara sua Mada

DIREÇÃO COLETIVA
HA CASA DIOR1
PARIS, 9 — Jacques Rouet, diretor comercial da Casa Dior,

anunciou que "não um homem,
mas uma equipe" substituirá ofalecido Christian Dior na chefia
da sua casa de modas, segundo
anunciou, hoje, o diário parisiense "Aurore".

A noticia do "Aurore" supera
as afirmativas de que o dese-
nhista Yves Saint-Laurent, de 21
anos, tinha sido escolhido, parasubstituir Dior, que morreu a 24
de outubro, em Monte Catini, na
Itália. Tornou; também, claro que
^.Casa de tàodas Dior seria di-
rigida por; "liderança coletiva"
integrada dos mesmos elementos
que trabalhavam cóm Dior até
sua morte.

De ac6rdo.com "Aurore", Saint
Laurent será um dos' elementos
chaves da direção. O extraordi-
nário desenhista de modas entrou
para o> "staíf" de Diòr em 1953,
depois de um concurso desta es-
pécie. Os outros serão mme. Ray-
monde Zenacker,- uma das colar
boradoras do último Czar; mme.
Marguerite Carré, assistente téc-
nica, e mme. Mitza Bricard, quesupervisionará as questões de
chapéus e jóias. U. Jp. .

d. tempo, em tempo,. * reprL.do HÍrXM?t&?££lo» exibldore», qu. tém nele um do»: tlante de sua preiença no ca«telo da•em box-ojlicr mal» importante». filManderley. Derde a chegada da nov»
Rebecca voltou para trazer também IMr'* dê wlnler T" uma Jovem, »ln-
um Hitchcoclc d. qu... vinte .no. 

j S^ct FdfgjÊSSl
pastados . em pleno domínio de »ua' i8o e de uma grande e brilhante m*
extraordinária aensibüidade ciiuma- l''"' i4."10.'".-'." """"M d' "»•
tográfica, recém-vindo da Inglaterra,
onde foi pioneiro na criação de um
cinema inglês, detxando-lhe caracte-
rlttlca» básicas para uma grande par-
te doi seu».elemento» mau positivos,
como Carol Reed, Sidney Gilli.t. e
Frank Launder. E Hltchcock, o dl.
retor inglês por excclênci», a partir
de então é um diretor autêntico do
cinema americano. Uma assimilação
assombrosa qu» poislbilltaria ao rea-
lizador a constituir uma .egunda fa-
se em sua carreira, perfeita e homo-
génca, hoje composta ae mais I de
vinte filme e em crescente enrique-
cimento de um estilo táo pecuiiar,tã.i legitimo que passou á sor adjetl

becca defunta é tão real. Uo palpá-vel. que um frisson percorre o espec-tador juntamente com Joan Fontaine.E Hltchcock maneja ¦ sua cám.ránuma movimentação nervosa « propo.iltaüamente intensa, numa flx.çjo,em diferente, pontos dos Interiore» •do» tipo», com o fim- de sugerir a ha.WUnte invisível, cuja memória la-fausta povoa de augestõe. e pafho» ¦mansão. O mistério, que é entrevistelogo no inicio — o marido não qu»»que ae fale em Rebecca —; vai ga*nhando corpo e. ao» pouco», te tomeImpenetrável e terrivelmente angu»-tlante para a heroina — que já nlé«aba nem como ae comportar —, pa«-sando de um clímax (Joan' Tontalnêsurgindo suavemente com o vesüdpcopiado do retrato da galeria) par»vado como o cst.,o hftcncockeand, a J outro (a governante abrindo as Ja-mao do musire ou suspense s.mpies-, nelas e sugerindo, com a voz cava âmente, que í.gnlíica no dicionário ci- indefesa Jovem, que ceda ao imouísencmatográilco: AifKd Hltchcock. Uma J
mesma marca tradicional, que vai da
transformação ae um incidente banal
em motlvaçáo de expectativa, de um
hábil Jogo de efeito» visual» e audl-
tivo», no interesse suportado em qual
quer fator menos plausível — queêle torna nto aó plauilvel, mai, ás
vêzei, chega ao cúmulo de trarufor-
mar em parte eisenclal dominante,
numa quaie mórbida obstinação de
enuonar o espectador. E ao demo mis-
tério éle aduz beleza e humor. Um
humor que assusta a que está imbui-
do, em muitos casos, na própria dra-
maticidade da cena; uma beleza vis-
ta e sentida em todos os seus filmes
e em alguns, comb no caio de X Con-
fe»J, aplicada no. Intimlsmo mali puroe emocionante. ,

- impulsede «ua alma desesperada) até o clUmax final (nas cenas em que Mr. «kWinter narra a morte de Rebecca*»a câmara não a mostra, mas ela e«>tá tio presente, tão .uténtlca-e rutque a «entlmos rir-se » provoc.r '•_»
cóier» do ultrajado marido). Entreuns e outros, Hltchcock transmita ain-oa a atmosfera romântica que envol-ve o amor do Mr. de Winter eom-ajovem dama de companhia de Mra.Van Hoppe; e pelo praier que » ca'»na oferece destaca-se ainda a prima-
üüiLi "? dèÁMlB,derléy, que surgeincplnadamente quando o carro fá»uma curva e a vor d. Laurence Oli-vier adverte: "Thafi Manderleyl".Um belo filme. ,

No inicio de sua carreira e em súaprimeira oportunidade importante,Se alguma coisa sofreu com a pas- Joan Fontaine tem um admirável de-sageni do tempo em Rebecca aó pode «empenho. Tão atraente, tão suave'»ser porque alguns dos vestidos usa. romântica na sua pureza, que noi»dos por Joan 1'ontalne já passaram da lcmbra imediatamente 'uma Julieta

^^^^_Wi^^^^::^mpmm^mSi_smàmentâneamente d.Oasíunfo entí-ndõ \_° ^arão; Sebastião (h Vasconcellos,
do rijo1 no caso desta bela Xdá&e\Ú_ ?t_?°. "movendo ódios e gastandoVargas. ,¦ a eIa madamciPerXidIa; Paulo Padilha, com aquela

_ ""•Ànijfáii discr.Çdo e classe qua lhe são carac-
Joãn ííw i quo ? "JOlodrama de | terlstlcas, e Adlla Araújo, Grace Moí
chocará n nShifBrardar.baslanle' pois ma' Edson Sllva- Millon MarTOS. MÚ'
_t_____\- °ip, .?,? írente a uma so-ciedáde cuja futilidade iguala, ou até
'HiSfíSW/ o/ató-society dos nossosdias E ninguém melhor do que Joãotio Rio para explorar este materialtentador que ofereciam os salões ca-riocas de 1913. íleppre só nesta frasedo barão André der Belfort: "í umasociedade que.se forma de aluviãoem torno do dinheiro que a maioriapossui como hipótese"!1 Al"eTta »!boca do personagem, uma boa defini-çao do .ambiente em que se desenvol.ve a obra ,

EXPOSIÇÃO
RODOLFO AMPéDÓ

„,~T E o Povo, Armando? Como rea-
Jlrá ante esta peça de altas rodas,de personagens requintados e temasue alto bordo? .

,. ~. "Acredito que justamente o po-_vo vá se emocionar, bastante com oespetáculo Não se fequéça qüe esta^ I
mos diante de tais personagens eambientes, mas em tratamento me-lodramátlco, A imensa platéia das'novelas, radiofônicas se descobrirá

Comunicam-nos:"A Diretoria • do Museu Nacional
de Belas' Artes'avüá aos senhores
artistas e colecionadores que deseja-
rem figurar nçsta exposição, que a
entrega dq$ trabalhos, deverá ser
feita ao Museu até o dia- 12 do cor-
rente. > terça-feira, improrrogável-
mente".' '

Ifl

__i

M

vMAMWA Í D E R O J E
!S~ "waldlr Calmon E - l^íliiiigl^
gtt 

- Tel. 25-,272 - (Fecha- S&%ffi»l ..AdoráveI
_lQ. _._.._. », Julia* — (pelo TBC)
E nL "~ 23 ~ "Música MUNICIPAL — Tel r-1tlíl5 - «As
CHANCA - Tel. 26-7345 - (Fe- JS^-l^1^^ 

T-lr-^; 
Decha°°'- ' '| ¦• -\ •=.. 

|Xurupito".'CIRO-S _ Tel. 37-1191 - "Música B REPUBLICA - "Guerras Do AlecrimE Manjerona —. (Temporada Oficial

Recital de Canto

moda. No mais tudo está perfeitamente enquadrado tanto, no estl)o doHltchcock como na mais.recente téc-nica da realização de um filme. Co-narizado por Robert E. Sherwood eJoan Harrison, o filme é enormemen-
te valorizado pela direção dq mestredò suspense, que ultrapassa os as-
pectos melodramáticos da obra deDaphne du Maurler para construir
uma obra. densa e angustiante, expio,
rando com habilidade lnexcedivel a

«hakespeareana ou a gata borralhelri
que encontra o seu príncipe encafc.tado. Laurence Olivier, êste grand»ator de sempre — e que mal» tardese firmaria como. o maior criador deShakespeare no cinema — tem tam-bém um notável desempenho como-»«r. de Manderley. E Judlth Andersoaestá excelente como,» sinistra e neó.rótica governanta que devotava a He-becca uma mórbida afeição.

CAKIOS FONSECA'

• -A ComissSo dt Arte do Instituto Brasll-Estadoi Unidos tem e
prsiér de convidar V. S. para o recital da cantora

• Wl PIRCÉIA DE AMORIM
dl» 11, 2«. felr», às JI 

"horas, 
no auditório da Associação Brasileirade Imprense, à Rua Araújo Porto Alegre, 71. >.

O programa constará de músicas de Haendel, Gluck, Schubert,Faure, Poulenc, Serglus Kagon, Mignone e Vllía Lobos.
lne°f "nvl,e* Individuais estão sendo dlitrlbuídoi no Instituto Bra-Sll-Estados Unidos, Rua Senador Vergueiro, 103, e Biblioteca da Em-baixada dos Estados Unldoi, à Av. Presidente Wllion, 147.

I6S40

Dança
CLUB 36 — "Gregório Baf-rios".DRINK — "Djalma Ferreira E SeusMilionários Do Ritmo"- ¦-¦ . ¦
líEV-BOm — "Fafá Lemos"
_ÍAX1M'S — Tel. 37-96M' — "Músi-
ca E Dança".
MEIA-NOITE — (Copacabana Palace)-Tel. 57-1818- (Fechado).-: '•¦NICHT AND DAY — \Tel. 37-ÍS63' —"Mister Samba". *í '.,' •••¦'v;-;.
NOVO MUNDO, — [•íãnlarés Música-
SAÇHA'S - "Sach»E-Müi^|M^'UVtfíM|u/Ã'JORGE01*
meida ,:.\. ^t_'st-'í:-Á'..'Ao'r.V ¦ ••
TUDO AZUL- "Amçrico;4:d:'tiiá' '
no". !¦;'•:'-„¦.- _?i.:": ¦¦¦

T.N.C.l- M.B.C.)
RIVAL L. Tel. 22-2721 _ Oscarito.ÉFamília — "Zero A Esquerda','. '¦¦',¦¦¦:
SERRADOR — Tel. 42-3442 — «His-
tória-Proibida" — (pela Cia. UVaTodor).
SAO
cado
Cia. D.ulce, Rodrigues).TABLADO'- (Fechado).".- , .TUUCA J- Tél. 2S-103S-^ VHIgh So-

"Garoto Enxu-

| KãTnSal- Lydla ^'•'t^sTSrui3"1639-"^^"- CAHM0LY ~

PALÁCIO — 22-0838 - "Tarde De-mais Para Esquecer" — com Cary
9ra"t— Deborah Kerr. — Colorido.
MTH,ÉS_';,22-8795 - "As' Aventuras a'lVOrÁd_T 

"
De Don Juan" - com Errol Flynn í- TentàcSo» 

~
Viveea Llndfords. —Colorido. — ÍU liSli"""S.);
PLAZA  „.„...„„, . „„E Vinho" í- com Pabürô^câívó.'—
(Produção espanhola).
VITÓRIA -. 42-9020 _ VRebeca"c-C(im'I,aurence'01lviér — Joan Foitaf-'ne. — 'IU,;S.)..: .. .- '
«{VOU-:(Cinelândia) fi "A Histó-

Vi(^_t____________9__í__fnni llililiiitiiiiiii ¦!¦ *

Wi^_W^____W$_MWMM.
R. do Passeio, 42/56

__^m^_m^__í% •%&
^^í «V~+~L~ ~—(ti

MESBLA

Bairros — Subúrbios
ABOLIÇÃO - (Lg. da Abolição) -Rebeca . 1
_Í,_á,,^. 29"3215 — "Albatrasse".
AMÉRICA - 48-4519 — "Rebeca"

27-2936 — "Sublime

ir/. \ <- j. t",'Z.".77--'a'm'a> -=• A nisto-
JORGE i- "A Mulher Sem VgMà___\ ^.í8*900 X,e„P'ncsJ"~ com'".^,(de;Nelson Rodrigues pelalíS" ,* 

°"'?? ~ SfIvia Pinal- ~
Dulce Rorirlp,,»cl .• i1?}??-'.

Colorido. - t„. |^t:pALACIO - 57-3,95 _ "A, Dos22-1097 — "Marcellno, Pão y,encido£ y com Lea Padovani —Pierre Cressoy. _ (Ital.).
ASTÓR1A — 47-0466 —
Pão E Vinho".

'«s„wim I "Redenção De Um Covarde"Sublimr [ESKYE TIJUCA — 28-5513 —
Vencidos

(Vila da Penha) . -."Lill".
CARUSO COPACABANA - 27-515Q -'Festival Em Cincmescope" — (UmFilme Por Dia).
CJíNVRAL — 30-3602 — "E^a ht.rirasil".
COLISEU —
che".,.
COELHO NETO
ro".'
CRUZEIRO — 4D-4C51 —
COPACABANA — 57-5134 — "Rebe-
cá".

29-8753 — "Coman-

"O Filho Do Zor-

Parn Esquecer" com Cary Grant

VXmWS DIVERSÕES

tÊÊi-Congresso _ "Festa Na-!«?.1!3Í^P0I,; Estudantes".
ml^A, DA BOA VISTAShang*i'!,vi' ¦

"Parque

CIRCOS gem"

TEATROS \"<:'.:•¦<:¦ :¦;' fiBOLSO - Tel. 27-312? —-füm Frari-cês Em Nossas Vidas;1 iíjKaCia. Au-rimar Rocha). .'.'-'•' ;."i;-Vv\Tâ-> ••-
CARLOS GOMES — Tc.\._',ájW'éS_.-^
yÂS^PA110" ~ (coiri^Antótbfte^í^COPACABANA — Tél,-' S7-18ltf :— '
"li De Amor Que Se Trata" — (comos "Artistas Unidos"). CIRCO GARCIA — Avenida Presi.DVLC1NA _ Tel 32-5817 - CÊsses' ^"to Vargas.' , ^f!1?* _?"_
Maridos". — Cia Tónia .— Cell ' •'¦' i / \Autran). -;¦• .CINEMAS í ¦ '¦¦'/•
DUSE — (Fechado para reforma). I
í-ollií;s-Tei. 27-8216 - "Profes- Cinelândia • • ', '¦'W_ti íi
ríómA Z ' m áiii ;_^_ ^PiTÓLI° 4''.22-678S - "jornais - Pos Modéníos'GLÓRIA _ Tcl. 22-914.6 _Ti.(Fech,aSta,.9esenhos - Curiosidades" -. '" "
para^reforma). v@^|Sng|g - 22-9348 - "lubíímé

nnadcclda"¦¦—r___7ffànfnml___ mm n-*., r-

AVENIDA1 —
Tentação'^

"Marcelino, _?,Z!_BI0 — 37-198fl - "Ba«dad".
. .., ' ""• lENGENfíO DE DENTRO — 2C-U36 —

48-1667

A'/4TECA ~ 45-6813 _ "Sindicato DaPerdição * — com' Nicole- Coilícel —Philipe Lcmaire. — (Fr.)ÁGUA SANTA _ "Rastros Da Cor-REX - 22-6327 - "Comanehe" - ,coin Dana Andrews - Linda Cristal. Irupç°°
n.^°i°rld0' ~ (U' S'»' ALASKA _ (Copaoabana) _ "A Fú-dentro •¦.,.. -,.,- ;na De Uma Região Perdida". '

C1NEAC - 42-6024 _ "Jorriais - De- 
' ' ¦ : ¦'. ' '',' '- '

senhos - Curiosidades _ ComédiasMNCHIiTA ' ,' ..\.' '
rnrnK_»,aàa J___-,« [BANDEIRANTES - 29-3262 : _'''MÍWho-.4**" - "Marcelin0" W - vS M$fânFLORÍANO _ 43-9074- "Rainha TI- >BLMAR _ (Enge»hp';de^| 3
1DEAÍ it.-_._t „r. _ ¦ « 

"Em Busca Do Ouro-.-' ¦ ,':,-¦IDEAL. _ 42-1218 - "Os Perigos De 'BENTO RIBEIRO - (là' H S 881)BONSUCESSÒ ~_?wW$_£oW&Súper-Homem". _^,._,„,
ms_~ 42-0763 -:,"H(inra De Selva- _téb_£r

\__liF^°_ ~ M'2*56 'W "Rebeca-."""' " 30-3489 — "Rebe-

28-8178 "— "Coman-

Í^__wV^_,^W^^^í^^M_M_: com"'Gaíy Coo~p"er"^VoCro-' w" jj____%&%jò%°A%x ^^i& ^m^^ - coi°^° —
(Fechado). j ¦;.,- ._ff^ ¦ :y^yilB^- 32-S4E0.— "Mar Sem Fim

ÍTumDaER%ã7 &Mè mM plPMARROCOS - 22-7979 - "Samba Ná \CARIOCA -Vila Iche" -
POPULAR - 43-1851 _ "Tudo.É Mú- I CATUMBI _ 22-3S81 _ (Fechado pa-

Í Wl____*$___W$___f. (U- S-' • ! CAIÇARAS L
Ten- \K___.M$ _¦¦.--¦¦ «-!681 - "Marcellno, CAJIÍPO CR.4WDE — (C G R 8"8,

__~ "Softibra.Da Noite" ' 
'

ESKYE MEIER

Al Dos

29-6.704 — "Ai Dos

Deborah Kerr. — Colorido. — ÍU.
S.).
MARACANÃ - 48-1918 — "Tarde
Demais Para Esquecer".
MADUREIRA — 29-8733 — "Fúria DeUma Região Perdida".
MAR1ANA — 28-1357 — "Justiceiro
Mcscoiado".
MARAJÁ — 28-7394 — "Ouro Maldl-lo".
MARAJÓ — (B. P. A. 696) _"Trapezlo",
MODERNO . — (Bango) — 862 -"OrRl.i Sangrenta .
MELLO - 30-3777 _ "Festival Em
Çlnemascope" — (Um Filme PorDia).

PARA TODOS — 29-5191 — "Al

.32-2923 — "O

Armado
"A Ilha

Vencidos'.'. í)
ESTAClO ÜESA
Derradeiro Levante
FLORESTA — 26-6257 —
Até Os Dentes".
FLUMINENSE — 28-1404 -
Nos Trópicos".
GLÓRIA - (São JoSo Mcrlty) —'Sete Cidades ¦ De Ouro".
GI7ARACÍ - '(Rocha Miranda) —
GUANABARA — 26-0339 — "Matar
Para Viver".
HADDOCK LOBO — 48-9010 — "Mar-
celino. Pão E Vinho".
IPANEMA — 47-3C0G _ "A Fúria DeUma Região Perdida"
rRAJA
xões".

29-9330 — "Duelo De Pai-
"Domingo

"Renúncia Ao ôow
NACIONAL — 26-6072
Sangrento".

IGUAÇU - .... ... / . . . __ ... iV/rrAL _ 48-1080 - "Sublime Teu.

^f,^^_l_:l^-,'Í^^_:\9yW_,- 48-1033

METRO COPACABANA — 37-9898 —"Mrr Sem Fim" — com Graça Mello- Lydla Vani. — (Produção ,nacio-nal). . _.
METRO TIJUCA — 4f-3970 — "Mar
Sem Fírn'^ — com Greça Mello —
Lydla Vani. — (Produção nacional).MAUA — 30-5656 — "As Aventuras>De Don Juan" — com Errol Flynn —•Viveca Lindfors.. — Colorido. — (U.
MASCOTE - 29-0411 _. "Marcellno.
Pao E Vinho". .
MEIER — 2E-1222 _ "Congotanga".
MONTE CASTELO __ 29-82M -
i,'7',^r?!.P£mal1 Para Esquecer".MIRAMAR — (Leblon) — "Rebeca".
MOÇ-A BONITA - (Padre Migueij -

mais T>are Esquecer" — com CaryGrant — Deborah Kerr. — Colorido.-

..!__%?_¦_:, ?~m'° ~ "CÔmanchV'. •
LEOPOLDINA - (Penha) - "Tarde
Demais-Fa^-a Esquecei".
MADRID^. 4Ç-1194 - "Taroc D

PSo.E Vinho".";-- T 
"Mar«»no'

Cowdé^ ¦r" 3°'1131 ~ "Ambitã<> De
PAX _ 27-6621 _ "Ai Aventuras Dei-pn .luan — com Errol Flynn —

Colorido. — (ti.'Viveca Lindfors.I/PI a kTÃ **____-___*_. m-__ ---____S_ ~ ÜEgiS? — Tarde Dcirtal; S.''. — ,v
VEJA NA 12.° E 13." PAG. PO 4.» CAD. HORÂRItTE PRÔXIMAS"ÉStMIAS

Aventuras De Don Juan"
POLITEAMA — 2S-1143 — "À FúriaDc Uma Heglno' Peroioa".
PALÁCIO SANTA CRUZ — "O Ga-vião Do Deserto".
PALÁCIO HIGIENÓPOLIS — "De-
cisão Amarga".
PALÁCIO VITÓRIA - 48-1971 -"Os Poderosos Também Caem".PARAÍSO — 30-1060 — "Entre O CéuE O Interno".
PENHA — 30-1121 - "As AventurasDe Don Juan".
PIRAJÁ — 47-2668 — "Rebeca".
PILAR — 29-6460 — "Eu Me Vinga-rei".
PRIMAVERA —
PROGRESSO —
RAMOS — 3C-1094 — "Comanehe".
REGÍNCIA ,- (Cascadura) — "Tra-
pézlo". Ji
REAL — 29-3467 — "O Escudo NegroDe Falworth".
REI — "Três Marujos Em Paris".
RIAN - 47-1144 -_ "Comanehe".
RIDAN — 4E-1633 — "Mulher Pante-ra".
ROULIEN —
Tentação".
ROYAL — (Copacabana) —
Aventuras De Don Juan"
ROSÁRIO — 30-1S89 — "Terrível Co-mo O Inferno".
ROXr^. 27-8245 _ "Tarde DemaisPara Esquecer" — com Cary Grant-Deborah Kerr. — Colorido. — (U.
SANTA ALICE - 38-9993 - "Coman-
cho". ,
SANTA CECÍLIA — 30-1823 —
blime Tentação".
SANTA HELENA — 3C-2666 _'_Huk, A Legião Dos Terroristas".
SANTA RITA - 28-2279
SANTO AFONSO —- (Tijuca) —"As Aventuras De Don Juan",
SAO GERALDO — 30-9282 — "Com
Tcito Vai". \
SAO LUIZ - 25-7479 - "Comanehe"
- com Dana Andrews _ Linda Cris-al. — Colorido. — (U. s,i.

SÃO PEDRO.4- 30-4181 • "Hino D»

49-1693. — "Sublime

"As

"Su-

Uma Consciência".
TRINDADE — 49-3838 — ,TODOS OS SANTOS — 48-0303 —TIJUCA — 48-4518 — "A Fúria D»Uma Região Perdida". /
VAZ LOBO — 29-9198 — «Huk, ALegião De Terroristas".
VILA ISABEL — S8-1310 — "Da Am«Diçao Ao Crime*.
Governador
GUARABU —
ITAMAR — "O Barbeiro Que Se Vt-ra". .
JARDIM — "Em Busca Do Ou»".Niterói .
CASSINO — 2-4790 _
CENTRAL — 3807 — "Nas Garras DeAmbição". I >
GRILL CASSINO — 455B/Í.
ICARAI - 3345 — "Sublime Tenta»
ção". i
IMPERIAL — 3120 — "Tudo * MÚ-sica".
MANDARO — 2-0285 —
MUTUA.- (São Gonçalo) — '
ODEON-NITERÓl — 2-270T —"AM-

m
____________J_____Úl_.[>,

\ w

"A 1la De Uma. Região Perdida1'. Y\RIO BRANCO — 2-0894 —
SAO JORGE — 2-2934 '
SAO BENTO — 2-4529 —
VERA CRUZ — 2-2964 — "O Vid»Singra O-Mississlppi", \

Caxias \' ,'y1/ .
CAXIAS — "Nas Garras Da AmU-çao .
PAZ — "Sublime TentaçSo".POPULAR -i "Treze Cadeiras".
Petrópolis ,ART-PALACIO —
CAPITÓLIO — "Em Busoa Do Ou-ro".
D" PEDRO — J400 — "Três Alma»
Danadas",. ' --'
ESPERANTO — 3787 —
PETRÓPOLIS - "Lodo Na Alma" O"Tormenta Sôbre O Nilo".
T-. RIO!>
RDX _ "A Ilha Nos Trópic»*".
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m DESPENDEU 0 IAPC COM PESSOAL 1» MILHÕES A MAIS
Vão parar, por falta de material,os ambulatórios- O presidente do Conselho Fiscal acusa a adnistração - Estouro de 200 milhões - Representante dos empregados também; faz acusações

,«M * ,

Rád
« Im conseqüência da Inobscr
fâncla du normas legal» • da ad-
nlssio da servidores para atender
• compromissos políticos, a dire-
fia do Instituto dos Conjercl-rlos
gastou nais da duzentos milhões
«ia eruMiros além das verbas or-
eanrmtArlas; só com o pessoal, o
«acesso atlng» cento e cinqüenta
milhões! O presidenta do Conse-
lho -Iscai do IAPC em documen-
to por (le assinado confirmou
plenamente o que nessa particular
já adiantamos.

fesa das determinações do presi-
douto .da República na circular
20, de 27 de dezembro de 1030, de
sua Casa Civil, limitando os gas
tos do orçamento.

CIRCULAR INÓCUA
Eis o-que determina a circular

sôbrc as autarquias, inclusive ins
titutos:

1 — As autarquias deverão cln
gir-so rigorosamente às limitações
contidas nos respectivos orçamen.
tos, aprovados nos termos da le-
gislnçao em vigor, A abertura de

Encaminhou, a propósito, res- crédito adicional ou qualquer ai-
•alva ao Departamento Nacional ^°j*í^u5J™P]I<i„? „m„B__T.eni°
da Previdência Social quc examl-

de gastos deverá sor compensada
com economia correspondente em

tu oa gastos dos institutos cm dc- outros Itens da despesa.

Pede a Assembléia de Alagoas
que se prorrogue a intervenção

Mensagem dirigida ao presidente da República
A Assembléia Legislativa do

Estado da Alagoas, pór sua maio-
tia decidiu dirigir-se ao presiden-
ta da República, solicitando a
prorrogação por mais 60 dias, da
tatarvanefio federal no Estado,
tando «tn vista que o prazo da
•toai Intervenção vai expirar no
próximo dia 14 do corrente. En-
«uanto ft Assembléia tomava es
M providência, resolvia, por ou
tro lado, conceder licença (por
II voto» contra 1) ao Tribunal
dt Justiça do Estado, para pro-
a au sr o governador licenciado,
por crime dt calúnia na ação que
lha moveu o ir. Arnon de Melo.

MUNIZ RETORNOU ONTEM
t&ses atos que foram aprovados

tia reunião de sexta-feira da As-
•embléia, tiveram o objetivo de
criar uma atmosfera hostil à pre-
aeuça do sr. Muniz Falcão em Ma.
caio, para onde viajou na manhã
da ontem, com o propósito de in-
terromper o prazo de permanèn-
«ia fora do território estadual, co-
mo prevê a Constituição alagoa-
Ba» Tal como aconteceu no mês
passado, o sr. Muniz Falcão nãp
pretende demorar-se na capital
do Estado e já marcou o seu re-
tomo a esta capital para hoje.

Ficará apenas em Maceió o
tempo auticiente para entrar em
contato com os elementos da cha--mada Frente Popular qut o ele-
Itu, pois deseja no caso de ser
vitorioso no Supremo Tribunal
Federal, restaurar o agrupamento
político que o levou ao poder.

INTERROMPIDAS AS
ARTICULAÇÕES

Sôbrc os, entendimentos que se
«stâo processando nesta capital,
tm torno da possível recomposi-
çao política em Alagoas, ouvimos
e deputado Medeiros Neto, quenos declarou:

"Enquanto o Supremo não
•a manifestar a respeito do man-
dado de segurança, resolvemos,
tu a o sr. Ari Pitombo, suspender
m articulações que vínhamos con-
durindo, cm busca dc uma fórmu-
la que possa solucionar a tremen-
da crise política cm que es,tá mer-
Ifulhado nosso Estado, depois dos
acontecimentos que culminaram
com a intervenção federal",

PAZ A QUALQUER PREÇO
Depois de dizer que tudo ficara

na dependência do resultado do
pronunciamento do STF, o depu-
lado Medeiros Neto observou:"Sc o governados se tornarvitorioso, nosso dever è o de en-
contrar, a qualquer preço, uma
fórmula que acabe de vez com a
SituaçSt, de descalabro políticoreinante cm Alagoas. Seja atra-
Vés da restauração da Frente Po-
pular que elegeu o sr. Muniz Fal-cão* seja através de outro meio
qualquer que possibilite a volta

do Estado ao clima de paz t de
prosperidade que vinha desíru-
tando. s

A MAIOR CRISE DA
HISTÓRIA

Salientou, por outro lado, o sr.
Medeiros Neto, "que Alagoas porsua posição invejável, na área
eeo-económica cm que esta situa-
da, não merecia sofrer os reveses
pelos quais tem passado nos úl-
iimos meses. A sua economia,
uma das mais -sólidas do nordes-
te, sofreu um impacto como ja-mais registrou sua história. Ob-
servou que não estão) ocorrendolá novos sucessos desagradáveis,
mas está tudo parado, 

'como 
seestivessem entorpecidos os meios

produtores do Estado, E'isso pre-cisa ter um fim", acentuou.

PETIÇÃO DE OSÉAS
Ao ministro Vilasboas, o sr.Oséas Cardoso dirigiu petição em

(Conclui __ is.» p-clna)

— Os gastos das autarquias
deverão ser programados de íor-mo • nao excederem, em Aidamês, a receita mensal arrecada
da, ficando entendido que qual
quer operação de crédito ou concessão de auxilio do Tesouro Na-cioiml para a cobertura de déficitdependerá de prévia e expressaautorização.

— Qualquer obra ou investi-
mento das autarquias dependerá
dc prévia autorização do senhor
presidente da República (portaaberta para Brasília), exce-tuados os casos de operação nor-malmente efetuados pelos autar-
qulas de natureza Dançaria ouoperações de financiamentos aosrespectivos associados pelas insti-tuições de previdência social, nostermos da legislação em vigor.

— Os órgãos de controle fl-nancelro des autarquias fiscaliza-
rao o cumprimento destas normase representarão, ao ministro detado a que as mesmas estive-rem jurisdicionadas contra qual-
quer inobservância de suas re-
comendações".

Observação nossa: O próprio
presidente da República desobe-
deçeu ao disposto na lei da pre->v|dêncla e em sua mesma cir-cular, quando determinou, emdespacho, o desvio de bilhões decruzeiros dos. institutos para Bra-
silia. Façam^o que eu digo...
REPRESENTANTE OPERÁRIO

ACUSA

Outro membro do ConselhoFiscal é o sr. Ângelo ParmigianI,representante dos empregados e
presidente da Confederação Na-cional dos Trabalhadores no Co-mércio. Ouvido pela reportagemsobre as irregularidades na pre

se fUesac uma exposIçBo da ver»,
dadelru situação do IAPC, Até
hoje tsta. reunião não se réall
zou".

OUTROS PONTOS
I'interessante frisar o següln-
a — O .presidente do ConselhoFincai, apesar de ser representan-

te do governo, nada pode fazer

paro pôr cõbroaps abusos aue aadmlnlstraçüo do Instituto com»-te, umu vez que cabe ao presi-dente da República Intervir. Maso. ar. J. K. nio* intervém. A nãoser no caso da sangria para Bra-
sille, é claro.' b -f Oa. serviços médicos do

io universitária: cultura para o povo
Será inaugurada em dezembro"próximo a emissora da Universidade
do Ria Grand* doSul^t-mpreendimento inédito no Brasil - Auditório
-"•¦"Vamos inaugurar quatro

prédio novos da Universidade, In
elusive o Central, em qua /uifcio
nára a Reitoria, um auditório de
dolt' mll lugares e a primeira es-
taçio de rádio universitária do
pais, que,hoje recebeu o prefixo

•'•¦• >5Bmil^a.«S5Sjíl^^

/ _3_a «- 
''

IAPC, tanto' os> ambulatórios co- ZYU-o*,, passando a funcionar ém
oWi-t «a iti.jWv fw^^n^ivoeomafreqüên-

nos ontom o reitor <fn Unh-et-id*-1
de do Rio Cirande do Sul, pref.Elyseu PatfioU, qU8 Velo ao Rio
a fim df convidar o presidente,'
vice-presidente da República t o
mlnlitro da Educação para ptttl
direm a inauguração daqueles
empreendimentos tm principio
dt dezembro"próximo.
CAIAM AS BARREIRAS ENTRE

POVO E UNIVERSIDADE
O reitor Paglioll, que se coni cs-

sa um homem intenn aos forma-
]lunoi « ao protocolo, adiantou-
a difundir educação .cultura namais rigorosa desses termos. E
acrescentou:— "Sou do opinião que o pa-
pel das Universidades não deveficar restrito á aulas, exames econcessão de diplomas, mas queprova

f'-*:-___Í _£__.!.:"'¦ ¦
r 
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Htltor P-iUolI:No„o «tCDtAlo «*,, Mr imiudo

«s ncciwildsdos de pro
da rincão 'dt bem-t-star t

essos jtu já de-mojl os muros quo separavam aUniversidade do po\-o, t convidei
opilbllço a participar da vida daUWversIdade. As nossas Facul-dades ppr várias vêxes, e agora
com maior fr«qü*qcia, «tendem aaua finalidade é a de atender! solicitações de. profissionais ou

À terfaiilktâdea fars^do aparecimento do tenente
Nas denúncias e diligências feitas úpr jornalistas, o desmascaramento - Avidência, assim se expressou* • l.C—"-' • _f '• ' - L 'ÍL i a* * '' *^«* . -• ¦"as nomeações que oiapc faz comprovação oe que o bilhete foi escrito por um seringueiro revelou o plano'™a™ -Òúa&jdeyçriq wren^we^A^fl - Punição para os mistificadores

;Í¥«po_Í9gem de Alipio Monteiro, enviado especial do Correio dtt Manhã

podemdos Boletins
quase diariamente
comprovadas atravís -„.,.„.,,
de serviço jJo próprio instituto.Alias, o problema das nomeaçõesé da responsabilidade do própriopresidente-da República'como jádeclarei em outra ocasião. E' pos--sivel çnie êle não saiba qual asituação financeira real do IAPC,ouando as autoriza. Por outro la-dp. se não sabe é porque não querHá cerca de seis meses êle medeclarou que os membros do Con.selho Fiscal seriam por êle rece-bldos dentro de 30 dias, para que

yÉBP^ im .'ftftdfaàf T~Wmj^7Íg|M_lffk^fifflft |K * jt jjftjR^L^^^** V^'**' t__[

O SEU À SEU DONO

nr..S-q1í ÍAMo~Z»eh0Jlpi'i\? i] dt um t«-Mlho editado pelapraaldencla da Republica, Conselho de Imigracio t, Colonização,•ob o titulo "Plano Nacional da Colonização", 182 páginas, ano 1953.
L _¦*!.. mo,° pl?no *"¦¦*¦'* ,01"*-' um -"""P» «>• particularestem dinheiro conseguiu arrancar da SUMOC 2S0 milhões d* eru-
Vi.?!! .' T°i £tn,b,al*1 e°m » «*» (alegado) dt executar o ditoplano através da Companhia Progresao Rural, especialmente funda-da Esse plano tem_ sido a chave-mestra das justificativas da om-presa visando a explicar que agiu corretamente obtendo- tantos ml»lhoes do governo m pretexto de realizar um programa - do própriogoverno. O documento, acima, prefaciado pelo sr. Fernando NlfoAlvarenga, prova que o presidente da companhia • üm dos seusatuais d reteres participaram da elaboração do plano com o qualse beneficiaram particularmente. MObservações:

.¦"", 0Jsr•. N,í° Alvarenga, que presidiu a tal comissão era opres dente do Instituto Nacional de Imigração t Colonização wss.qualidade, embora . companhia não estivesse registrada,'comede-
SES?-1 

•xpr""raent» ••¦ !?'> mant«v» correspondência regular .oficial com ela, em nome do INIC.
— Até hoje a SUMOC não chegou a uma conclusão de comose processou a operação dos 250 milhões. Está muda

ii.- * _ e,onflrm» aue "ão fiscaliza a aplicação dos 250 ml-
SSkt___;%! 

"f*.lneIx,rtIênela 
,d0 re^M'o m porque considera o, be-neflciados em situação irregular perante a lei.

• i4.- Pob'Icamo.s » documento a titulo de colaboração com o
dt». L^r!:^'-^ Pr°me,eU ,on,ar P"Vld«ncla. morada-doras tao pronto aoube.se o. pormen-ires da operação do financia-
rrenVmrm,al^Uüo8und0 * C°M° «" M*™ ~

NO MUNDO POLÍTICO
Providências
Campanha eleitoral
Viagens e rádio

O nrwldcnta An República não parece bem Informado «obro as•olsaa «na w pas»am no Catete e na administração pübUca federal.Soa «IccUracAo, publicada na Imprensa vespertina de >exta-felra, da-polo à administração da superintendência da Valorização da Amazônia«, mau-, fazendo • tUular daquele carijo aeu companheiro de viaremm Bel«m, é dessas coisas que surpreendem até is estátuas.
RA nm» Comissão Parlamentar de Inquérito cm pleno funciona-snento na Câmara para apurar irregularidades aU -eriiicadas. O pre-•Idente _a Comissão e o pessedlsta OUveira Brito e o relator, o traba-Ihlst» Sérgio Magalhães. Ambos pertencem 4 maioria que apfila offovfirno no Congresso. '
Bamaria ao sr. Juseelino Kubitschek informar-se com «sses seuseorrcUgionarios sôbre o que se passa na Superintendência da Valorl-sacio ala Amazônia, JA que nio quis ouvir a Contadoria Geral daReiKlbhc» e o DASP, para ficar a par das gritantes ,e condenáveisirregularidades que ali se Ifm verificado.
rrocure o presidente Juseelino Kubitschek conhecer corretamenteSsm caso porque, para lamento dos homens de bem do pais, vário»¦»« es elemento» ligados, direta ou Indiretamente, ao Catete que per-•ekeram eu que ainda percebem gratlflcaçtes pela Superintendência*a ValorliaçAo da Amazônia.
O caso exige providencias claras • imediatas do presidente.

Sin..» ot juros são es nesmos, mas o nossa
CONTA MISTA*

Rie proporciono MELHOR RENDIMENTO
Ben no centro do Cidadã
Expediente Ininterrupto
das 9 às 18 horas

BANCO OLIVEIRA ROXO
Rua Miguel Couto, 7 go lado da rua do Ouvidor' osm estrito otsmhttq .« taxas fiza.as pcla SUMOC

CAMPANHA ELEITORAL
O ministro da Fazenda programoupara ontem no local onde vai serconstruída a hidrelétrica de Três Ma-rias, em Minas, uma reunião comvários prefeito» da região.,

_ Na aua campanha para chegar aoPalácio da Liberdade, todos os re
(Conclui na 8.» página)

CONTRA •

0515 BILHÕES
FIESP apoiaria o sr. Carvalho

, Pinto
Informações colhidas nos

círculos dirigentes da Federa-
ção das Industrias nos autori-
zam a adiantar que o Depar
tamento Jurídico daquela en<
tidade chegou, num parecer
que deverá ser logo dado à
publicidade, às mesmas con-
ciusões do prof. Carvalho
Pinto sôbre o problema da
emissão de 15 bilhões proje-tada pelo ministro da Fazen-
da. O parecer deverá, ainda,
ser submetido à apreciação
dos diretores da FIESP, mas

t'á 
está concluído e será pu-licado possivelmente ainda

esta semana.

Não passou de falsificação cri
minosa o tão propalado encontro
de um homem branco que esta
ria vivendo entre índios nt re-
gião de Terra Nova, no Territó-
rio Federal de Rondônia, a ires
dias tm embarcação da cidade de
Guajará Mirim, apontado como.
sendo o tenente Fernando Gomes
dt Oliveira, desaparecido ria sei-
va em 1945 na localidade de SSo
Pedro, a 92 quilômetros de Pôr-
to Velho. Comparando o» irag-
mentos de um bilhete encontrado
na mata, próximo do local dós
supostos encontros tntrt o serin-
gueiro boliviano Maúuel Cordeiro
Salazar, o homem branco t os
silvícolas t tima assinatura dt
Fraçcisco Cordeiro de Farias,
também seringueiro e companhel-
ro de barracão de Salazar, o pe-
rito Carlos aboli, do Instituto de
Criminalística, afirmou ter sido o
bilhete escrito por Francisco. As-
sim, comprovado o delito, nada
mais resta senão entregar os em-
busteiros às autoridades policiais,
a j fim de serem interrogados,
quando se saberá oS motivos què
os levaram.a tão inominável pro
cediihento. '
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comparação da caligrafia dé Francisco Cordeiro de Farias nos pedaços de bilhete
uma declaraçSo de dívida possibilitou a descoberta da fraude <

VM CASO DE POLÍCIA *

A designação do major Gerson
Gomes de OUveira para a apura--
ção da veracidade das • ihiorma-
ções qUe 'surigiram. em Güájarà
Mirim sôbre o aparecimento dohomem' branco foi contraindicada.
Não porque faltasse capacidade
aquele oficial para a missão, más
principalmente, por.ser êle irmãodo tenente desaparecido e issoseriaobastante para que não pu-desse fazer uma análise fria dosacontecimentos e mesmo perce-ber,-como ocorreu no caso de ai-
guns;jornalistas, que os relatosdo boliviano deixavam muito adesejar. Outro oficial deveria es-tar à. frente- das operações comotambém, deveria fazer parte dáexpedição um policial experimen-tado, que tratasse unicamente deinvestigar os pontos relativos àvida pregressa e outras partícula-ridades que giravam em torno dos
protagonistas dessa grande farsa.Por ocasião das expedições' an-teriores em busca do tenente Fer-nando, o inspetor Soares, da Di-visão de. Polícia Política e Social,foi_designado para proceder afdi-ligências, tendo inclusive viajadovárias vezes para o local do de-saparecimerito, onde até recons-tituições toram feitas para me-lhor elucidação do caso. Agoranada disso se fêz, apesar das pri-meiras informações que aqui che-
garam através o capitão Luiz
Moreira, da 6.a Cia. de Fronteira,
que indicavam e mesmo afirma-
vam o aparecimento do oficial.

JORNALISTAS DENUNCIAM

Quando os jornalistas subiam oRio Pacaás Novos já com um "ha-
beas corpus" concedido pelo juizda Comarca de Guajará .Mirim,foram alcançados, conforme no-ticiamos, pelo major Gerson, quelhes pediu não continuassem via-
gem rio acima para não prejudi-car os encontros do boliviano comos índios. Nessa ocasião foi per-guntado ao major se estava a parde que Salazar havia respondido
em Riberalta, na Bolívia, a dois
processos, por furto e apropria-
çao indébita. O major agradeceu
a informação, porém sentiu-se
que- nenhuma importância haviadado a essa denúncia, já que, im-
pressionado, ora 'pela descrição
que lhe fazia Salazar do homembranco,, ou pelos seus fantásticos
relatos, não poderia, como é na-tural, ver as coisas com a mesma
clareza de outra pessoa alheia asentimentos de família. Não des-
cansaram os jornalistas. Váriasreuniões e diligências, pór conta
própria, foram efetuadas para es-clarecer o caso. Surgiu então asuspeita de que Francisco teriaescrito o bilhete que era por Sa-lazar atribuído ao homem branco,naquela altura dos aconteeimen-tos completamente mua> as suas

perguntas, ao contrário dos.pri-
meiros contatos eril que foi tão ía-
lador. Salazar íôra pôsto de lado
porque somente desenha seu no
mé. Tinham-se os pedaços do bi-
lhete faltando apenas qualquer
papel escrito, por Francisco para
se còinprovár â. suspeita. Feliz-
mente isso, ocorreu graças a uma
declaração de _ívi.dá,"qüè êle ha-
viá feito' a um 'cojnerciánte -<Je
Terra- Nova, onde estava a' sua
assinatura.' ,-V|- -

COMPROVADA A OLHO .$Ú;
A comprovação v íòij facilima,

pois a olho nu vê-se clárainente
qüe á caligrafia da assinatura é
a .mesma do bilhete.' Dois dias dé-
pois o major Gerson] chegava.-_
Guajará Mirim e os 'documentos
foram-lhe mostrados: Dessa vez
fácil-íoi percéber-se. a. suai-dési-
lüsão. >Estáva mais do;'<lue','pro-
vado que tudo não | passava de
uma,;farsá. O majoreritão pediu
ao ,capitão Luiz qúe. envias-
se aquelas provas para o Rio,

Exército na qual, segundo ain-
da Salazar t Francisco, o ho-
mem* branco, teria pegado, teve
o mesmo desfechot pois as auto-
ridades militares nao encontraram
nessa. íoto as impressões do te-

nente Fernando. O result&do des-
ses exames foram comunicados
ao major, que anteontem partiu
com seis ,soldados para o seringal

(Conclui na 4.» plitml

prátlrM das cidades du lutador
ou mesmo dt Porto Alegre, r-tall-
uudü curtos s-üi-anals do atuall-
tação sôbre os mais diversos aeto-
res de tmlno."
JORNALISMO S DIVULGAÇÃO

UNIVEnSITARIA
A seguir, o -nWailor gaúchoexplica qut a ridlo Universitária

constitui um corpo só com o se-
tor dn Imprrtua da Instituição
qut dirige: — "Enquanto que tnossa imprensa mantém periódl-.dicos, Imprime o nosso boletim
oficial, teses, monografias _ até
livros, a ridlo, »ob a administra-
cio da Reitoria t sob a supcrvl-
sio de técnicos, ficará a cargode professores- e alunos, os quali.ombro ¦ a ombro, organizarão os
programa» artístico? t culturais
t dilts participarão. O Curso da
Jornalismo é o assessor técnico
natural de nosss Imprensa escri-
ta e falada."

RÁDIOS PARA UNIVERSI-• , DADES* «V ;• ¦ >¦ : tf. •:-•;. •_:
Acha que novas faixas o caiiali

devem ter concedidas a Univer-
sidtdet? —. indagamos .* Hwpon-
deu o prol. Paglioll: "¦ ~, >

••Como nfio? Estou certo de
qüe nosso exemplo seri Imitado,
entendo que nenhum setor pi\-bllco ou particular mereça mais
ter a seu serviço esses meios ds
comunicação t dlvulgnçfio que são
a televisão e o rádio. Sao tão
necessárias quanto o livro, Con-
sideramos o rádio, em nosso cnso,
como um serviço, publico. B' cia-
ro que rádio* e televisão poderio«er também, t necessariamente,
serviços dé caráter comercial t
dt dlvulgaçlo- da propaganda
Kra 

Informar o público dal rea-
açíes Industriais e comerolnit

do pais, roas sempre dentro das
normas da boa conduta e ho-
nestidade." ,"\>.

LIBERDADE COM RESPON-
SaABILIDADS

Que acha sôbre os debatas em
torno da Questão da liberdade de
pnlavTa no ridlo e nn TV? — Foi
a nossa pergunta seguinte po ret-
tor Elyseu Paglioll: | i"Entendo que a liberdade
deve existir não só ai como cm
todos os setores da atividade hu-
mana, porque creio na conduta
digna de todos aqueles quc me-
recém usufruir essa . liberdade»
Lamentavelmente, por víxes ou-»
vem-se no rádio novelas que não
deveriam scr divulgadas, dt ves
que os menores também as ouvem
no recesso dos lares.' São, dramas
rtdiofonlxaçott de contos que não
se recomendam A educação' dt
menores. Como médico t rieurò-
cirurgião, compreendo melhor oi

'

choques emocionais, t *a nturo-,
ses que podem advir em peSsoas
predispostas, eom eerlos dramas
trntumltidos. No sentido dt no-
tlclárlos oo de comentário*-poi-.-
ticas* t outros,• entendo que' acvt
haver um senso de responsablll-
dade no respeito à pessoa himin-
na. Se tíidas as estações de rá-
dio se orientarem dentro desses
princípios, constituiriam todas,
certamente, grande bem para a
sociedade. O sensaciohallsmo á
justifieávíl, mas como tudo queè humano, deve ter também um
limite.' Aliás, o debate políticoem torno da questão é o qut me-
nos me interessa. Creio qut o
engenheiro Libero de Miranda,

(Conclui na 11* piflaa)

Importações irregulares de azeite pela COFAP
Cinco milhões de dólares é vinte milhões de cruzeiros de prejuízo
Irregularidades na irhporta-

ção'de azeite em nome da
COFAP e com o assentimento
do Ministério da Fazenda fo-
ram denunciadas, em caráter
oficial, pelo'conferente da Al-
fândega, sr. Leonardo \Guima-
rãès. Total do prejuízo para
a Fazenda Nacional: vinte mi-
lhoes de cruzeiros. 0 sr. Leo-

. nardo (Guimarães é o mesmo
a fim de serem 

"examinadas 
qUe denunciou O caSO do UÍS-

?ambém O „„_• J_ «.,-„ AMat- Irnirln cá.por um perito. Também o *,,_• j_ rrímin AMmr tpndo <:i-
caso da fotografia enviada para o SUe fle SS_ 'Serviço de Identificação do do, por ISSO, SUSpensO por

Ameaça ao mandato do :
viçe-governador do Maranhão

Extinção do cargo e destituição do presidente
da Assembléia — O Legislativo do Estado
reunido fora de sua sede -¦* Crise institucional

trinta dias de suas funções,
conforme determinação do
ministro José Maria Alkmim.

Ontem, a reportagem do
Correio da Manhã apurou que
o resultado do inquérito sô-
bre o uisque, procedido por
uma comissão patrlamentar
estarrecerá a opinião pública,estando sua conclusão apenas
na dependência da devolução,
por parte do deputado fiam-to Lúcio Cardoso, do relato-
rio prometido, há mais de¦três meses, ao deputado Ca-
milo Nogueira da Gama, pre-sidente da mesma comissão
parlamentar de inquérito.

TAMBÉM AZEITE
O processo de agora esti bem

Assume agora aspectos mais
graves a crise que eclodiu, du-
rante -a semana que passou, no
seio da Assembléia Legislativa do
Maranhão. Com o. objetivo de
afastar, por razoes políticas, o vi-
ce-governador do Estado, sr. Ale-
xandre Costa, do cargo de presi-
dente da assembléia,, a maioria
tenta votar um' projeto de reforma
constitucional, extinguindo o' car-
go de vlce-governador. )

Devido à obstrução das forças
oposicionistas que, pelos nielos áo
seu \alcance, como sejam requeri-
mentos, discursos,, pedidos de veri-
ficaçfio.'tentam impedir a votação
do projeto, resolveram os mem-
bros da maioria reunir-se em ou-
tro local,que não a sede da As-
sembléia Estadual.

Telegramas findos daquele Es-
tado dão conta,da gravidade da
situação. E' bem provável, segun-
do observação de entendidos, quea crise evolua durante a semana
entrante.

Se isso acontecer, tem-se como
necessária a intervenção do mi-
nistro da Justiça, que assim te-
rá pela frente o seu primeiro ca-
so estadual.

¦ APELO AO PRESIDENTE
SAO LUIZ, 8 — Urgente — Osr. Alexandre Costa, vlce-gover-

nador do Estado e presidente d£

Assembléia Legislativa e lideres
oposicionistas na mesma assem-
bléla, dirigiram ao presidente da
República, ministro da Justiça e
ministro da Guerra, o seguinte te-
legrama: \"Denunciamos a V. Ecelêncla

(Conclui na 8.» pá|lna)

NtiMSROS S DATAS ,
S.o os seguintes os números du

representações feitas pelo citado
conferente:

67.675-7, de 12 de agosto de
1N7, contra Grilo Pas a Compa-

(Can-rtul na 4.* pljlna)

PARLAMENTARES
EM FERNANDO
NORONHA

* ¦ 
j

0 acordo está sendo cumprido
RECIFE. 9 (Sucursal) - Dele-,

gaçSo de parlamentares, constitui-da dos srs. J-sfíerson Aguiar,
 Newton Carneiro e Cha_as Ro-ajeitado. Pelo menos é relativo a j drigues, regressou a «ita capital""""" "'""¦' ' apos pennanecsr todo o dia. no

>/A

a:
ronl

— areite. Trata-se da ImportaçSo,
eln nome da COFAP, para tercei-ros, de âseite, no valor de eírcade cinco milhões de dúlares, bui>lando a lei de licença prévia atuale sonegando os direitos aduanei-dos e imposto de consumo de eér-ca de vinte milhões de cmielros.
0\ conferente pediu A AlfAndega aabertura de inquérito policial,

A representação principaléle assinada tem o numero 69   .... ,. .,„.,.„, ,„,l„,„de 12 de agosto de 1957 e solicita j divi pol» reportagem, limitaram-a abertura de inquérito policiai;se a dlter nue « aeftrdo entre go-
BKfuilâSE* .c,rln^ de, T,llnflSl\ermV! «"Brasil « Estados Uni-ideológica praticado pela COFAP dos estA sendo cumdrldo e aw
do^denundanfe' * "° " °r "R"»fniarlp , à CAmara dosa,

or

kw p<_-i_t«iiv\-cti *uuo o uin, nuroulpélago da Fernando da |ío-onha, observando o nndnmeiUo
dns obras da base de íogtratrs te»legulados. Os deputados visitaramo território federal em a-i-fio ta-
pecial da FAB, em compànHIado .comnndanta dn 2.» Zona A*-rea, Inácio Lo>-ola Dalier. Em Rc-clfe- os parlamentares rcalliaramvárias ln\-<sUgaç*5cs Jimto ao co-mando do IV Exército. Procura-

sobre a visita,

Banco Comercio e Indústria
tre Minas Gerais S. A.

Depósitos «todas ms operatões banetirias. indusirm témblo.
UMA AGÊNCIA ÀS SUAS ORDENS EM CADA PONTO DO

a
õméfo tk cidade

CORTESU

RAPIDH

SEGURANÇA

fllIAl DO RIO: Rua da Alfândega, 27 e
Buenos Aires, 22

AVENIDA-CASTilO: Av. Rio Branco, 161
iMAUÁ-ACRE: Rua Saccdura Cabral, 49
TIRADENTES: Av. Gomes Freire, 213 mm. l
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.!1_TA1ND0 COM 0 AMÉRICA, 0 FLIJM11NKNSE PÜKDEU A LII
COM MUIÍÀ DIFICULDADE

o Flamengo chegou à vitória

auraiNTic\nENTO
101» V, i- >> ii i i s ii o

N. i:.:.-. - .-.:.,, i.-.u

. <;i:nr-\ir.
AI.INlo DB «AIJ.Kt

JO movimentada
apesar do estado do
Maractmâ na noite
de ontem — Flomen-
go líder absoluto —
Jair Francisco e Mi-
fluel os marcadores
— Renda; Cr$ .. 7.

480.842,00

m^!?01'tér* um' I»*me'ro tem-rpo miínlííco, quando alcançouvantagem no marcador sóbre oAa",tíA *ol ò Fluminense «ur-Preendldo, rio* inicio do secundototnpro, com um goal da Miguel,.
Ç°fw«u»* provocou sua quedaa- llUcrança aiOra únlcioeupMa peto Flamengo,

•

, ._^-tmpit*^* um • um- P°d*»I jeç considerado como uih reaul-
I »?<> *>»to. Ressalte-se, porém,I • lato de que amboa os quadrosíoram jwe-judicadoa pclo estndod* cancha Tardadelramente Im-Praüeivel, deWdo à chuva.

A FWMBIRA ETAPA
O encontro íoltoldado pri-ttcamantècoto a conquista doIW do Fluminense assinalado

por Jair Francisco, aos 7.mlnu-tos, cabeceando eom êxjto umlongo centro de Telê: únicomarcado nesta íase toldai dacontenda. Favorecidos pelavontagem, oa tricolores envol-veram a equipe rubra, abando-
?ancl0_* rÜCtt <•* P»««i cir-tos, infrutífera para campo en-charcado, e passando a atuarem centros altos e longos. Aliáspoderiam mesmo os tricolorester ampliado -várias veies omarcado. Uma chance, .inclusi-ve, quase ao torrhinar a etapa,penqda',iníanUliri«flFé por &òWe Já havia driblado o própriogoleiro Pompéia. Pouco antes omesmo Léo mandava à traveum perigoso tiro. Na trave tam-bém íoi ter uma oportuna ca-oceada de Alarcon, ocasião emque o empate esteve por surgir.

OPER10DO COMPIJFSMENTAR
A irapresão de que os tricô-lorcs continuariam manobrandoas ações no segundo tempo foidesfeita logo no início, E' queos rubros voltaram à luta,commaior disposição. Aos 6 minu-tos o ponteiro Miguel, num lan-ce idêntico ao que foi propor-

clonado a Léo, no primeirotempo,, assinalou o tento doAmérica, o qual assegurou oempate de um a um como o re-sultado íinal da peleja. Rece-bendo, na ponta direita umoportuno centro Ue Leonldas,
jUguel Investiu sobre a metatricolor tendo Castilhos comounlco adversário à sua írente.Mala calmo driblou o goleiro• completouaq lance mandando
o,bailo aa:«deí,i* •*¦ * ¦ '-f , *

Alcançado o* empate, o Amé-nea\ftt«iová,-ira'iaia afei»lv»vIuV-"rante - longo,-- perodo,-deixando-aeuà-atacantes fugir a vitória.O campo -encharcado prejudi-cou as pretensões de rubros •tricolores, estes principalmen-
(Continua na !• página)
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Tento de Dida-decidiu a contenda no segundo
tempo — Rendai CrS 225.948,00

»in«.«DJí?dí?,-_iCi,0< *, 8* rodBdn d,° re'un>° d«> campeonato cn-rioca dc futebol Jogaram, ontem n Urde, no Maracaná, as equi-pes dp Sfio Cristóvão x Flamengo.O prélio apresentava-se de multa Importância parn o clu-De rubronegro, que defendia a sua posição de lfdcr da tabela• era apontado como franco favorito. Entretanto, desdo os pri-
HS?Í! moment°a da partida, o que se observou foi o grêmio
com of? dCOmá"t dl,po***c5°* lutnnd° de Igual para.ígual

,..v. ;7 do, Gilberto, Medeiros, Déclo, caldo, • o (oleiro Hàmberto n»,nrc«»«l 
• ««mn-

Foi nessa situação quo osdois contedores chegaram aofim do l,o tempo sem que omarcador tivesse sido movi-mentado.
O quadro da Gávea nfio semostrava entrosado em suas II-nhas, principalmente* no ata-que. que n&o encontrou o ca-mlnho das redes adversárias.Enquanto isso acontecia, arepresentação sancristovensc,cujos elementos da vanguarda

:/
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SEBBES ESCREVEU A MANDI:
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f »*mmmuer tran
Disposto o supervisor dq seleção húngara de
54 a seguir o mesmo caminho de Gyula Mandi
— Como o técnico do América encara a vinda
do famoso técnico Gustav Sebbes para o Brasil
mm. N»"»», conven* despretenclosacom Gyul» Mandi, suralu•vta Vra o B»*ÍH nfe »mKlm*X' GnsUv Sebe/^Te?

. — Como técnico***
ài__?__!_l^. Q?e. *}? .8*bM>J"1*»» de Conselheiro dosderottóçSfcoHS*' í01 té€n,°°; ' ÚM n'e,h0m - "«Po»-

— Quais as auas íunçães, no momento?
tn ^ÃL.A»PaJmen,_.d'.rig« ama equipe modesto, qne, entretan-
tog.no%tt^dnyro0.ra.,,,, "** •*—* M**» •m

, — Você serviria de IntennetUárloT
«.*-í#l.»im •JÇ«Ç«n*«,»e,n** »*eoeW uma carta de Sebes, na qualmanifestou «randedesejo de exercer suaa atividades nó BrasU.

¦se para ò Brasil

DE VM TACO
A ÓVTRO... •

"O 
golfe nos

Estados
Unidos"

A parto- de «rça-felra, nos-
sa colaborador» Heridan lal-
ciará tona aérle de dez repor-
togens ;sôbrè o golfe america-
no, ren desenvolvimento, cam-
peonatoa e grandes Jogadorese ainda ama aérle de noticiastôbro soa Ida aos Estados Uni-dos.

"NAO HA MELHOB"
— Acha qne tendo ocupado

earroe de projeçáo', na Hnn-
«ria, adaptar-se-la no Brasilas funções de treinador?

—Certamente que alm. Se-bes antes de mais nada é nu
caráter, nm homem digno.-1»*3«*- Gomo conselheira, super-
visor,. sabemos da capacidade-,'jl#W'fMM^É*i.-ft.^.
Mr, ao entanto, ae sio iden*•^'jmas>»BW8e»-eomo-téo-

_?Í*?jL__ 
''•""'""" " 

— --"
¦— A vinda de Sebes para o

Brasil, para miro, só traria
prejuízos. Afinal de contas,
trata-se de mais um competi-
dor., ir taU no entanto, a ml- ;
nha admiração pelas suas qua-lldades, que estou disposto aarriscar.

Para Justificar sua convic-
çio, Mandi revelou vários fa-
tos da -vida do ex-ministro
dos esportes da Hungria. Col-
¦as Interessantes e que me-
recerão de nossa parte umal outra reportagem. Em dadomomento, empolgado pelai ¦
lembranças, e quem sabe pe- >
las saudades, Mandi declarou:'. -r Eaton certo de qne, pro-onrando-se nos quatro costa*
dos do mundo, dificilmente seencontrará melhor técnico d*futebol do que Gustav Sebes.

Falou ainda sobre outrostécnicos, do futebol europeu econcluiu dizendo:
— NSo fosse êle um ho-mem de bem, honrado « ho-

nesto, não me Interessaria pe-lo caso. Estou certo, no entan-

to, que aua vinda ao Brasil
traria grandes benefícios, náo
só ao clube que dirigisse, co-
mo, também, ao futebol bra*
sllelro. ,

VJJSill SE CANDIDATA?
AI está pois a noticia sen-

.«acionai. Uma daa maioresautoridades do mundo em fu-

CHEGOU om

se houve

.......

também pecavam nos arrema-tes, defendeu-se bem e pôdemanter cm branco o "placard".
Na 2.» fase, o prélio come-

çou com as mesmas caracterls-
ticas.

MOACIR PERDEU UM
PÊNALTI

Aos 7 minutos, Dida rece-
beu a bola e Invadiu a área,
ameaçando finalizar. Medeirostrnncou o adversário, tendo oárbitro, incontinentl, assinala-
do a penalidade máxima.

Moacir encarregou-se do co-
brar a falta. Todavia, foi in-feliz, pois atirou o bailo paraforo, pelo lado direito da meta
confiada à guarda do goleiroHumberto.

DIDA, ÚNICO TENTO DA
PARTIDA

.0 Flamengo, melhorando de
produçáo, apesar do fracassode Moacir, continuou lutando,em busca do tento. Êsse, toda-via, somente aos 28 minutos

(Continua na 2." página)
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Lula Carlos, qut sabiUtuin Jotl
n» «xtr»m».dlrclU. fot um doa•ltmtntoi nuli aUvoi do aUqn*
rubronrtro. ri-lo na foto, cabe*
ciando ao lido da Ivaa, enqutn-
to Humberto nu»r_ o lniUnt*

dt Intervir

fotosrafa mir treino dos brasllelroí, em Blenne

FAÍM
315 kín/h, o seu re*
corde espantoso —- A
favor das competições,
em estradas, porém,com velocidade limi*
tada—— Proposta para

filmar a sua vida
. ° campeão mundial de au-tomobílismo, Juan Manuel Fan-

CORRER
r prova na Quinta

glo chegou ontem ao Rio, em
companhia de sua esposa, pron-to : para intervir ná próxima

1NDI€E DE ANÚNCIOS
CLASSIFICADOS

2.» CADERNO

Atol. Religiosos ..............
Compra • Vendo de Casos Comerciais
MédiCòi t Sanatórios  '
Rádio» « Televisão

;Modd» • . Bordados- ...............
Professores .......*...........' .'" 

'*"

Mi.lfio .Públicos ,......,., .:....
Empregos Diversos 
Advogados .......'. '_...
Instrumentos de Música !........
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Automóveis de Ocasião ..... '
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/

Movimento Imobiliário ... £; ,..•;.,

3.° CADERNO - Parte II

Movimento Imobiliário ...... 7 .......
Achados e Perdidos !! 7.7;.Animais e Aves';., ......!!!!!.!! 7 7Hipotecas e Dinheiro .........;7>.....i.
Locação de Casas- e Apartamentos '£,;¦' '
Móveis» e Decorações ....;,..,,..,;... \\ V.'.-'
Instrumentos de Música77.7]7]!^"...
Sócios e Representantes ....... 7.. , 7Materiais de Construção ..,...'
Máquinas em Geral ,.......7
Vendas Diversas
Diversos 777777
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10
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1 a 12
8

¦ ¦ -8

, '•.»
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14-15
16
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Cinemas e Teatros

Máquinas em Gera!

4.° CADERNO-

6.° CADERNO

12-13

6 a 13

corrida de Interlagos, ou mesmo numa competição nesta Ca-Pitai, se houver. Ouvido a res-peito, da süa ¦ atuação np Bra-su, o grande corredor argen-- tino afirmou que .terá gran-de prazer èm competir no Bra-sil, e que correrá, também, riaQuinta, da Boa Vista, emboradesconheça a pista.
- No caso de se realizaressa competição, disse, creio

que terei.dè treinar muito, poisnao estou mais habituado a cor-
.rer em circuitos tão fechados.

PROPOSTA PARA FILME
m Na França, Juan ManuelJjangio recebeu uma propostaconcreta de um consórcio fran-co-americano para fazer um fil-me- sobre a história da sua- vi- '
da, película essa que será roda-dada mais tarde.¦-. Por enquanto, prefiro con-tinuar correndo -. disse Fan-glo.-se. bem que éstóu beiran-do o limite da idade e da mi-nha resistência. Estou licandovelho, meu caro'- acrescentou,com um sorriso melancólico.

Fangio tem, atualmente, 46anos. .
PRIMEIRO A ASSIS--.1 TÍNCIA

Falando «obre os fatores
principais de um grande com-
petidor dè automobilismo, Fan-
gio foi modesto:

, -A habilidade do piloto ésecundaria. Muito mais do que. ela, concorrem, para' o suces-so, a boa' rnáqulna . e, princl-palmerito, o,l pessoal meçâni-co. A :manutenção tem. papelpnmoraiâl-;em' qualquer triun-io automobilístico.;: '
NA ¦ MASSERATTI

Atualmente, Fariglo pertenceao "stud" Masseratti, depois -de
ter passado dois anos iio Mer-cedes e uma tempofada no Fer-ran. Pretende 'continuar,'ago-
ra, .até o.-fim da sua carreira,naquela companhia, muito em-
porá tivesse grande apreço pe-las maquinas Mercedes, confor-mé afirmou à reportagem..;-

Quanto à sua carreira, decla-rou .Fangio que a' mesma de-ve-se à seqüência das gran-des competições de que partici-
pou*„ 7- ¦ ¦

!í ,Cpn?0 em tudo, também noautobíhsmo fraquejo é a basedo sucesso. Quanto mais * se
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Fangio e sua esposa í
- ¦ '' __Íí ' '

PAMPOLINI
APARECEU
MAS NÁO
JOGARA

Pampolini apareceu ontemno Botafogo, disposto a solu-cionar o impasse criado pelasua negativa em aceitar a pro-posta do clube para renova-
çao do contrato. Apresentou-se concordando, afinal, com asbases que lhe íoram ofereci-das e disposto a jogar hoje.Mas as difiouldades naturais
para assinatura, e registro donovo compromisso na Federa.
çao Metropolitana, em dia demeto expediente, impediram
que Jofio Saldanha pudesseaproveitá-lo esta tarde.-Nssto» rondiçües.0 BMtío-go enírtntoif 'To "Vàscd for-mand-jf com os .elementos queintegraram a equipe noapronto, deslocando-se Nilton.(Continua na.2.. página)
SEMANA DE MUITAS NOTICIAS

VASCO x BOTAFOGO
CLÁSSICO AGITADO

No Vauco a queda.espetacular de Martim
Botafogo: saída (inesperada) de Pampolini

tir Âm^&tâ$&í d,lsP",?rá0 1i°-e- no Maracanã, a par-^míLlo'!0'^ «-tolco' importante na situação atuallo
?.«^,_,_iCari?5i'- Apesar^de considerado secundário emfaca da peleja noturna de ontem, quando a presença de nmdos líderes Justificou o maior interessei obsm?ado não^epode negar que o prélio entre alvinegros1^cr__ialUn'S2
cfonnantema ?érle « atr&ÜV°S qUe Se^fio t^Tlmo-

m__ _W__~

PAMPOLINI

Zizinfio
no Pacaembu

a sensação
da rodada-

,!,n„El^.?rlInSlro ll}eBr' é C0m destaque, surge a vice-lide
Sea'Pner__,?nrt0ft^0taí,0g0> -qUe sofr>rá «ta tarde séri;ameaça. -Perseguindo a colocação principal à distância mi
?ó^=doe0cUm P5?t2- vê"se obrigado a manter de" qualqueríorma essa condições para não se arriscar a ter dm__w*.
££3*ande rteèpa^°- as suas esperanças ao tftufo Uma
trhaA «ltura Poderá significar, em pontos-e SS

Ou£n?h2S_Í adverso,de «"a campanha no certame;
v*Jrai° deta,he expressivo do encontro é a presença doi!,.? diÍ_Gan?a sob nova orientação técnica. A salda deMai"mAFr?nds,C0 e a Promoção de Gradim ao câwô deresponsável pela equipe deverão exercer influências" 21faV°Pá«rei-3.,0U dftt*ménii> é *íue verem». '
únLJmmSW. ™elhoí situação na tabela, que espelha a me-lhor conduta d_urante o Campeonato, o Botafogo é favorito
terfte^ivpi T eUmInf oW^tòriámente aTpótese> basl
^_n_!r!l.»de ím ^H0 equilibrado, onde o Vasco sur-ge também com boas credenciais.

Estreará esta tarde no
S. Paulo, contra o Pai-
ineiras — Jogo difícil
para o Santos, na oi*

dade de Piracicaba
Bum su7W *j'o*mVá OYSetapa do certame paulista dasérie azul será completada na
tarde de amanhã com a reali-
jação de quatro partidas. E en-tre elas, surge como a grandeatração o clássico São Paulox Palmeiras, o tradicional cho-que-rel, que deverá levar con-«Iderável multidão ao Pacaetti-bü pois vários fatores de in-terêsse extra, além da rivali-dade tradicional das duas tor-cldas, estarão se fazendo sentirsobre o préllo de amanhã. Amaior de todas é sempre semduvida a estréia do famoso atai*cante Zizinho, que énvergarápela primeira vez a camisa doSao Paulo, formando ala com

iuiJeiro sendo sua Primeiraexibição aguardada com enor-me interesse pelos torcedoressampaulinos. Do lado palmei-rense, teremos também comoatração a volta do ponteiroHodrlgues, de há muito afasta-do da equipe alviverde, porum desentendimento com Al-more e que agora com a vin-da de Mário Viana para a di-reção técnica palmelrense, te-ve seu contrato renovado de-vendo estar a postos amanhã.No quadro geral das aprecia-Coes, poderemos situar o SãoPaulo como favorito, pois vemapresentando melhores exibi-çoes que seu adversário, mainunca se pode prever se o Pai-meiras vaj iniciar amanhã suarecuperação, conquistando suaprimeira vitória sobre os tri-colores. Mas a lógica manda
3ue »e aponte os comandadosde Bela Guttman como prova-
yels vencedores do préllo, mán-tendo assim a segunda coloca-cao que ocupam com Santos ePortuguesa.,

Os dois quadros já encerra-ram seus preparativos para o

0 local <**'* «gradáve. , acessível da cidade'para o seu lunche ou almoço:
(Continua na 2.* página) Ĵ

Terça» • Sextos até át 22 horas

Ve!

Diariamente até 18,30 horat

i
i
i
| Massas

. 
¦ 

i

Sugestões para seu almoço comerciai
\

i
i

./1-
,i

SEGUNDA-FEIRA 7
Mactheroni

al Gratin ....:. CrS 40,00
Carnes - Hamburger

Pineapple Slice.. CrS 50,00
Incluído serviço e sobremesa

TERÇA-FEIRA
Massas » Gnochi à

Napolitana . .... Cr$ 40,00
Carnes - Língua Fresca

c/ malho de vinho
madeira pirão de
ervilhas 7 ..'.... CrS 50,00

Incluído serviço e sobremesa

p poro completar o seu almôco os deliciosos

QUARTA-FEIRA
Massas - Lazanha

Verde * CrS 40,00
Carnes - Roast Beef' c/ salada de bo-

?ato» CrS 50,00
Incluído serviço e sobremesa

QUINTA-FEIRA
Massas * Ravioll al
rSufl°- >* Cr$ 40,00barnes - Come Re*

cheado c/ crema /
de espinafre e or*v '

, r,oz CrS 50,00Incluído serviço • sobremesa
•Kl,

t
I
I
t
I
I' I
I
I
I
I
•
I
I
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I
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SEXTA-FEIRA ^
Manas . CanefbntTT Cr$ 40,00Comes - Filet de Pes*

cadinho cj molho ¦'"../
Holandês*. ..... Cr$ 10,00Incluído serviço e sobremesa

SÁBADOS
Lunchet •

1 uma Infinidade de pretMhot
Oostosos espeetatntonte
preparodot -para o mu fino S&ta4A

m"¦'¦• •)¦¦¦./'f/m , '\m
Refrigerantes \M ANTÁRTICA

\

:\r'-'\

na sobreloja do MAGAZINE
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ESPORTE MENOR

A Associação Atlética Correio da Manha frente ao Çerés F.C.Couldenu!. difícil « r«mpr«mÍMo - trocada, a. equipa p„„ 0 jôgo em jfo^ - Pr^mioar'

2.» Cailcnlfi

Estarão vibrando na tarde d«
hojo oa torcedores do f\iwtx<!
amadorista d« Bangu. cen a rea-

EM EAKOU A PELEJA

Eu a. M.^a*çâ<í. *Kír?.P?H Çtre». C«ulder*ndo-te a pan-
SS^rui^.™1/ do Ç«« rv»*-> expectativa reinanie ent?. oabd Clube. umdosm»Ucat(^n-;UMx*de«í, pode dtrer-ae oue. tado. conjunto» daquel. localí-Ua»v« « toroem p£uena*Q«

ST— i„ _ 1 . . '&**»'*?*»> para alojar o grande
m.^!™ ,v!?iull>* * Assoclaçio/público que tfluir* ao campo.multo embora se apronte para Gr*nd* de!c*sçáo acompanha""•••¦' rt a equipe da Awoeíaçlo Atlética Çojtuo d» Manhi nesta suadtfloit }crnojwquadrfo do «a Rangu.

AS EQUIPES

tss« compromisso credenciada rifa «^pTffTsÍMTatfirAtié-sia» auas duas ülfim» -»¦>.¦  ..
io Oo Município de

çu, onde venceu o e,,.
Flamengo de Carmary Esperte

pelai suas duas últimas exibi'  .... ... . ..çõei no Município de Nova-Igua-' difici» Jornada da tarde de hoje
çu, onde venceu * -*-tt*A-i_ j-¦ ~~ »-.-—i

Clube, pela contagem mínima e CONVOCADASempatou com o conjunto do K<-
ES?**£í»ub* 15 d* Noyembnx. por A dirtclo d. «cortes da A. A.
a*, i m ~ 5ÍSSP **. Urde Correio da Manhi, convoca to-dt hoj« nao terá ficll, • ljto se dos ca seus jogador*» efetivos e
ST.*ÍÜ5íS«dí.uiJ^* **$* f***?-**»5*™ » Pel«J» com o Ce-um adversário lutador e que di- re» F. C.ílcllmente pert* j o dejsarumwt© de esportes do1Metmoassün, reina frande ani- clube de Rangu também convocamacio entra <» reprwenUntej da o« seus atleUs titulares e reser-equíp; benjamim do futebol ama- vas. .dor. Quanto ao Cerea P. C, te-Jmo« a Informar que os seus Jo- PRELIMINAR«adores se encontram -em boaforma técnica, nio havendo ne-. Antes do *conttt> principal.nhum problema para a formação; Jogarfo os quadro» de aspiramosao quaaro. • idas mesroas agremiações.

&,-¦ ¦ _m' ¦ _^_^_ _m- _m'':\mWffimm_wwUÊÊii. *'
mm ^9ÊT' '9Ê mmkTmVw W - - •¦" **g 5ffi ¦¦:,

^ "Z^Ê»m_?^^x " 1^—. ^X^^^B!ÍBÉMÉhJ?«l^^

\ L ^9^m*mmn3-_^r _w_\
\ *^ _mttK_t_^_é_mjÊ_^_^_9_m__ti 1 I

EMPATANDO COM 0 AMÉRICA,I';.
(Contlnuaçlo da 1.* pig.)

tes noi Instantes finais do «n-contro, quando Leo (duas vi-*es) e Telé falharam em lancesfáceis • decisivos.
OUTROS DETALHES

A peleja apresentou ainda os•eculntes detalhei:
^QUADROS: Numlneru» —
Castilho, Caca e Roberto; JairSantana, Clóvl» e Altair: Telé,

Leo, Valdo, Jair Francisco •
Eícurlnlio. America — i'om-
peta, Rubens e Lúcio; Amaro,Romeiro e Hélio; Miguel, JoSoCarlos, Leonidas, Alarcon •Ferreira.

Na arbitragem funcionou Al-
berto da Gama Milchér com
atuaçio destacada. A randa so-
mou Ci i 480.842,00 • jia prell-minar /(Juvenil) Fluminense a
América empataram aem aber-
tura de contagem.

QUATRO JOGOS COMPLETAM A RODADA
Bonsucesso x Csnto do
Rio, o principal ****
Portuguesa * Bangu e
Madureira x Olaria, os

restantes —¦ Júíses,
quadros e horário

No campo da Rus Teixeira da'astro Ji
quadros

MUNICIPAL F. C x BENFICA F. C
Dando proseguimento ao seu

calendário esportivo do corren-
te ano, a equipe de futebol do
Municipal Futebol Clube, da
Ilha de Paquetá, dará comba-
ta em seus próprios domínios
ao forte esquadrão do Benfica
Futebol Clube.

isto Jôgo, levando-se em con-
ta o grande número de bons

elententos que integram os dois
quadros, deverá ter um desen-
rolar bastante movimentado.

As referidas equipes alinha-
rio com todos os seus Jogado-res titulares.

Na partida preliminar, esta-
rao frente a frente as equipes
de aspirantes dos mesmos clu-
bes.

CONCEIÇÃO F. C. x VITÓRIA F. C
Peleja das mais Interessan-

tes deverá ser disputada na
tarde de hoje na estação de
Piedade entre as equipes do
Conceição Futebol Clube, a^re-
mlaçSl local, e a do Vitória Fu-
tebol Clube, de Realengo

Os torcedores do

amador aguardam com vivo in-
ter*?** a referida peleja.

Eleição no Manguinhos
, O Rufe* Viv..-..-.> r-.t XUnsKlnhn» «*.
: Ji cojsnvjiaía oi mu» uaodidos p»-'¦ ra ts r '.r: ,-í f s . do OonMlbo Dfllbrra-
i«w, m»r«<!» jur» e dl» 11 do, cor-esporte r«»i« i» i*,ss ha,

Equipe principal da A. A. Correio da Manhi, qu, na
tarde de hoje estará jogando em Bangu contra

o Ceres F. C. '

EM DEL CASTILHO A EQUIPE DO AMERICANO
Frente ao Cruzeiro do Sul. o time de Padre Miguel
Ç.,^™",1"? do S.111 F- c> <!e Del sacio o vice-presidente José Car-

Na preliminar, os aspirantes dcambos os clubes dcírontar-sc-Sfc

FANGIO CHEGOU...
(Continuação da 1.» pág.)

corre, maior é a possibilida-de'da subida no "rankins"
mundial.

INGLATERRA. CELEIRO
DE CORREDORES

Fangio considera a Inglater-
ra como o maior pais em ma-
teria de pilotos de carros de
corrida. ¦

- A Inglaterra produr um :
grande numero de excelentes
volantes, estando, em quanti-dade e qualidade, sem düvi-
da alguma no primeiro lugar
do mundo.

O recorde de velocidade de
Juan Manuel Fangio, coníor» ;me éle mesmo afirmou, è de I
315 quilômetros horários. Esta
marca foi conseguida em má- í
quina Alfa Romeo, durante
uma corrida em Pescara, na
Itália.

O ACIDENTE DE MO-
DENA

Como se sabe, recentemente
Fanrio sofreu um acidente au-
tomobillsticct dirigindo um car-
ro de passeio perto de Mo-
dena.

- Não íoi felizmente, nada
de grave: é verdade que diri-
gi um pouco depressa demais;
a uns IÔQ por hora- Mas a cul-
pa, sinceramente, não íoi mi-

nha: um caminhão atravessou a
estrada, no escuro e tive tra-
balho de desviar a nttnha má-
quina. Ai íoi o acidente, com
alguns arranhões na mão e

mais alguns dias de
e tudo ficou certo. ' atadura

MAIS DEVAGAR, NAS
ESTRADAS

"A respeito da intenção mun-
dial de acabar com as corri-
da$ nas estradas, Fangio dis-
se:

- A niedida não devia ser
tão radicai, assim. O que se
devia farer, é limitar a veloci-
dade das máquinas em compe-
tiçvVs de estradas abertas. És-^
sa medida evitaria os gravesacidentes e, ao mesmo tempo,
não privaria os aíicionados do
automobilismo dessas competi-
ções tão emocionantes.

Castilho, dado os bons resultados
colhidos pelo Americano F. C, de
Padre Miguel, em diversos amis-
tosos, resolveu chamar aquela
que se dará logo mais na pracaagremiação para um confronto
de esportes do clube local.

O jôgo promete ser dos mais lnteressantes e o público daquele
subúrbio espera com interesse és-se "matrh". A equipe visitante setem mantido invicta era diversas
partidas fora e dentro dos seusdomínios, esperando portantocontinuar com essa invencibilida.
ae. A equipe do Cruzeiro do Sulvai tentar brindar aos seus tor-eedores com uma bonita exibição,
pretendendi repetir o leito de do-mingo p.p., quando abateu ao
quadro do Cacique pelo escoreoe quatro tentos a um.
DELEGAÇÃO E PRELIMINAR

A delegação do Americano sai-rá de sua sede social às 13 horas,cm ônibus especial.' Seguirão osseguintes jogadores: goleiros: Ze-zinho, Beto, Derly e Gilson: za-
gueiros: Bira, Gringo Ivon Cury
e Décio; médios: Waltão. Walti-
nho, Tatu, Waldir, Lalau, Heli-nho I; Paulo Garcia e Mineiro;
atacantes: Masinho, Esquerdinha.
Muqueca, Gilberto, Kleber, Caju,Zizinho, Gordo, Dalcio, Clemildo
e Ciei. Téchico, João Alves. Pre-
sidente, Dionisio Oliveira. Ma-dnnha, Olga Santos. Orador,Lmç-Tung. Massagista, MarioArrrfnco. Irá chefiando a dele-

> Da leitura dos relógios
.1.» PARIO

ÇHAL0A - MO «hi V-, ttm «br...
PÔ*ÇA CAVA — 1.100 em m/S, urrelrle - MO em Jf",Mm apurar.
T. DAU0HTIR — SW tm Jl", peupada.ATALIA - MO am tJ», tom.. .,
JAMOAUMA.- mmm 3T. dl.cr.t.m.nt.
UCA — t»6 tm JTJ/I, firme.

numa peleja que promete ura de-scnrolar Interessante.

H' 'T'*&};*'. m

H

^H ^m

Paulo GusUto • Ulan, qu* ei-tarlo lofo mali ém Dcl CaitUhodefíndeado a jaqueta alTlmrtrado Amerlc»no. N0 ellchí, »ntei doapronto p»ra o • referido embateoi doli atleUs trocam lmprea-
•6ea

Zizinho no Pacaembu *..

Jcametüt
BESDIN
tíTlCA
FOTO J

r Jtíus
.MIOCIOS

IMtlUttsAUA*» fãt&4
CDaeflHoa.es

Com muita....
(Continuação da lfi pig.)

seria marcado. Luiz Carlos,
deslocado para a esquerda,
dentro da área, aproveitou
uma talha do zagueiro Osmin-
rii\ controlou o balão e chutou
com violência, Humberto adi-
amou-se tentando a defesa. A
pelota passou tm frente à me-
ta. Surgiu Dida, na direita, e,
com muito senso de oportuni-
dado. colocou o balão nas redes
sanenstovenses.

fcssc tento do Flamengo foi
o único da peleja, mas queserviu para mahté-lo na privi-leciada posição 

'de 
líder.

Foi uma vitória difícil, não
resta dúvida, uma vez que o
São Cristóvão cm momento ai

ANÚNCIOS
EM

JORNAIS
REVISTAS
EMISSORAS

COLOCAMOS EM QUAL
QUER CIDADE DO IRASU.

REP. A.S.LARA.
IUA SffWDOt DANTAS.40.5.» AND.

HO DE JANEIRO-D. F.

gum da peleja desanimou, lu- de Novembro local e Santos,tando .bastante do principio ao sendo éste um compromisso doi
mais difíceis para os alvine-
gros praianos em sua marcha

I ' '
I--"':

fim. -deixando-se abater sò-
mente por 1x0.

OS QUADROS
Os dnis quadros aluaram

com as se.cuintcs formações:
SAO CRISTÓVÃO — Hum-

berto. Osmindo e Ivan; Gil-
berto. Medeiros e Décio; Ge-
raldo, Zé Roberto, Russo, Hè-
lio Crnr e Olivar.

FLAMENGO — Ari, Jou-
bert e Miltnn Copolilo: Jadir,
Dequinha e Ailton: Lui7. Car-
los, Moacir, Henrique. Dida t
Zagalo.

ÁRBITRO. RENDA E
PRELIMINAR

Dtrijriu a contenda o árbitro
Antonio Viug. As bilheterias
do MaracanS arrecadaram 
235.948 cruzeiros, Na prelimi-nar, vitoria dos juvenis do

Flamengo por $ x 2.

(Continuação da jt." pág.)
sensacional prélio havendo jus-lamente luas alterações, uma
em cada quadro, Zizinho entre
os tricolores e Rodrigues entre
os palmeirenses, que entrarão
amanhã nas duas equipes. Osveteranos jogadores terão as-
sim oportunidade de reapare-
cer em boa íorma, tendo ex-
banguense sido o autor de sen-
sacional tento no prélio de an-
tcontem contra os argentinos
em Buenos Aires, enquanto
Rodrigues, afastado há algum
tempo dos gramados, encontra-
se em boa íorma técnica e íi-
sica. Os,quadros prováveis sãoestes:
SÃO PAULO — Poi, De Sor-

di e Mauro; Dino, Vitor e Ri-
berto; Maurinho, Amauri, Gi-
no. Zizinho e Canhoteiro.

PALMEIRAS — Edgar, Mú-
cio e Martin; Maurinho, Fiume
e Dema; Rcnatinho, Nilo, Ma-
zola, Caraballo e Rodrigues.
SANTOS EM PIRACICABA

Como segunda peleja em im-
portância da rodada, teremos o
prélio de Piracicaba entre XV

rumo ao tricampeonato. Os pi-
racicab?nos vêm de bom em-
pate frente ao Palmeiras no
Parque Antártica, enquanto os
santistas estão embalados pelavitória ante a Portuguesa de
Desportos, devendo formar as-
sim os dois quadros: .
XV DE PIRACICABA — Ca-

narinho, Tico Renzi e Paulo
Farah; Biguá, Drace è Geral-
do; Arlinao, Luizinhó, Xixico,
Gatão e Neísinho.

SANTOS, — Veludo, Getúlio
e Dalmo; Fiotti, Ramiro e Zito;
Tite, Álvaro, Pagão, Pele e
Pepc. . .

JABAQUARA X PONTE
PRETA .

Num prélio que deverá
apontar o possuidor da "lan-
terna" do certame em sua sé-

CASAS DA BANHA
UMA FAMÍLIA à SERVIÇO DO POVO

Comunicamos ao comércio, indústria, bancos e
ao público em geral, que instalamos em nosso escri-
tório central, uma mesa telefônica, com 5 troncos e
15 ramais, para melhor servir aos nossos clientes e
fornecedores. i

2566
3565
2564
2563

_

28-7111
¦•N

8744A

\
\(>, \\

ne azul, .preliarão na Vila Bel-
miro, em Santos, os quadros doJabaquara e da Ponte Preta,surgindo os donos da casa comoíavoritos apenas pela condiçãode conhecerem melhor o cam-
po do jôgo e contarem comtorcida favorável. Os quadros',não devem apresentar altera-
çoes sendo estas as escalações
prováveis: *

JABAQUARA 2. Barbosinhà,
Miguel e Sarno; Don Pedro,
China e Ivan'; Hélio, Baltazar,'
Washington, Wilson e Ari.

PONTE PRETA — Nino.
Bruninho e Pirani; Esnel, Car-
litp e Carlinhos; Colombo, Air-ton, Nininho, César e Adamas-
tor.'

• BOTAFOGO X PORTUGUÊ-
SA SANTISTA

E no prélio- complementar darodada, teremos era ação no .estádio Luís Pereira em Ribei-
rão Preto os quadros do Bota-
íogo :e da- Portuguesa santista,
havendo .equilíbrio entre oscontendores e por isso não sur-
gmdo qualquer favorito para avitória, devendo íormar assimos quadros:-BOTAFOGO _ Machado,
Sula e Benedito, Juliãor-Antô-
nio Julião, Mário e Dicão; Ar-toíf,' Moreno, Washington,
Neco e Hélio.' 

PORTUGUESA — Ap.^ci-
do; Jorge e Gerolino; Perinho,
Carlito e Henrique; Robertinho,
Guilherme, Bota, Grilo e Jari.SP.- .QUATRO PELEJAS NA -

SÉRIE BRANCA
SAO PAULO, 9. Na tarde deamanhã terá prosseguimento ocampeonato paulista em suàSerie branca com a disputa de

quatro' '•.partidas, tôdas elasequilibradas . e, interessantes;
Em Campinas, o Guarani re-ceberá a viista do Ipiranga,
enquanto, em- Jaú, o XV deJaú terá como . adversário oNacional da Capital, que é olíder, do certame, sem ponto
perdido. Nos. demais prélios,em. Araraquara e Ferroviária
terá que lutar com o São Ben-to de São Caetano do Sul, eem Lins, o Linense tentará selivrar da última colocação,-
prehando contra o Taubaté.
SP.
TORNEIO DOS CAMPEÕES

SAO PAULO, 9. Com a rea-.lização de três prélios teremosna tarde de amanhã, o prosse-guimento do, primeiro turno dotorneio dos campeões da se-1
gunda divisão. Em Jundiaí oPaulista jogará com o Améri-ca, em Catanduva a equipe domesmo nome joga com o SãoBento e em Taquaritinga, oTaquantlnga recebe a visita doCorintians. SP.

Pampolini...
(Continuação da í.» pág.)Santos para o centro da linhamedia e entrando Ney na asaesquerda. Por outro lado, con-nrma-se a presença de Djdie a substituição de Ronald

por Beto.
ESCALADO O VASCO

Até ontem não havia pro-blemas a escalação do Vasco.Gradim resolveu manter o
quadro que derrotou ampla-mente o Bonsucesso: \| logo,Ecio jogará na asa média di-reita e o trio atacante! seráformado por Almir, WilsonMoreira e Rubens.

QUADROS E JUIZ
Os quadros alinharão os se-

guintes jogadores: \
BOTAFOGO - Adalberto

Beto e Tome; Servílio, NiltonSantos a Ney; Garrincha, Ros-
si, Paulinho, Didi e Quaren-tinha.

VASCO «- Carlos Alberto:
Paulinho e Bellini; Ecio, Or-lando e Coronel; Sabará, Al-
mir, Wilson Moreira, Rubens
• Pinga.'

Na arbitragem funcionará
Eunépio de Queiroz.V.

'%• PAMO
VIOUTA - 700 mm 4H/I, boa .çlo.
FITA AZUL — 1.400 «m fl"J/5, mmt afie.
IK,- V*J*«" *& wm tobraa - MO em J71/I, bam.aOiA M1EL —-.490 «m Ji", cam i«brai.
JACORA' — IM em J4", btm. '•
REVOLUÇÃO — 400 am 34", bem
SÁTIRA - 1.J0O am M"3/i, btm - tOO .m J7"J/J, da mtimaform*. v,

3.* PAREÔ

bom"*,'»!*" 
*M •"» ai6"' wm aobrai - 1.200 am 7T3/I,

ROCKIT - J.040 *m 110", firme — 1.000 em 42"l/5, multe
MCIta"'
CANALITTO — 1.040 em 104"4/J, — 1.000 tm 44"1/|, btm
^«MdT 

- 1.040 em M4"4/l, bem-T.OOoTím U*S/I,
KARNAK — 3.040 tm 110", cem sobrai — 1.000 tm 44". ttmapurar. - ""~ • Mm

4.» PAREÔ

IBACURY — 1.000 tm 44"2/5, com sobrai.
MEIO MUNDO - 100 tm 50^/5, btm.INFRENE - 700 tm 4J-n/5, nm apurar. .
TINO — 1.500 tm Mi;s, boa afio.
MONTE POLAR — 1.400 tm 107"1/S, .«ell - 700 tm 4í"l/S,
JA0URI8E - 1.500 tm 1.W*1/S, carrtlrio - 100 tm 54", fácil
r? : . '.*.?. PAREÔ

*5ÃÍ«ÍC0.T..ÍO° **!.u ' n" ¦rln,,• «"«retamente;GANOES — 1.040 tm 14r, com sobras — 100 tm 533/5. ttmapurar..
TENTO — 100 tm Sl^l/I, btm...
CIMBRONASSO - 100 em 54", «cll.
MALCRIADO - 400 tm WVt, btm. '.'' '. .TIO LUIZ - 1.300 tm 71-1/5, «ell - 100 tm 51", da mesmaformi... ' tfi PAREÔ
kA MOROCHA - 1.000 tm 44"3/l, «cll - 140 tm ll"3/5, boa
IÇ10.
EMPIRE - 400 tm 15", multo btm. 'TESORO - 1.000 tm 43"3/5, btm - 400 tm 37", dl mesmaTormi.
BOMARDONA — 400'tm 34"3/5, btm.-
LUARZINHO — 400 tm 17", flrmt.
DESPLANTE — 400 tm 31", «cll.
WINETHOU - 1.000 tm 43", boa açlo.

7.» PAREÔ
VÉSPER — 1.100 tm 11»", «cll — MO èm 31"3/5, poupadoMISTER BAGE' - 1.400 tm 104'1/S. bom final % M0P.m 51",com sobral. r
CIÚME — 400 tm 37"2/5, flrmt.
MY RAT — 1.000 tm 44'.'4/5, ttm apurar
tabras.
DARIUS — 700 tm 44*1/5, btm.
S«Í?ALDI TL1'500 ,m *7"' bM ¦««• - ,M «m W, Meíl.CARIJ6S — 400 tm 3Í", flrmt.
LAMIRE' - 700 tm 4M/5, altrlado.
COLICNY - 1.900 tm U9"1/5, btm - 100 tm 50», boa tçie. '

tfi PAREÔ
MOBAR — 1.000 tm 43"V5, itlmt açlo — 400 tm 17"2/S, «tmtpur.ar. ,
WAGNER - 1.400 tm 105"2/5, flrmt — 440 tm 37"2/5. da-mtima forma. ;__ ""':
bacarat — 1.00 tm 45", iam.
«AcíÍK 

FRU'T ~.1'30P ,nl W"2/5' ""»•••«• - 3<0 tm 15",
BAR-EL-jfeBEL — 1.400 tm 91" btm — 100 tm 10". boa ttinULTRAMAR - 400 tm 34"2/í, boi aclo ' 

B°V,ÇÍ°-
UGANDO — 1.30O"tm 84", rtgulir. XZ-UDO — 700 tm 44"2/5, algumas sobras.
£INISTRO 

- 1.300 tm 47"3/5, algumas sobrai - 400 tm 3l»l/5,
NAUTÀ - Í.300 tm 47"3/5, flrmt - 700 tm 41"l/5, boi içSo.

Cutro Jogarlo, eiU tarde, os

auadroa 
do Romn

anto do Itio. O
do Romuceaio e do

. equilíbrio é a
principal característica do em-
«at», nio, .aendo possível, poresse motivo, farer-io uma pre-vlslo niiinto ao vencedor.

Aa duas equipes titlo bem
preparadas, t, portanto, devem
proporcionar um bom espeta-
culo ao público. Oi componen-
tei da representaclo do Canto
do Rio estio no firme propósl-to de ratificar o feito anterior,
mas o do Bomucèuo, por aeu
turno, tim esperançai de trlun-
far, vlngando-ae assim do revés
sofrido no prélio anterior.

QUADROS, JUIZ £
PRELIMINAR

Oi quadros para hoje:
. BONSUCESSO: Barbosa, Bibi
t EU; Waldemar, Gilberto a.
Santoro; Jair, Geraldo, NonÔ,
Delson e Nilo.

CANTO DO RIO: Garcia; Pau-
Io a. Ismael; Vitor, Dodoca e
Floriano; Céllo, Caboclo, Zi- '
qulnha, Osmar e Pinheiro.

A partida será arbitrada porGualter Gama de Castro, tendo
como auxiliares Walter Soares
a Lino Teixeira. Na preliminar,os quadros Juvenil doi dois.clubes. '

"' PORTUGUESA X BANGU \
Portuguesa a Bangu lutarão,

lego mais à tarda,, no campo
da estácio de Cosmos, pelo tri-
unfo nâo conseguido no J6go>do turno, quando ae registrou

um empato de 0 x 0. No balam
co dai poiaibilidtdei du duu
«qulpot. nio tu pode dtlxar dt
reconhecer quo, em face da bri-Ihinte atuaçio dol baHguani«t
em lluenos Alies, há dlaa, élei
«urgem como favoritos da pela-la, Entretanto, o quadro da Por.
lugulsa prepara-se ctínyentm-
temente e, pelo fato de aliar
em l«ll próprio campo, poder*cortar u pretemfies adversa-
rlai.

A formação doa quadros:PORTUGUISA: Jorge; Elt»-
vio e Juvaldo; Haroldo, Ruaio
a Tllo; Carlinhos, Alcldei, Jil-
rar, Chlqulnho e Itonald. *,

BANGU: Ernanl; Darei e Dar.
el Farli; Alcldei, ZOtimo • NU>
ton Santos: Calauni, Mirio,
Ubaldo, Décio e Luís Carlos,' 1 IV t'

. Na direção do Jft .0 funciona-
rá o Juiz Amilcar Ftrrtlra, queterá como auxiliares Manoel
Machado e Sebaatlio Alcântara.
Na preliminar Jogarlo 11 repre*
sentoçúoi juvenis.

MADUREIRA X OLARIA
Completando a rodada, tm

Conselheiro Galvão, Jogarlo aa
equipes do Madureira e do Cia-
ria. A partida promete ter du
mais movimentadas, - tendo em
vista o bom estado de. preparodos jogadores. O totejo de logo
mais 6 um autêntico . desempa-
te, poli no tupio o jôgo ílnall-
zou com o.placar em branco.

Dirigirá o prélio. o árbitro Go-
cs Sobrinho, coadjuvado porFrancisco Ferreira o Serafim

Moreno. Os quadros
assim constituídos:

atuarão

MADUREIRA: Ari; Zèsinho,
Salvador e Décio: Nilo e Apel;

.Nair, Neísinho, Blra, Frario tWelllsV ,. .
OLARIA: Walter; Joel * Re-nato; Rico, Wilson e Dodô; Chi-aninho, Bcra. Luiz, Waldir •Ctríésar.

HORÁRIO
í o seguinte o horário - doi

Jogos de hoje: principais: 15,45
noras; juvenis: 14 horti..'

I00tm51"l/S, tom.

BIBLIOTE<]l
DE MEl)ICiríA

Adquirimos uma sôbre diversas especia-
(idades, em diversas línguas, inclusive aler
mão, sendo uma bôa parte de anatomia/ ai-
guns exemplares raros. Estamos expondo tam-
bém,a preços baratos, uma quantidade de
livros para estudantes a partir de 2.a feira,
dia 11.

A CASADO LIVRO
Rua da Quitanda, n.° 27.'

MOVIMENTOCAMBIAL

Jj§. NA ALEMANHA:';:;
BONN'— As-reservas de câm-,pequeno volume das'entradas debios e de ouro' do Banco Central ouro e divisas durante o mês de

da Alemanha Ocidental crescem
durante o mês de outubro sòmen-
te de 74 milhões de marcos —
contra -1.104 em setembro, 1.459
em agosto, e 858 em julho. O,sal-
do alemão proveniente da União
Européia de Pagamentos decres-
ceu.para 109 milhões de marcos
çm: novembro —'contra 994 em
setembro, e 1.180 em agosto. Con-
spánte áo- relatório, mensal db
Bahtíb. Central essa evolução foi
causada; principalmente pela di-
minuiffão do. fluxo dè câmbios, de
caráter especulativo, que decres-
ceram durante o mês de setem-
bro, aparentemente pararam nos
últimos; tempos e, possivelmente,
já deram lugar a um movimento
em direção contrária. Além dis-
so, foram feitos pagamentos
adiantados para encomendas pos-teriores, da defesa, durante o mês
de outubro, que avultaram a 140
milhões' de marcos, contra 60 mi-
lhões no quartel anterior. Há iri-
dícios, diz o relatório, que duran-
te o mês de outubro houve cer

outubro, chega-se à conclusão
que, e contrário a evolução ante-
rior,. o fluxo de câmbios era defato menor do que os saldos debalanço de pagamentos e de ca-
pitais.

_ Verifica o Banco Central quehá indícios também,. para uma
próxima diminuição dos saldos do
comércio exterior e, com isso, dosuperávit proveniente do inter-
câmbio de mercadorias. Futura-
mente haverá um decrescimento
do saldo de pagamentos, causado
por dois fatores. Em primeiro lú-
gar por uma crescente pàssivida-de do balanço de capitais e, em
segundo, por Uma dimiriuiçfio dos
superavits do balanço de inter-
câmbio de mercadorias', é signifi-
cativo, que a passividade do sal-
do- do balanço de capitais está
aumentando, isse desenvolvimen-
to reflete o crescimento das ex-
portações de capitais alemães.
Entre janeiro e setembro dêste
ano, as exportações de capitais
particulares atingiram 592 mi-
lhões de marcos, o que represen-

I

AGORiMAMBEMJIO BRASfr 
'

::MMêíj__^'^ 
'&* 

,8ÇÍW ÍÜ*h«i« '; fcfS "i
\^^^w poro EU? « poro. .lll .;; •

\ ^.f«Kâ^V limpa prolundamtAia ,' ':'J' 
r\í^..^3í^!Scv cutii, rttrtiea t tenlllaá
1 \l/_fj_m ÜSsfi^v s—s ° **u u,° rtgular tvM .

Z V vH Kx/ espinhai, rugai t o rtlM
r\- v^i^V «mento doi iteid*- «^ /

Loção para Barba TABR ^(A""1' f""^ .\-.'>!>t j

tas Uquidações de contas corren- ta o tríplice do volume do' anotes estrangeiras. Considerando o anterior. I. F.

Loção para Barba TABR
Evita as afscçãei da api- - P<
derma: manchas, rugai, 3
• apinhas e as irritaçóefe < -
tjut troquentomenlo st
•trilleam após o barbear.

A
ífâMfiW ,y, «i->\.w*.'i-

C"7 - mG^__Jaa_\\\W_\\\
¦. j MtKtü AS toi mJot.ttTt As 32 HORAlVF ¦{_\_JgjgjjggM-

i rlfSggfcm Z 3 Armários 5Ef'''"'** »* 4.. mimUo semanal jswíwss1 £?-=• rr*—«sa.I U%l *2X-XZ-—>— m Preço normal: 4.800,00 „ Apenas crj 5.950, S !S,1 iom po,',as CrJ S'.5o2
[) _!——¦— p' cf0 normal C.-í 3.00a! Estante-Bir Cr$ 3_,^'

j *Ô **" MIR* ló««f IIP ^^^^í^í^^
VÊ T&ntPlfA ?£ÍWJ!™IM*&™ So«-cLT*m tecido com Pr«lsa«""™r,eu,n,6vc,.

_»mms^»ms—Úm ¦ -i ' 
0r"memo*erT>eompromiii» '

83 ^mmtíSÊL BBlLiLBfln^Tiii^nTl AV'NS* Copacabano, 98- loja Im^^^^^mmt^mmmmmmmÊmmmlmmmmmmM 'quasoesciuinad° Prado Junio.)
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2,™0R FRENÉTICO EMPOLGA O"PPRIJCÕ
„r,AJ.ls„,-,TWMH noite* r.tlhmm, »_t j »j_»- _._*..•. ^ *^»ilVriV/

Ollbm Béeaud rhi-sasa Tei-'V?u.U12mÇ1' 
-.,dNt» Capital

.<','?mi?-.,.° Íambí«» "Votre mu-aic-hall") duaa horai antea doInlrio de tua «xlblclo. Hrcatidquer dç fato "ethidar" o _>i\-DU* DOr dt trás. do»'bastido-
_m fl. fim dn observar mas rea-Coei; • também paia liannoiu-wr-«a com Bemard, o planls-
Ü'~nm SÍHi ° «-'Itarrlsta,rom Bouçhette, o contrabaixo, esobretudo para "esquen,tar-se".

GUbert IWcaiid, cantor d»«oque, atlet» do mlcrowulco,
ixü? * "«sma anomalia fialo-
{(.fica de Fausto Coppi • Za-lopoJt um coroçflo lento com 38piüiaçfiM, Precisa portanto«Ma noite de um* cuidadosapreparaçSo para ae «nlínar, al-eançar o devido ponto de en-tualtamo: e bebe "Whlakey"
pura em grande quantidade._«lo ae pode dizer que Bi-

Gilbtrt BÁcaud, ídolo dò, apaixonado. pefa ,,,.,,..,, ltiHh -'T1tfI-[l)|
ma* cançõ*. tom violência, Impmtuoudad* , dra^idod* «£$m

uo» bon? tim: suas 'W -i-Síu í«. SK • „
fuudi ?,ntr» F1"«»; *» r*«-lidada, "explode" no palco comouirrfofo de «rtlílclo."t-sU "enfant terrlble" doleatrp de revista — eacreve oautor de "Vaniucrda Joneico"— canta com uma vor oue aal. do ventre, nüo* linguld» . maavl__**> nio aeniual maa pornô-gráfica M-m pornografia. Se ti-vesae naacldo .25 anoa antea ena Alemanha em liujt>r de Tou-lon, poderia "canallaor", o hia-wtaBo daa multldôe», impe

em çral «tuttantet , do íiwu Xw« uma^maim-Hi^,^
lo contrário conaeguem notasmulto alta» em irego e em ma-temática,

Há quatro' anoa, Bik-aiidInaugurou a temporadu do'Olyropla" o maior teatro dorevista franc*»: há quatro anoao seu nome apareceu no carta

ne4" «io Bücam); tm, *íôí>,''«íjí:.
CO m:l v..iiw;,.-r..,., •„. ^í.-ylwv.j-

_l_>'_ WwlúL _|«i 
¦*,«___, ' ft|^IN-i-ÍMijb w- -THift<tr«Tvi>kt.

><.« i>, wno-i .,r. Vhm, ^1WMtffe fc iftiMIfloom- » mrtiji-
^ v<t>'h"",i. P*»i pw-telro dtWgk Wh yw<lt}_ „..,„(.,,. t.ümWfc ^If AWWI-, VntfiH'le tempo

h? WS ^COla^flbert Sil-•-. .V» \«Wt **n '«(itíitdA (com-

F L A GR ANTES

,, furo? hJmiJ!"^ •.•P"l«u»nd'o pela primeiraVez^in^númc:
?.ílLr0Lí_fl_Ç? d.D' l»vo«: terln ro" extra-programn, em |?t,-as

da, aa vltrlmw diu lula» i>;ó* L*^_r_TJ__ ***** -tarife *y

wlvo milhões de vída» 
'humV

t™. u-m Pf^oxo que contémuma parcela de verdade. •
Béeaud powul aquílp pingo-de loucura que entusiasma o

pequena». Era acena* conheci-do pelo público lirpltado e aemreflulntea da» "Boltes".
fto ano aegulnte, o »eu nomeestava eacrlto em letra» eno.-mea t dpmlnava o» outroa, ora

xui)*** quebradiw; íqJ lí-^HMih,,.rio a iniervtucüo da lívtíciii u,^ra di»i»rai»i* oa linMHt}^.
yuand» BiNíiuiI twi^lwu, ^ ^unumero, o» rapwuw «. ... m^i-'nh«» pareciam louu*?», Vw*pixiueua grit-ju: ''Oüfrórt, du-vore.-nio'. íoi o, t-viu***/--, o in]-.
cio do uma cíuiqíih *ii»wii-)-j|'ti

r fei? J"efmn-ir mkrlrto dê
TVi'.), fl,-,.-) *(,(. y, ^ftfruj,,,, ^y,.'-¦*¦-. .^yiiíípi,»^.!^ í!f, ^(Snft ^,B,

rt ví-'\ ^ '*"' <y,|«'l'« ^l-
•e,i7^ li.!1** '""* *"*«f*ik \Jnldoa,Wírti P-M-o-Hprwwtfmi a Ama-,
^M; <K<* -fi-v^travn tim compor*!-
Wív. -Xl(i»<tl.Wj«í -W*-nto

QUANDO OS CATOS SÃO PARDOS
t>^*0**^,*****»***'*,*m+Sm1r^^ por 

CHUCK _c>__m-*_0re__Jn_1

^«"3^alhr;s,";;:]^a»lX:„r.,r.ln.U4• ? tíffl ^mW.do T,v^ bo,u»'' j-í'"
tahuitialV apraatntavt t conta de detpaiaa malt ratoával, respondeu: "Nm

Ne-

í«
.«au ««porte favorito nla é praticado am club ataum t' ».„*„ •_.„_. t._^íí.^ «"«IV--Contudo, h5 club f#* "SaAS?^^

£SafrA&ltiS fc?Steíft»iWl8SíiÉ «» «r«K* -o mal. caie. d. d^
a vtr com mar, como nadar,

Hrait. Porém frha: Sem |ogol Sou.contra • |»goV

fm\^M^ ________r_''-_''
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| Estávé a'famosa Via Margutta de-SRoma,•- 
J à Rua do» Artistas. Aqui são íealizadas asi exposições ao ar livre, e também os salões
, de artes. Há dias noticiamos o sucesso do
j pintor Brasileiro Augusto Luiz de ^Freitas 

'
I em Roma. Pois fora no Salão dos ArtistasEstrangeiros ali realizado. Aliás, o pintorI brasileiro é considerado o decano dos ar-
} tistas estrangeiros. (Foto ANSA exclusiva

para.es Gatos Pardos)
* 

'* *
i DOMINGO dia de descanso. Possivelmente eom mauI tempo. Im todo caso os melhores programai Índepen-dem do tempo. Um bom "galeto al primo «anto" no
j 

Restaurante Bem, um "bíbó" na barraqulnba "Mau",
, amboe em Sio Conrado; uns siris recheados bo "Le Pe*
i «te.jÇIub"; assistir Patacliou bo Copaoabana; ou ir ao
{ 

Countor Club. Tudo Uso temos pela frente hoje. X eom
I «m* pouco de eortt. nma praia tem chuva, embora tam*Mm tem «oi.

A.iMtAIXAOÁ DA rfAÍI< éinHírtiehlif »ÀvÍóu<ni-'tm tkempler dõ Catilego da txpoilçle "De; Ano* de*Hnfura lt«ll«n«". A exp-.tl.lo, p,l9 Bienal de Vencaa,'«erl reallsadi de 1» d* novembro « 4 d* dezembro, noMuieu Nacional de Belas Artei, sob ot luip.doi do
preildente Juscelino Kubltichek, embaixador J. Car.let de Macedo Soarei, (mlnlitro dai R«laçe«i Exterle-
r«i), embaixador Negrio de Llmi (prefeito do Distrito
Pid.ral), prof.Hor CKvli S-)lgido (mlnlitro dl Kduca,
çlo e CuHur«r, e pelo Marquei Blaico Lanil d'A!efo'
(embaixador Italiano).

» * *
A PBINCKSA Maria Tereia de Oriearu • Bragança

Mirtorelli, chegou i Sagaro (localidade marítima da ta-talufla).eom eeu eipoio, Irneito MartoreUi, ainda emfiifent de-núpclat. Foram recebido» oondlgnamente,
havendo antro a» bandeira» hasteada», • pavilhio do

ê Brasilie.'' , ¦ tr .? 
V * ' i-

ROBIRTO ÍUPLICY deu tnerme trabalhe toa «ar.felrui pauliitai, com seu «Inqüinttnirlo. A noite, o «a.tal JUpllcy (qut foram meui multo gentil ^««h" om 
'

Sio Paulo) formirim uma pequena meia tio "ttudltun"
do Jaraguá, part celebrar a dita. Pretentei citavame< eaiali Pellx Kowerlclc, Plerre Lobo/ Antonlnho Lemedi Fornece, e ainda Julletlnha da Cunhe Bueno, Joiílitefano, eRaul Loeb. Crlstln» Supllcy, como iimpremuito elegante e bonita, usava um vestido IMO ama*relê. -;•->

•'}*.. f.m *
O ACONTECIMENTO social ontem «m Sio Paulo

lol e «"cock-tall" oferecido pelo casal Franclico Mata-™"° M-aendo-nin-, verdadeiro "must*' em Sio Paulo
para a' sociedade. .

mm*: ¦'*..*¦*.•
ANA. MARIA OVAL!, "«lamour^lrl" do Sie Paulo,«t-* aprontando at. «Itlmtt-Malhaa'pira uu c.Hmen*H ne d;a I* com * senhor Antonlnho Clampollnl, «on*¦W*WJ|J[[,-*,--MHe,,.««.l»r'm»l',a mio desta coluna,

L ''".H--i.¦."- -*¦-'"¦ * '*
TABIAS ^0 eaial ministro Rogírle de Preltaa dt.nm J^" Tte*Bt»o per» «omemorar o anlvinarío demu filho, Rogério, recebendo grande número de »e».
(0*1. ~

* Seguiu para SSo PaíiJÒ, àpí» longa temporadate Rio, t levem Álvaro dt coita Carvalho, noive debonita Regina Goulart de Andrade.-*"' * '.-*.. , i
í .;*,:?Vít/,1.homena-í-'ada no dia do «eu aniversário,a distinta, «ênhora Plínio Bueno, .

««wÍifA GL<>RI* *"ib""1 
•*»¦ "uln» «"•«-¦J! 

J W. W ««a reildtncli do Jardim Bollnico,oHrtcIrki por seus p«ls,.eetal.Jti* Anttnlo Ptrtlra de
$!mW®$£:» Preiantei,\ai amigai M.rl. Lúcia Li-ma, Regina Oulmtrie», EIsa Crlitovim, Marfllt Moura,Mirei» Chagai Froltas, Marli Crlitlnt a Carlotr Ka.**£Z: uÜti-IÜÍ"1!!10"' M,r<l* Ari0|°' *W* «tarto

SÜ*'*_Í£?1'"*v ',on,,ea' *"« «««a Parklnion, He*lelit. Rodrlguti, Lygla Surana P.p.Kiu, Rn|ni „' Cir.valho, Marta ctrmtn Gouvít . Ana Maria Mortet.
Wna Pauita, Irm» da anlVerurlent», afudavt t rt--Wbtr.

- • Paula t Joaquim do Couto Slm6ei continuai»
recebendo multo, reunindo amlgoi, para um Jogulnho,
com a meima tlmpatia-1 tleglnrla.

» ».
e LAOOINHA Counlry Club celebreu ontem com

wm grande bilit uu Nrcelro tnlvtrtirlo. Inftlitmtnt*
nla |Hidt comparecer, mu darei dettlhei do baile na
tlr<t*ftlra.

*, * *
EfiTA' NO RIO o senhor Oicar C. Bali, vlce-presl-

dente da "In.erBaUonal Ho.eli Corporation", am via*
gem de obierviçâo. Receberá em breve a Imprensa
para "cock-talls" do Hotel G16rla, onde está hospedado,
para declarar teut pontoi de vista libre a hotelaria
nacional.

* * . '
DINAH SILVIIRA Dl QUEIROZ celebrou uu tm.

vtrtirl» cerceda de homtnaeeni. Pol tlndt «Itltt .»-
cla^orrupondtntt da Academia Ptulitta de Ltlrti, aunlca mulher a receber eita honrtrlt.

»'«'«'
RECEBI um convite da comissão execuUva do VFeitlval Cinematográfico do Diatrito í^deral, para ura"cock-tall" no dia 11 ài 1» hs. no terraço da A. B. I.* ? . v
RÁPIDAS — j| tstá tm franca convaltictnft •

profuttr Dmltrl limtllovltch, ttroptltdo há dl» porum automòvtl tm frtntt i tua rtildincia.
» Rtctbtm no dia M próximo, Paulo t Lúcia 3en-tilt, pin "coek.ttlli" nt tua rejldíncla.

* * '?
FOLIAS BOÊMIAS como anunciamos, é uma** (estaorganizada com a colaboraclo de artistas e casas notur-nai do Rio, para homenagear o prefeito Negrão de LI-ma e o lenhor Thedim Barreto, que deu seu parecercontrário ao fechamento das casas noturnas á uma horada madrugada.
* Fazem parla nesta homenagem, no Teatro JoãoCaetano, ot tegulntct artiitta: Chucà-chuca, LoUta Rlts,VMarino, Gulmariet t teu conjunto, acordeoniita GigtDoloret Duran, Ribamar e teu conjunto. Tlto Madl,Waldyr Alrarado. Chocolate do Pandeiro. Dorival Cavm-ml, Pafai Letno», Mara Abrante», Grande Othelo e"ou-tro. arfou do -Tílght and Day». tal. como Vera R^gina a Dlceu FeUx. •» 

"i

ÉLIZAKTH CAtPIR ,*,tá linda na taltvj»|«, no,
Jho.adt aa tjut ftlfura. • , ;A, , r, .

i^__________________________________________________B^^_l^________l_l_k_u^^_

Gilbert Bocaud, . ".hm^W^'' 
«j* __<_ ^_ ^ é -<,

ídolo das faJkMfm* \m__m._ fegp,; >ií<(Sttw ^Touloij em 1927 . N_ m^ m m $m<jt. ^ |(^,
Quando canta, tt, _&>__, tfa K «urofe, bafa m &, ^^^meçe, ae co»toi;c«, • _*_ d^**-* -^ HHmthti* * ___ __fvt-

a obscurecer o de Tt-qi^ ds-Edith Piai, de Coiif-.taHtio* cjiqi.
Mariano, de Moreno, do Bí*as-.seur.

Agora à sua estadia viQn-ii>-.ciaram ministros, emb.i3.\ado-*
res, acadêmicos, astros úi> eiãi^-.
ma, centenas de "sn>oit.iiiài''' %de casacos de pêlo, .tfô. \igqft.Durante o seu número, 'àL-*
ocupa inteiramento a ,..-,íi.íh.-k
parte do espetáculo e so pjíi>r-meia, Gilbsrt caiiU -^i,.*.. __]K,

%x* *tmu, mm to «iisboi-R-
WVHéi^lft'-!^-. >siit. cfibaré
W *;*'«» 9üW * 'TJibertVs"
W- Pf«ft PflWffe, Béífiiid vtin-
**>'W-XWWl(í..<yim!fritislea de

;;^;«%*****-àfe%es mains",

n5^?'íh ^-^hlfesiriio furúnculonm%\*^'im-N^Wô, cer_\¦_¦_*-

>???¦»•??

A FOTOGRAFIA RKON-
CILIADORA

O menino Sérgio foi reco-
Ihido no ctaebre rie Jacaré-
pagui pelo detetive Ella»
Kukil, veterano policial, daorigem libanesa, o qual ninconteve aua emocáo ao le-var a criança no» braço»,derramando lágrima» emo-

,clonante«. O* dol», menino« detetive, mereciam uma fo-toirrafia que fo*»e distribuídana conturbada rona de Suer:*ra o velho Oriente waga-tando t jovem Iarael.

ESTNLO
A torcido botofoguense

nô» engole o "dé ou deiçe"
de Pompolini, òs vésperas'do
jégo contro o Vasco, dtei-
sive poro as pretensões do
clube do estréia solitária
neste campeonato. Foi uma
repetição dos casos Bob e
Orlando Maia, os quais, tam-
bém por mera coincidência,
aconteceram numa semana
vascoína. Uma autêntica
pampolinagem..."

SER OU NAO SER...
Ontem, pe/ff manhi, o

Jotc matutava sóbre as van-
t«9*nj, e desvantagens de
enfrentar a carga d'água
que tombava sóbre a Ave-
nida Epitácio Pessoa, quan-«o o carro negro parou dian-
te de sua humilde figura eum desorientado passageiroindagou pela Igreja de San-te Margarida Maria. Forne-
cidas latitude e longitude damotriz, nosso companheiro
acertou a <orona que lheera oferecida até um pontoot taxis, oo mesmo tempo
gue «.punha a cismar comoqueh cara. Seria o Sene-'dito?

F ero realmente o sena-dor Benedito Valadares, ameio caminho de missa doalmirante San Thiago Dan-
tes,. onde, como bom ma-erugadpr mineiro, seria o
primeiro fiel a chegar.

*&&. Üo «J# & dè
SALVE, FLORIANO

DE LEMOS!

W ¦a KaébíW' -

__^_B
eW^^Êf^^-''!____!

______L *' jIH

rm
man-

O dia de .ontem fòl de ftital
para a trinca dtite quadro e,
de am modo geraL para tAda
a tnrm» ei te eua, do Correio
dt Manhi: • ateu eompaahélro
Floriano de Lemot «ompletou 7!
anoi da Idade.

Florlano n»«ceu, portanu,1M5, quando .< -<Ub«»aU" 
a....daTam. à »a„ át oablnete Cot»ilpe. A campanha pela Abo*»C*e la ictulndo raa marcha ea M dt JuUio. a Cimara Muni*'cipal libertava 54 eicravoi, eujueartai foram entreguei pelaPrlneeia n.bel, (a ,«ao I0.len». Ainda neue ano, a » deaiftjto, Pa„io tt Fronün.lnau-

lur.va « ,fu j,t»te-._ nerb.-Clnbe - o »A)pra«ivel", o Ita-
uVo\l7'âV°Jf ,,mhr*d0 f «m.ludaoe, pell Ifnte „„nr oca e onde o nono aniver-HE-ÜÜ *'.uor*Tlven "»>»<"
momentoi de eraoçlo.

INFORMAÇÃO

WM¦i»íisi<^_______i
mm_ m^_\__± . •. ^^h

^V* fo 'l___\ __m

EI
süPP^si _B * 9Psüb;SS

V^I_ííh3 a\ ' w\
m__%'II1

íajtsovja .
No fim (|ó segupíji? recitfij;Becaud desmaiou nos bastai}->r-res. Suas interpretasõi?** li}»')-,

bram, convulsões caiióràs, acQij);-
panhadas de pulos, piruetas,

. contorsoçs, caretas. ÇQiiit.\-u)Vem, surdipa; aos poucos 'Bócxu.,
endoidece", delira, árrçpia, <»,weme como se estivesse <;->»>,febre; bate. os pés como yirçiv'criança, maltrata os miçrcjíp-nes, desabotoa o colarinh.**, ai---rança a rasga a _*____&. 

' 
__kartificio e astúcia, nestas í_mn-.

pretaçoes, poréni há tainbénisinceridade, candura: um Wtraste violento entre inocência
e malícia, espontaneidade e.nistrionismo. Béeaud fcrans/oi-
?a íai?? «anção num quàdi-ó,dando-lhe movimento, côr, dra-'maticidade. Mas náo é despro*-
Vido de humorísmo, de ironia,como se zombasse de si' nvn-'mo."Mes main,s" é o título Uacanção que o "lançou" em l,9õ2icom 25 anos de idade.Estudou no Conservatório de !

Nova Vork, qu. ÍMa, Mttmhi-mede da cidade - yei,,' ttt.mt,.., _t vm pawlo *lel(oralreelegendo-ie «entra nm mar-
i,ÔÍ^.,"PU,!,,",,0 *â ta««naho.it,r, 

^ C0Btinu(i homfmH« a .na ascendência, «pre-etando Imen.amente . eozinhaW**M • e ehope geladlnho.«-«em quiser agradá-lo qne nconvide p,r. nma ehop»da noI.ne«».,,

¦a-Ômfliíí,1^ fy __**_&*$<> *''««
. ': !':1^} _WÊ_ «•'fria.agu-.™mMWrítbn Wm. figitou-
**.««''1, •«¦«•ús-citou;
wh mim.,\<_.<mü-^b.

tflÉthf l;^1 *•*»«». nfi5,um tanto encabulado.
¦i.is ^r^iní*1 ** ^s rt^i- S* ««Ande pisa no pifleo pa-
im%m\ ^v'!í' -?"1 ^«fresson. ree«/war-B'e de seus comole-
^X h*^**' iPfc «ton- *°* ^ homem pobre 

"que 
foiVno

AMUSí insubstituível: Pécaud.
%BE£!m *m W,eW" »SSÍM *•¦»» hora .

Florlano de Lemoi entrou para
LaCu"Tem 1M' * «««bro
mm^e»s.i* 

Ae,lll«nU» Nacionalde Medicina, anUgo docente daFaculdade de Medicina e chefede leçlo d. Aulrténcla Muni-
W'eadai.-em Wteratura, Mrdl-elna e Direito, t, deelarando-ie•ujpeitoj em vlrtudei da ami-Md. que lhe dedicam, e, jou,preferem tratar » ieu perfil ,e-«lindo ai palavras de Neve.-Ma"hta: ..KfeUvamente, há podi-do ier na Mda tudo o ir. rio-rlano de Leme.: poeta « pro...dor, hemem de letras; muileo eeompoiltor. artiita; clinico ePticòlbgo, homem de ciência;
\J»tíil 

« "lmln^«*. homemde direito; hldrílogo e botânico5Í.SS;Prov,Baô »"«»"•ensino bá«co, primário . ,,cun_
rior.; 

"*"* ° *" í,cW" «pe.riorei * „ profenor; repórtertrwdsu e.arucull.u __Z\\meira coluna, é o homem de lm-Prenia, moderno . completo.M«. de entremeio com tudo
h.»._! í rl°rlM0 de Um<"'homem de aocledade, f Iind,orador fluente . eonferencl.uInteresiante e sempre Imprevh-
mnltipiaj , encanudorar" ¦

De acôrdo: parabém,' Floria'
Pi, , ,

DRAMÁTICA ADVERTÊNCIA
MINEIRA!

Reproduzimos para conhe-
cimento doi nossos leitoresf»te gravíssimo despacho re-cebldo da» Minas Gerais:ur.i.o horizonte, » _ oi iioani — Centra d» invn*Hi»c»o civil dei Objttot Aértainle Idintiritidoi, forneces inoua rtperuiim a Minlnte ,«a.munleado, cem abiolnta «lelail-'
vldadei

"A terra começou a aer ab-
•ervada cea» metddlca IniltUa-
ela pelo» "dlicoi-voadorea", exa.
tameata aa ápoea «m qa« a hu-
maaldad* eenwgula penetrar ao

Mlcrecoirao, pelo domínio dt
itomo e ameica abarcar o Ma-
rrocotmo, aliarei da» viagem
InterpUneUrlii. KiU «olnridla-
ela, mali o fato de que oi obji-
toi aéreoi nio ldenUflcidoi io

moitram parUculirmqnta interti-
i»doi em tudo o que ie relacla.
na com ai noun aUvtdadei ati-,' mleai e aéreai; fai mpor qut araça on raçai deicnnhtcldai e».
tejam tt prevenindo contra aIminente pene.raclo, no eipaco
liderai, da rica terrertre, enjaevolução Mcnlco.clentlflca niotem lido acompanhada dt pertopela Indlipemávtl evoluçlo mo-r«l e espiritual,

... I
• o •

Sejtm quali forem o. moUvoi
qua oe trazem i terra, era licitoetperar. deide o lançamento do
prtme.ro satélite ruito, qut. titã
penetracio do homem no eipaco
provocaiie doi lêrei extraterret-
trei manlfeataçoei cada ve» me-noa diseretai de »ua presençaeomo agora está eonteeendo,
pelo que se pode deduzir dai

. últimas noticiai.
• ;'?«.',¦ •

Existe t«da a posilbllldade de
que os léret que ora no» vlnUm
i* »e tenham- antecipado aosnosso» futuroí astronautai, ln».talando na Lua poito» avança-
dos de ,r_i clvlllraçio. Nessecaio. manlfeitaçôe» nio apenasindiscretas, como tamWm Tio-lenta», aoderlam aobrevlr daparle do» "d.scos-voadore»*, 

aealguma potência terrertre lan-
casse i Lua um foguete eomcarga 

^nuclear, para explodir na«uperffcie daquele «atélitel-Asp. .

. DUCHA
O udenismo paranaense le-vou uma verdadeira duchade agua^ria com a visita dosr. Hermann de Moraes e Bar-ros ao Estado. O referido ca-

ÍI ^UD1? fM*_*\ suplentede deputado, póllüco de raçaquatrocentona e também umdos maiores interessados nascompanhias colonizadores do"°,rteu d(? Paraná, onde capi-tais bandeirantes sempre'ob-tiveram juros rendosos. Vaidai que, numa hora de "im-
peachment" udenista, o cor--ehgionáno Hermann apareíeem Curitiba e deita fSlaVâopro-Lupion, elogiando o es-forço colonizador do gover-nador em palavras pompo-

dia"? 
excelente ad^o«ado áo

Giulietta Masina fala de
sua próxima interpretação

FâldNDO DO LAR

PROBLEMA. DE. HOJE

Domingo é um dia para se descansar ever as beleaat da terra. IV>r i9t,>, «b afoto oficial dé Elliabeth Gaspor, vedetade musicais, no palco t na televlsSo.
Pelo que parece, ganhará e titulo de "A
Artista Mais Bonita", nas entrevistas fei-tas ,por esta coluna com' as pessoas demaior destaque Ida sociedade carioca. Seusucesso cada vez maior a leva tão distân-te, que já a estou perdendo de vista. (Fo-

.-..* Eneh«"-iede flore» ode amiga,, 0 apartamento to de José CarloS especialmente para
J fü.J?!1*01*•¦••** Llndgren.\ Motivo: anlrenárlo na- ft~i" " J

_.¦ Durante t iantor anotamos aindk ot casais Uu*
¦li ,r 1 

A.Bd?d!' "!?/!. Co,t,' N,ry ««Intaria», Moras. Ntt-¦-1 ••, Prederleo Wo|fner, Moaeyr Coit» e Sllvt. WaldlckMoura, Adtll Ca.itlo a ainda ai senhoras Ftrntndt Cris*tovtm, Joio Villela, Raymundo Oulmarlts, e a pianistaDyl» Josttl, e es senhorei Nelson Teixeira, Euvtldo Ta.niluri e muitos outroi.
* * ? 

'
NOTAS - A «enhora Maria Rangel recebeu nO «*-bado, para uma Hora de arte em sua reaidência do Jai*dim Botânico.

talício.
Gatos Pardos e * programa oficial 4o.'V- '.v- ~"\"Night and Day".) ( *

Bre-oo*»**; 10 pecas. Pretas:-10 posas. I?» vim.'«m.t.h;>
«tre os Estados Unidos »Ruas if. Perguntam^; d*de, que maneira Kashadan.—•.U.S.A. — (as branoas
Jogam) fprçou JCotoy »
abandonar ?
A resposta, depois de um*-nhã.

* * *
SOLUÇÃO DE ONTEM;1..., PflB, xq.;. ?. Rió;D^T xq.; J., Rxpf xçjj,.,

mate.
O "PROFESSOR» A.
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*'-im$''mmmR?
^»\ ^ mí

fl^'**MW»^|ü)

¦Pt; H'f; Wimfàh,

N&WWk $__ »^_h%_%Í

m»M veiam * «vírnsue-

2_S^Vj*i3fiSi *b"»*í* __nmVk
W*- * 'M*.»Jt- 

,* -w cebtilh», «or-tiiôíi* mí, iy^it.|»*. LHmir4htt vm
__#_$_ *» «K*. WNMÍWI a Wl.

CyinííiVé ... Wl-iijlhi,,. .»,*» f,,^-tli ^lt.i,v,lr..l,li„ _ 'Ãvi^chM r

WnMMfift «m Wl. E*c*Vra*m«iI WJA %t«Wf% M *iV»hn» na>lw,I..V.|í„ >.,.,. <.,.„..«„
mVrm *Vj WrMffi, t>ei<v-!«í| «y,>i, ,.,&_ _(. f_ sft^ „_._.__

JV» n-l* w -iiWftVWHWri Ae l«-
| *" -V.l-f.- Vt 4. -..lli*.,.. ^„.P...

<i_ vjliwi,.
«fiVA % \p-_t__ Vm _r^,iif__,

1£_Wt&'Sk*4rt «ÂStt-e

¦toi*>m*_b<fa\tfthrnm»t mh-<H % <t_M *); W08V* eWí*r>fcnto,
» *«.a «M»| .««i, >r»i:*r*í)!r %ra-
yt* «.Wts^WNlW X alluntfita*
__» 4K<%, -fVàhifN,, tmnttr tem-

| H« -AtWfÍArM!A 4» ..ii*«..,>.
*!«*«!* * >»*«!-l)li-'; 'M-fN», «vo,

¦ * Yftvffiiw. «: it ftsMvhW
dO*tív'lM,. -MtMli/ ifebrkrJMte,
«»"»¦ *w>l»*W*t.iWr* 1-JhíV^» % *m
PÜÁ í.-Mlil>*, ^,-tfe-rtííé téú
Xt).Ve.

9* 'flWWI* **jX*'»i Wr 'tüit.
*» m <<*_ito_. toVbàrt, -*te
JMW ***!¦% W* mÜ_U me
>.-W.*i,K„V .I, ^AjjU

Maria Vieira Wsllo
Segredos culináriog

Feii«o coilnha mal» rápida
|ontandç.ie um pouco de bicar*oonlre a fervura.

Se t feliio cozido ficou sal-
fado demali. levr-o tutra verea foco eom uma batata «ruadetcticed»; t bittta absorveráo «vcesto de tal.

O <pie « dona de casa
precisa «aber

A boa dona dt can nio•Joix», «oment» ao cargo ' dotcriados, oi trabalho» para a pre-peraçío das rèfelçéei, tejamciai ilmplei ou de cerimônia.
t ela quem dirige o» traba.Ihoi d» corinht: e cardápio, ai«6mld.t • bebida»; escolha dairoupe», louçai, crlital». ( ela«joe obierva •• at flores tio
?,c?\. " • ttinptratura daeala á boa, »e ot comtmalt ti*«o tervldói ou deseiam mal»alguma coisa.
Ilha boa dona dt caia comacom apetite, para faztr com quaot comentai! . Imitem. Niodeixa uh» convidado cornar tò*vinho, contemporizando, espera

»H que tedot oi comentais aca*bem de comer. Se' alguém re*
petir o prato, ela também tomaum pouco para o acompanhar.

t ei» quem deve dlrlolr acOnvèN.çio, evitando et tema»sébre os quali hiafa opiniões dl*vertes ou eituntoi qoe poisamsuscitar dlicustõei. Para quenai» um» converta agradável,
procura colocer ei amigos lun*fot uni doi òutret.

St algum dot convidados qui*ter retirar-it inte» do» outroí,a don» dt cai» protegerá esta
F*'-Í.wf. com "" dltcrlçio, apar-íendo-lht a mio tm tilSnclo, aíim dt ni» -despertar a Idéia deuma fuga tot eufro» convida-

,J& *>"«<** «*«» dí e tlnal dt.Ievant»> da meia, levantando*»»
ri-lmelramen»t.

Na hora de deipedlda, conduz
m « port» ei convidadbi.

CONSELHOS ÚTEIS '
Par» abaixar » temperatura«o -forno batta pó, dentro um»vesllht, cotn águt."Tlra-at ripida e facllmtnt» aeom» qut virr grudada no ft^ro pasjando-o por cima da pt*ptl pardo pulverizada da «al.-

-*-e«

MILÃO - Giulietta Maatna esere-veu Cípeclalmente para uma revls-w mlianesa um artigo em que falad. •Tortunella", a pereonagem deuma próxima película que ela inter-pretará, ao lado de Paul Douglas eAlberto Sordl.
A Inesquecível intérprete de "L..

Strada" fala de _ me6ma com 0b«egulnt-a termos simples e despre-tenciosos: "Trabalho treze horas poroi», tomo minhas reíet.fies Js pres-«s, durmo pouco e quando tenho
IT f°™lim' dedico-a, mal» um,vez, á leitura do roteiro, para pe-netrar melhor a pereonalldade dapersonagem e com ela ldentlfl-car-me",

"ScUeitel 
que me concedee*em o"ftvor d» ficar em cata ao» domin.

*r^i^,wI'"',U* ' '"comparável•Jenomlna — pen. peruar emmim metma, eomo eenhora Giulietta-Mlllni; mas... els-me aqui, Justa-mente num domingo, escrevendo um«rtlgo aObre "Fortuneila". 
quandodigo que "rortunella" é diferenteae Cabina, logo alguém observa

preocupado: "Mas como? por quemudou?^por qu« náo continuou Ca-hlrlar Quando, pelo contrário, digo
r.hir,r°rtun,lla" ¦'•¦ P"*« ~mcabina" e com "Gelsomina", logoa-guím comenta, agastado: "Em »u-
^'««««..dtt,-,"Hi porque prefiro nSo fal»r dopersonagem que devo interpretar5S.S..?*1 "ntM que "•*"\W"

«continua GiulietU: "Quem' é '
Tortunellaf aawmelha-», a cabiriaou a Geltomlna? Com emb»», oScom nenhum» da» duas?"
fôiTiS!?"*' ' Ç*"5""1 «om ai«-
«,iÍl.lnâ' *#• Um ">•" 'torto,
mtoiha T0Z. o» meus gestos. O que
«» lÜi*u 0rtUneIU * um» »^">n»-gem minha, completamente minha
nlüii" Pa."ce comií0: «lirertida,poética nao deaprovlda de alWa /
r,.o Jn,da ícedo para dlz« ««* ,íí .Ia ma" "ue ""H ""trás".Interpretei até hoje quinze pell-cuias: me» tómente duaa como peV-lonagem central, dirigida por' l-e-derlco (além da, partlelpaçSe. á"Lucl dei Varletó", «n bidone", «Lo
«celeeo Bianco"). "Fortuneila" á a
também a oportunidade de traba-
r^ar com um diretor tomo Wuardo
. .,« íf° ,U!, *m P-wa-malidad»»-We eu aprecio muitlatlmo aa»lm

''Se a per»onagem de "Itortunella"
-continua Giulietta Maaln» _ ..i
indicada para mim, "ignoro-a, 

» por«quanto náo poslo .firmar, nemprocuro descobri-lo"."Devido a um fenômeno que sem-pre ocorre comigo, quando tnterpre-to um papel novo, nSo sou eu queProcuro o papel, é ile mesmo que"em ao meu encontro. Aliás, nuncaprocuro ldentlflcar-me com a per.eonagem: trata-se de um exercido
que me aborrece. A personagem ijá.«»e ocaaiío da dlzé-loi existe alémoo ator; é. num certo sentido com-pleto — apeaar <_* ngo ,„

mo — tem aua lógica » aua dlnâ-mica. s^tfio á Kj.d«Uar*lh» a es-trada llrre, pôr._ «ua dMpoatçgo a'fantasia, a imaginação,' a intèUgên-
"E agora falemos de "rortuoella"

— dlr ainda Masina _ chama-»»na realidade. Nanda Dlotallevi, «o-nhecida como "Fortuneila", • ylvena velha Roma, entro Plaaza Na-vona. Campo de Flori, Porta Por-tese, e o Tibre, Como vive? Deu» osabei saa ae esforça para n&o «u-- cumblr, para encarar a vida. do aeulado melhor, e quando a vida mo» aatlrfaz, "Fortuneila" arado ao»sonho» » na fantaala. Alegre, dt».preocupada, poética, rtra eom «mhomem — um ''jrtraeelafolo» 
(Ten-

(KslBllí£*
dedor de roupa» usada», peraona-
gem Interpretada por Alberto Bor-
dli, com o qual não bon-dlvid» o»
seu» sonhos e ia suas fantasias; mas-t um espertalhSo, que a explora.
Sabido demais, éle faz enfrentar
a mulher ot riscos do trabalho ao-
mum, a pfie/em home dela a peque-na lojlnha de compra-venda d» rou-
pas velhas, assim que, certo dia, pl-lhado» pela policia, pol» n&o Unha
autorização para exercer aquela «o-mércio, quem vai para a, prleto é"Fortuneila", o nSoohamem. Tor-tunella" defende-is eomo pode: a
para fugir i angústia de aua «itua-
çao, como «empre fazia, recorre aossonhos e à fantasia: aomha aer a fl-Ih» dé um príncipe romano qu» ti-vera relações com »ua m&e, empr».
gada doméstica na caia do artsto-
erata. E a intensidade de aeu eonhoé tSo profunda, que ela Julga «errealidade. Mas al surge uma per-sonagem que torna quase real a auafantasia «onhador»: trata-«e de nmhomem chamado "profeaeor" 

(PaulDouglas) o qual encoraja o» «onho»fantástico» de "Fortuneila". o "pro-
'fessor- é um intelectual, botmio,despreocupado, poeta oomo "Itortu-
nella": ambos tomam-e» grande»arfilgot". '

;'M«« — conclui GluUatt* UaSna— ainda n&o chegou o momento decontar • fim da história, pois a fu-
magem-esti apenas lnlciaüa. Poaiodizer, que estou »atl»íelt» «om o*meu» companheiro».» qua • eUntorestá eatlsfelto comigo. Finalmente
posso dizer que estou gostando deFortuneila". pois Já eomo» amigai:
percebo, dia a dia, qüe ela ae pare-ce realmente comigo. Ingênua, ,o-nhadora. um pouco i desnorteada.temperamento caprichoso, parece-me que "Fortuneila" i principal-mente uma mulher -enslfel ia ri-elssltudes humanas. E sob ínso pon-to de Tlste. «em dúvida, ela parece,•e com "Cabiria" , Com "Gelsoml-
na*: pois "Fortuneila" t»tn mm «ron-da eortAt*". »t'r*L
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r -^ '^^Mèè^M^i



^^^""PMBBWBBi

^ifnfWfMwi.iiinipm tr-,—: ~~——'- '¦¦ ""¦" ¦'¦ :V ' --'H ,•¦"¦¦'¦¦,-' ..v ' ¦',  ..,,-v*' .1.* Catlerno ' ¦-¦
i - - ' 

A;^A. •'¦¦.,..- ¦ . j 
\ ¦'; ,- . ' , " '.¦ ¦' "^ ,.' ""-'" !

brilhantismo
. h;.«ít. ,

' - ——-—-»-~—»—¦ i ¦¦„¦¦!¦ .¦¦I.-.I...-...I.III..I-!. i i , ,... ¦,„.,...,, .^.mnmn riniiiur-.n_i.-__ -d. M.1.,1.:>»»».,..._.^_

RESULTADOS DA JWWVMO DE OJVTEM
Vento reabiiiiou se vencendo ãwii«<fc - - tato* km i mMt m forte atropelada - Crepe

Suzette estreou inunkiife - Mro> fe «* í,y?iW *o oufrò, encerrou a reunião
Üi*..^ Aaíaali - Ji-iu-l. — IV..,

i-uui.

A reunião
de çexta-feira
I* pirto — Ai i.i>> horas — 1 si»malroa *- Cr» lOBdO.CO. •

N Kl

Tíansn

' í

wÍA91 V *ARKO - > •"" mttto» - *,lh
JwiV.I ID.WO.W, 13.S0V.IM -. -i v..i.ui

iwiim-v«*»»*v»,
xl.*U»rt, J. Tinoco

l* Jagunço, i Higonl ...
3.» Souvtnlr. O. Palvrmo
4 • AbdUll, W Andrade ,
•.» ItelòpoU* A. C. mil

i ¦ 
<v

41.0 W
;iu.i4n

IKQfl
1Hiw ; v im•4tf,5} ! u %>i

«.QU • -<¦
ltt,tM -• *-*«»,•H,do St * M. . « cg

B P|WB JP^WB ln^M^2*> TK^I^Bk #i* .'v-A.jB
WÊ mmmm JÉMÉfefifr i^HfettttMtt^âdMi^MÉ

¦ ' »vw**. \ *mte%

gaSPr
8

.. i"»thhl

*> ÍVWticli., íl Vkfnkn

^iwi.-à'

M
H
M
vn

Ml*
H.MÍ
M.SM
I«,M*
A,SM

MM»,*»
S» ?»,!W
M III.Wl

ltÜS

fOÍ.CO
¦••«.<v

M.OA
M,«l

SM.OO
M.M
M.M

l«*M

ti
11
IJ
1«

M»
M
44

I.1M
II.til
11.1*0
14 i:a
1.U4

11 Ml
II 010
1.1IW

10.SW
a.W4

1M/M0

IO.00aa,oo
•0.00
M.M

571 (VI
M.M
M.M

41I.M
M,00

re.oii

^.•It*:^]^^

1 Vai . . ,
1 Ifliiro ,
1 Ulwi.l .
4 nifico .
a üáikiidl
1 Cltrlo .
1 Kmok

1
1n¦a
ia

irulrci

a Ttrotiio ., 
",.!'.'!!,!! 

i
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wrrerani coiu¦f: comemorações do 17*°'jihí', 
versário do SAPS
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Nlo corrcam: AUtiu», Britlah K*..|uu. o *-'i.[. = ¦•,. .
DUer«n(u: pucoco e 3 corpoi. tviapu; mi.,
Vencedor: («) 14.00. Dupla: (33) U.00. VIao^s; (4) -o,« % iSy .«.Movimento do pAreo: Cr» 3.J43.1W.I». w " '
UAK0 — i" . C. 4 unos, SAo Puulo, por ' v v . i .,! ...... & >¦ ..

Froprlettrlo: Stud Paii-Amorlcano. Trvliiadoc N>.!-,-,i %¦¦....... .,..,.;.
A. J. Peixoto do Cutro.

Italiipolli iilu nu dente, uorim Jagunço (ul <ji|> vjií, «M^w, dvcmlnundo-o trcientoi nuiin. udiunta. .......... valo ••> - ...,<.. .., . IttfVi-
luta foi travada entro oi doln, que vkrAiu it6 40,-i ...... i.,.. . (.........Souvi-nlr eimoreceu >¦ Uurú, que corilu ,.....,...,.,.i„, «uopol^u >...... áu.%inetroí defndelroi. abatendo daauuvo tm cima Uu ..... .11.
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Xiífn^Mi*. J. rot** ^ >/i «• corpo. T»Mp«: I4"t/».
V*#MWr: (Ti ÍM.M. YHipll: (ÍS) M.M. PIlWl: til U.06, (11 It.M
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Falaram nqi almoço; aos trabalhadore? o Miniitro <lo Tratóiho, i,
Vrtu^A \d"**or, da Autarquia e o presidente da COFAP**«!Ud« pelo. orodore. 11 nuüor realTiaçlo do Presidente V^rgsii no eampo

d»PrevidêAci«,Sod«l
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64":i,5.
Não correram: Dom Çaimurro. IJuliy «
DUereasoi: 2 corpoa o 1 corpo. Tempo: .Vencedor: (11 63.00. Dupla: (12). 24.00. Pliu.-<5*: {!> 11,1», « i.tv «,»,
Movimento do páreo: Ci» 2.493.800,00. " * V^
ORSÍQO — m., c. 3 anos. Rio do Janeiro, por (,\»o»iJn^ o.

.(uprème. Proprietário: S(ud Delta. Treinador: Cláudio. H-5Í».Oiwoldo Aranha. wKSm

JS8'' Vífrt,<*: pjn-littt».{Hfrri-tK**: \*rtos <*rtw» » * corpo!. T»mpo: M"4/í. ' . v

muio, por vroipcr *, randa. Proprie-•clnodor: Anlilo NeveJ. Criador: A. J.

Oraígo, largando bein. luglu na vanguarda, ugujdo do JÉMiBfli %,Vasco. A ordem foi mantida ato A entrada da teta, g. 1, ;•._;„„ Ujuu
para vencer por ampla margem. Baiuuuto c4im««wi;. síkiuauU. \'n.L..avançava no final, para formar a dupla.
109*1 y* PARK0 — !•«» metros 

~ 
ÃÍ7—~ÍWtaJii»; Ç\S 1Q.0»,»,X\)áÕ 21.0W.M, 14.0M.00 e 10.500.00. ' ww-

l.o Rochedo, J. Tinoco  52
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Aríí*.t*^T>» frcnt*. pen*tnil<Jo por Cochile * Jean Claude. Esta^Sffl1 í^ fej1*1* ,.,rtl,r <*"> V«i«»- P»»wndo para a vanpiarda
r w». .TWiti Xtlmtfr «brln e VeMO. entrando por dertli-o. fuilu vArto*

^T±lnT% VTrcrv *»P*r«l». >»n í-TItud* manteve a Aipí. V Cabccha,tíWnVcm-Vií, «nM r!ira conímlrtir o'terceiro posto. n

r*5"Â5*^í ?ÍM* nictrõl"^Á>. —"PrtmiòiTcrí 10.M0.M,in.Wi.M, 14.M0.M. 10.WO.M e S.MO.00. "~.«.
íljtó*^ 'ílui-cttç. t RlRcfil.
;•* VRttíf» 3V Mi;«ln! ......¦:<.K yith-rtfi,. X. g. ^'ivii ..«'í ^ftífí«*ir*«H.-i«. H X c«o. c .
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Na foto, um aspecto do almoço «õ. trabalhadores, pre,entei o minUtro do Trabalhopresidente da COFAP e diretores do SAP^ ..T™'
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(BET-,u*.ucs: cor,°nel Benedito Gama, dl-retor geral do SAPS, general Xuh
N. Kl.
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Diferençai: 3/4 de corpo e 1 112 corpo. Tompo: WViVencedor: (2) 42M. Dupla: (24) 88,00. ¦eiKévlsySifâ * (»>Movimento do páreo: Cr» 3.16fl.51o!o0. *m.¦^afi-^-r&s' fec. Ü8K oÉ!Proprietário: C..
Oswaldo Aranha

• -iíi.riíi^ v1 reso,1,uto Pala a vanguarda, seguido do Çommodo*'*. «. Vm.-luzeiro. Nos mll metros, Farolete pasou para seiuiX fií'. • .í.i.V"1-
^rÒ^-fr,5 D'ckJ«ls«« S na Vanguarda sôTwtrfe^metros finais. Rochedo, que vinha em terceiro »u7Í,n ., . 1 1metros finais, dominando Farolete com auíiíulIÃe. '" " ^wU>*
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que eles esperam e merecem. Isso-rwprova que o governo esti atento aoa 7?' - . .
anseios tlo^ mi» na i-^iTT 

" ' Con8r»tulo-me convosco, conf o
SSin nJo?Anrfa IndÚ8tri« « nono vosso patriotismo, e conto cora

taSiíhi™ SS cídades e no5 campos.1« vossa ajuda, que sei valiosa • sta"
rSJií?.-*!610 p-ro«rtesso d" BrasU.'cera, para qué o SAPS, que é a vos-

SAPS Z ^firt^H têm mtad0 ao sa totltulçlo; possa 
'víncer 

uSSs
lUar o seu destino 6 ^4P0SS^ rea-°8 obs^ulos e estar presente coS

 ,...,„ .lJullulllt, híp » í,Jn""o-tanto mais no-, seus serviços onde quer que eles
., O amplo salão do Restaurante Cen-'são os .fSta 'âT,u? f"** íortís se tomeíá necessários para melho-
ai arai da Praça da Bandeira achavl Wda sobre as cbs^™^50 de lar f,s. «ndicóes de viía do povoM fe.wmpletamentc lotado por tra- cldas - o 

" 
Õií m^Se"0s./S?I!* *rJJ?Mr°' e- em esfriai, da classe

. 73538

de Azevedo Évora, diretor Executi-
V a, me!n?a, Instlttjleio, coronel
J3E?Sí!C0 MindeUo, presidente da
a??'., Parlamentares, presidentede Sindicatos, presidentes de Au-tarquias, jornalistas e diretores deDivisão da entidade aniversariante

í'17.20 heras
60.lM5.CO (BL-

:07,(I0
90.00
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-- '.',0:

3
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8 se completamente lotado por tri "SSín ?»íu "í^05 favore- braslleiro,

.. 
"ollOW" CXOCUtados dlimnto « nl —, ... _____
'sliow"'
moço.
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SAUDAÇÃO AO MINISTRO
DO TRABALHO

Â Classe Médica a Militares j

Tomem nota...
(Conclusto da última página)

V Exeu .£..£, rC0,"i.de Músl" ?e,GraJaú> tem a honr» de convidar
nA,»,,™; a e ¦ ;;mR' ta.mll|a P»'» assistirem k solenidade de homenagem
KÍÍSf-A* inauBurJ,aíI» «Jo >»»to do CaplHo-Tenente Médico da MaHnS.-ua.no congratulou-se çom os traba-|?,r ,^°í1? Alves do Valle Júnior, a reallsir-ie hoje! dia 18 de novSbrS

^lhadorea pela passaáem de mais í. ". ' na A?«ociaSSo Brasileira de Imprenia. 01 eonrttei Scon-
52 um ano da criação do SAPS, con- "* po,tarla <"> referido local. • 2M«siderado por S. Excia. como uma'notável realização do saudoso pre-i

•_i fazendo uso da palavra era vi-
« . Íftc iniprovlso o titular do Tra-,
52 Ti Io con8ra'"lou-se com os traba-

sidente Vargas no campo da Pre-vidência Social. . ¦
Em seguida o coronel BeneditoGama, dirigiu uma afetuosa men-sagom aos trabalhadores,, em que

EXCURSÃO À EUROPA

LEILÃO - CONFEITARIA E SOKV,"A BRASILEIRA"
Entiega imediata da Içja

t«..?1A??\!il 
~. ven,le, »em reserva de pretQj, tqu» iuuuUxouí Uuà

Wíft

VINHOS FINOS
SA^ÍTA CATARINA

SAMOS — CADORIM — ÜRUSSAN0A —
TINTO URU —FELIPE, «tc.

M: BARBOSA, CEREAIS LTDA. — FONE: 23 ff.m
RUA BENEDITO HIPÓLITO, 92

RIO DE JANEIRO

Mg) Sv.,-,>rtt:,lÓrJrtli.
*f(*i>isiç!.v: í 'tt.^•po^ r cah(s;a. Tcmno: SS"S l,

SSffl^^&áS 'tüirí-b: 'CrS S.StR.tilO.op.
«. s.^!"1, Viv;-V'l'1'>: - -t. <•. 5 «nos, silo Paulo, por Ki.imb Frcinas»
W^^^W^r' S(,,fi W""*8- «**«*; Ciaufflti SS

^i.^í«','?ÍfK*f,'',T'n.^r<,r,tí' T,<"'<:m ]^° fW wpl»i»tada por Namorai
?,J,:i.iI í>.IriÍ X? ''n,lS T ,Cl'*1"' í!"st't"' taVtàlam po,- fora. Na reta
íiiUJSíNl-- .íi ?¦ ,,f,rn'nou a sttimçSo nos duremos motiw final.
uSh^6 *rfn- ^m,!,,,• '* «?¦•«relndii tardia, abateu Valcr.il» no 

"pSo:

Sf> 50.412 48,Q0
W.PSfi" 20,00
S2-550 S4.00

(EecApulMs.ns ne.ofl
14.0JS
n.401
II.Ml
4. BBS

, A Professora DINORAH VITAL, BRAZIL convida aspfqfessôras e professores, bem como aljína^a-tomarem
parte numa excursão cultural que está^realizando à Etlropfcvisitando a Espanha, Portugal, França,' Suíça,¦'• e TtálÍR.Duração de 60 dias, viagem marítima. Preço de tudo ln-cuido: C.rtt, !Ufinnnti u9;n^ :.fn :.. 1- :±.,.i.- _

llivim n jmy

.JÍSnsii,, X. 'stírifíis 
..}•> JX-lfgil». >W. Baffica ..,,

M gSjMi, Ti. ,'CHin<.'k0-.........

S^S^Wftlfc, Ò. ISaírtòs ....

•'B

.10

n
48
S0

104,00
BS.00

us.oo
?f>",oo

11
12
IS
14
2S
!4
SS
,14
44

S.B72
5.178

1R.104
SS.t SP
S.Plti
5.95S

14.716
•<:? J44
1Í.BJ4

264,00
32.1.00
57.00
44.00

:s2,oo
171.00
70.M
24.00
80.00

a .... ¦*, .-iaagem. aos traDamadores, em quean ultima vez e agora vai de "Be-, focalizou alguns pontos do seuprò-Ql" v .' a- .a • n.- r , -grama para ampliar e melhorar òs^esta.dlsUlnc^a1 Tio Luiz vai ¦ serviços. que files recebem da au-!atropelar. . tarquia.. . I

^|p^»S31tó^^ K?aÍrbliCada ^fi^í Cr$ 85.000,OD:^í;eriníòn^çõ^^^ SSEBSS
Scipião .ndk correndo muito Mk&^M^ M ,2 c?rol!f1 ilíSSÍ"1&u í" -14 às 16. horas- O" "° Colégio Bennett,

«ie seinpro perigoso na atrope- S^piSflSWSI^W "» mesmo horano. 8056
No quilômetro e com pé:oV K'cirmdosSou!;isbalha-0du;.em

mais clitóse, e o que está melhor,sou ainda o dr. Beníclo FontenuioPrSPMvd0Tí£a T"CÍ:' 1, alegado dô SAPSTuSlí*
^LHl^1 esiá em companhia deraT. Sob demorada salva de-paitnais.íorte, 

^orénii 
melhorou nes-jmas p ministro Parslfal Barroso en-tes últimos tempos.Mobar continua progredindoe tem um dos melhoreis trabalhosda semana.Bar-El-Jebcl não corre hámais de um ano, mas é,superior

 - ™„-„„„ '«'•"'bi «Biiuau cu»cerrou o almoço, quando afirmou
que, enquanto permanecesse àfrente da pasta do Trabalho, nãomediria esforços no sentido de
prestigiar e estimular a obra doSAPS e a ação de seus atuais diri-aos adversários e volta com exer- gentes.cIcio<- animadores. I• Nauía é outro melhor que a' MENSAGEM DO CORONELturma, sendo também muito li-! BENEDITO GAMA

geiro.

1»\<WIS^ft ^ffiWò Sonflk *¦ Vaminc.,>.-.-.„.,,,.. j, ,.(,j|p^ . pcji^vo. Tempo: m".
125.155

|8» ».00. ilOI 13,00

do Sul, por. Alianoro r ModestaTreinador: Mário Mendes. Criador;

NAO CAIA NO "CONTO"

CUIDADO CO
O AMERICANO

QUE SE MUDA
I

IEIA REPORTAGEM NA REVISTA
NAS BANCAS: Cr$ 10,00

íígnl^b, $ ÍHflthV
-ii:*1 viiittthiii. >i

50 MILHÕES
PARA CRIANÇAS

j Distribuídos a cerca de oitenfa
instituições

] Oinqtienta • cinco mllhCoa de cru-
neiros toram levantados pela Cam

| vunha
! SU

:<i.oriiSi wm, spoit., t, Si
 in. Silva .

*«A»^-:::

96
W
98
56
5(1
98
96
98
98
94

4Í.05S
58.85S

:'8.M8
2Í.49B
20.5'JB
17.486

48,00
46.00
90,00
48,00
80.00
86.00

109.00
(Onlsool

5.t65 156,00
6.691 170.00

»86.'S!S

11 1.864
IS 18.304
IS 14.678
14 24. lon
22 8.040
2S 15.675
24 25.444
SS S.06S
84 15.586
44 15,858

615.00
68,00
78.00
48.00

143.00
13,00
40.00

S74.0A
57.00
-75.00

* kl

ESI

S^eSS"^1 
>f'l';*<'!«ír<>. 'Dourado eVrlpfll

íA"2:T':A $$? t1 eà^a- fMnpo: S*"V5
144.50S

(11 18,00 ,(61 17.00

. por í:boo
.To!í6 Plotto

Linda l.»r. Pio-Criador: Jose Tniilmo

WW^^ÍTC^Àr* ^^/^ 
«girando ,lm rtmko' • ^M ,««^ * SW» -Zi ^Mdzttm s.p°"-..om»<'« entrou-iwuui taui. t unhhnibebe investiu no final

>íf*ViHieh'K. 'dé a^Ostnv
VShiftiVseia -... Ci'5 17.102.070.00

CrS 1.«7.455.00
Tòtírl ^.....v.  CrS'28.818.505"o0

iR^ii.v.Virio »í)s"cOV0VKSOS

5gi«fm Vfflwfift ¦- 51 Venccdoi-é>i  CrS 888,?81»'íití*,i_ VíTjj,,^ . >)•, vencoílOi-e-i  ( rí l .071
ansà-r, ' "VV"' ,. CrS 2S.776

,iiO
.1V1
.00

6.00

PÁREO POR PÁREO ,
(Conclui**© d» éÍHma pielna)

rifímos trobíillios. Dt.tplflntc. sem-
Vè fiçurnvdn, vào deve ficar fora(tc cogitações.

Mistòr Bnr6, de melhor classe, -- ..,.....,,,»„ ,„„aparttt como fiSrcs destacada. iUva'11,« m*'» fundos, Ao ar,\ ArturVésper, atravessando bon fase, e 0»«llhò». une ftr o maior número

Foi a seguinte a mensagem diri-
gida aos trabalhadores pelo coro-nci Benedito Gama:"Na dkta sob todos os aspectosexpressiva, que assinala a passa-gem do 17° aniversário do SAPS,venho congratular-me com os tra-balhadores prevldenciárlos, e par-ticipar, sinceramente, das suas jus-tas e irreprimíveis efusões frenteÂ verificação do êxito alcançado aolongo desses anos, e que imprimeinegável relevância às finalidades
de um órgào que se apresenta co-mo . uma das maiores, senão a

ama Nacional 4«~'c7l»íiir, dTsde'™8!0,^?68^!??,0 i° governo do
ia fundacAo em 1947 «t* o „'„<presidente Getúlio Vargas, no cam-'«iri,!,!',. iP° da Previdência Socíaí Congra-

SSaS T SZSSfiSPS ; 
s,'a 

[&<>**, nesta oportunidade, tira-
H V.^"-„ M«tag5o bém, com o funcionalismo do SAPS,
S,w ^'i, 

«""-".«ra» Prova ie-;Sem cujos esforsos, zêi0> capacida:,E.ra do bom «proTÍltamento dessa de c espirito de\ compreensão, nãoonantla, arrecadada nas mal, dl-,seria possívell levar a bom termo! versas modalidades de trabalho, bas-as tarefas administrativas, e, mui-ia que cltemoa harer a Campanha to menos, encontrar solução ade-dispcndldo, no mtsiho periodo, ape- quada para os múltiplos e comple-nus s% do total obtido, com gasto»'xos problemas da Instituição.
?LP.M-Hrt !£" 

* mi'?T} ' n" c"n'l Tenho a ventura, Por outro la-
r ..„ °" T,"1" "ue ""«do, de sentir, apesar de investido<ie base para oa diferentes progra-Jhá pouco tempo das responsablli-ma» lantados Tlsando conseguir [dades da Direção Geral da Autar-n:ndos para que possamos assistir a quia, que é perfeitamente exequí-noras obras de amparo à infância. A vel o esquema não só de sua re.roinborsc»o decidida de têdas as ca-icuperação econômica, como tam-madss «oeials e da Imprensa falada,jbém, da reorganização e expansãoescrita e televisionada, tem servido dos seus serviços, áe formal a ]dar-dr srande baluarte para atinglr-ie lhes maior eficiência, maior ampll-as meta?» em vlstn. que sSo propor-Ilude,, para que se torne cada vezelohir a criança brasileira eondl-jmaior o número dos que são porÇôei orgAnleai, educacionais e soei- eles beneficiados.

Posso anunciar aos trabalhadores i
previdênciários que êáse esquema!
já se encontra cm fase de exe-'cuçáo, com a reforma dos resturan-'* Sla- Na- tes, a fim de ampliar a capacidadeMroli MartauSo Qestelra - ja ar-de .atendimento dos mesmos, alémvtvammos. por dlvenoi meios, s.237:da construção de novas unidades,mil cruielros, n que nos leva » crer,novos auto-serviços, delegacias, pos-«r.c. ,té o fi,„ de no!S0 tJr«V>allio, ul-|tos e agências, nos centros de maiortiaparscmos a cisa dos 7 milhões, o densidade operária. O primeiro a serttfebalno "desenvolvido pelas 77 obras  

atualmente assistidas' Isoladamente
estA sendo escriturado. Na (primeira
prestaçAo de contas, \felta ontem, aCasa de SAo JoAo Batista da Lagoa,
com a campanha chefiada pela ara.Znlelda fculeAo. arrecadou 581 mll
cruselros, ficando a mesma com afiandeira Nacional maior, que 4 «n-tregi» anualmente à Instltulçío qui

MOTORES

da. 12* 25 HP
DIRETOS OU

COM REDUÇÃO

RJGal. Polidoro. 74

ENTRE6I IMEDIfllfl
SEÇÃO MOTORES g CEWADOHE»

MESBLA

ais, de modo a colocA-la em situa-1
çAe de almejar uma vida melhor.

5 MILHÕES ÍSTS, ANO
tsie ano — prosseguiu

RUAL RIO: ÀV. NILO PfÇÀHHA, 155 3.» m& - mu m l WÊmm

WjT ííat, melhorando muito nos ^^ visitas, rol entregue a Bandeira
ullimos tempos, aparecem num 'Nacional menor, lAurea para tssa
plano mais abaixo. iniciativa. Kijtre as obras tíe gran-
... | de vulto que levantaram meias ln-Motmr, cada ver wellior, dr- ciut-se o s.o.s., com 137 mll cru-feurtc-sr rie Bnr-BWebfl. qiíc'*tiro». Na prAxlma quinta-feira, diaros.vm mais classe, porem retorna, «¦ »» 13,30 horas, aerA reallsada. noW íoitpfi aitstr.cia. Crio, acusando auditório da abi, uma reuniAo dc

|V-opressos. npnrecc pnrn compli- pieslaçlo dt coutas de tôdaa as cam-car ft fiftiflfno. 1 panhss feitas no correnta ano. \

GlubedeEngenliariá
fia sepunda-feira, dia 11 do torrente, às ,18 noras no

24.0 pavimento do Edifício Edison Passos, sede do CLUBE DE
ENGENHARIA; à Av. Rio Branco, 124, realizar-se-á uma
conferência do Eng.0 Raymond lamberf, Diretor das Escolas
Profissionais da Elecfricifé de France, sobre "AS REALIZAÇÕES
OBTIDAS PELO ENSINO PROFISSIONAL DA HECTRitlTÉ DE
FRANCE", com projeções de filmes sobre métodos de ensina
fécniCO. 1 

''[..,. 73530

^^TOj U/n movei c om
/inaliefade..

camas: nós clássicos modelos
•pbovençal e iv centenarto"

i \! - i

' I
*^l

WM TENTAÇÂp - .donrod.1'.
m¥ poltrona para deiconço

• SEM COMPARAÇÃO
Compro noi booi casas 4o ramo \

rABRICA-t APOSIÇÃO . PR. JOSE' ROBERTO
INFORMESrSiKEVENDEDORES NO H10:'j,"siiví

V ';v
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Graduação Técnica E&&MWÊ
Gratuita *

Curso de Formação
de Técnicos Têxteis
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" "iirXS 
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»r ninai
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• tucti r atjtSWi ar mm coa-
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^i*7 *•"»«»¦« *«m** « «-,**. , „„_____ mm m Z-- "W*. **« * •raan» ristór'*
-\orami q O.asaau uuau»uau ¦ ^"*« «*• «araa» an»— rj$L'1£ ~ t}'P^. bnaMSe *

ÍI" •SÈ?»* "»•"• «uatanoa ^ '«•««•«¦n*. » j« jan» •, to K 5f2SLl £TC|attel Vm«):1i -Mini.wrt, j, .,ancuitur» « ,(UU ,. „w j» ar0TtlI. -I™ *7 
f ZaammciL acjçm s* larnmrfecumoBt» «lurtonar o, mtttaM 1 

* 
fL^^. """***** o»- «nasam (JfcCii Aanèiit Ro-*«ron«cuiniM. „ lows. ,„ isna. a^ »_««»» u* tomais .- «ma ws Tiesri. da * _ a) ítet«g»dir t «errar íSfcvi*. üt*: b)BS«nar nr cesittr tir Latim tr!*u>

Um"pa/al.Iu», oamt <> 11H.T1 »,»inEllaado u j«i ,,:.;,:;.. -ccnicn. *¦..

¦ ¦ Buuitm oi l.r...7+ , m «mw«erríc» wfímXt TwêltBÊQm nor £tm M
«- ».» «mcp.um «r. iuintm r_-

HfPKHE
ILITTiOlt «n | ani

(ART. 91) - NOTURNO
Firm» tm â—dn a — MWIme ZT-mw — i—mju.«iMA3i/u. amsAUZjaa «r

Turmas im ftiftío. WatrttaJí»
1 ií TQ « Ia:

¦ia iMjHHnfc m C-utagu

•ate Juvera uriUl dlspuudo paüa fábrica» d»«-.'••os tu Pnl-.
Km quaiH«ir domlidu Uo conheci-mento humano, a eipeciultzacaa w-preienta uma larantia para unra vidaproflsiionai triuníinie, Eata ailrma-B«o vem a propdallo da notk-la de

S2S.JU «Putada KSCOLA TÍCNICA
í11^^ DE INDUSTRIA QUÍMICAI TtXTIL. do SINAI, abnri. maisuma vez. como o tt* tedo» oi ano».M portas daquele Importante esta-falecimento aoi joVana concluintcs do1 inisjo e cursos básicosingressar na profissão

' 
DC £0U6tt 2J0 Df JUUtifiD

tflscriçies «té 3C i« imwsnàirx — tm
Nascimento- Siívo, S56 — TcMaiè: 27-4351.

a Bàmu :. t. ãst SS — »Y A mis*-Unauar ot .?irtat. [Aminuo Wa&-te). t> ftilidwlf d» Esrndoi ls>-st» /fcascu» F»ri«>.
Ac nu "irj&B jiílM-n-i; ober-*ae sl Ztepscisxaezru, dc Eoun -

Aa Twrairt-PrgfiBtinnt'. -4 As*e-mdi txsmr mm. I3E — í.»
«nda; .ot U is 3T ns.. ali d di*
M. jiiiflfimr jim- iver-st-- u.t-r:
ot prn?w.AMi-eE -de essinc de jttiijrnáut. vcsiezãsrts de air» pri-mani. t nica iaurtssBàiai

O ItKarraanent ne 22õan.-
ar Tteiisr-?^ uiisiaaLl exp&â-~ je..,';mna -d» Ire^ucaci* ,-.:>•
aniagãnot gut^wKTCireui i _ dnii

Di^Díiiá bo'canso

Léa Maria Violland
. (falecimento)

q Kençgue VioUai^,. Feticissimc.de
Càrvalt^Brittòè fàiiíHik, /^gíista VÍ6I-
land, comunicam o fátócimerilo de iua
querida esposa, filha e noraífA MARIA
VIOLLAND e convidam; seui parentes! pamigos para o sepultamento, hoje^ dia

: fO, às 16 horas, saindo o féretro daí &
pela Real Grandeza, para $ Cemitério
de São Mo Batista. r * 73537

-i:iimét,*A

" 'I," Y.2.* Caderne »IiíMiiiiiii «"la^

Ester Siqueira Cat*neiro
(MISSA DE 7.° DIA)

João Baptista S. Carneiro e filho, convidamos pa ren tos e amigos para a missa de 7.° dia,
q«ÍB mandam re^fcar àr$,30 h^s, de ama-nhã, segunda-feiru, dia^j, no-aítar-mor da;l9reja dè ty, S, dàíGIória ítargo^fí Machado),
pela alma de ?ua^-querida;espôst* mãe.

11.U11 ,it< re ,
1

^Éiriiíe terford

».

Tte. Dagoberto; Francisco
, deixas dos^Aiíj<té

nrçpoai^s
úrfíSirt0 KÜèflc?»'* í^ord, filhwi; genro,'^íoi • netos, con-
ffiLüí'»1 ,7wnfe« « «""to* fww o misio^í onívenório dl
K7ffi»f'jM0««h^BM/v"'5^*MEN':á«M mand,"n "li-
¦ff ¦?¦. *'eonwiH, ài. 8,30 dainonhfi. ¦ .., 1199/

Santa

«•• MtS

nislo e cursos básicos que queiramiresjar na protlaaüo de TeCNlCOlTeXTIL. O Curso, que * Inteira-mente gratuito, tem a duraçlo de iJ anos, de nível njódio, inclut uma1ajuda financeira durante os estudei• o diploma é reconhecido pelo Mi-nistério de Educação e Cultura como qual asegura-se acesso a Curso Su-Perior. O ensino é ministrado seaun-do padrões de escolas dos EE.UU
S?it„'!f0i'eÍsôres-e ««K<w altamentecredenciades. Trata-ie. como sc viae excelente oportunidade para iu-
«£í 2ue.«ImeJ»ni seguir uma «ar-reira de futuro e de relevante poii-
S™ h"* IníU3íri» Têxtil Brasileira,um dos mais importantes da produ-*"> nacional. Matrículas abertas a
%£rJ.° «"•»«»• dezembro ta-!
S™»^ Pelo» telefonia: Sl-lsm *\4S"'J<"- ' 73815

GRANDE CPOSTUMIOADE PARAVOCÊ...— (Ambos 0$ sexos def 8 a 35 anos) Ordenado Cr$
9.100,00

Garanta s|futuro cjum bom emprS-
EO na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(ordenado Crt 7.30O.O0), ou cPostalls-
ta dos Correios (ordenado Crt
•.100.00) ou iriCarteiro dos Correios
(ordenado Crt 5.700.00 Mais de 2 Moragas. Apostilas completas cjtodas as
ÍSS^5» exiSèncias legais a Crt..430,00 p.Postaüata e Caixa Economia:
• a Crt 350.00 plCartelro. Kemetemji:
p.Reembolso Postal, programas comJ
pletoie demais lnformaçaes. EíTE-LEC-CURSO _ Praça da, tf, 138. 3»sala 309 _ s. Paulo.

T8181i

"-BSM

COlfGIO NAVAL
;.- Í3CCLAS MS?Ul-jí:,»j _ tBCZLAS <tnU.~*tV&

ClI^O \H3R\ECK
ORiettAçAa oc "icpsãsat *w*. wsctm

tt -nais inriao CUHSC aPSC,a^Z.*JO
A, Carw» ícamn saKcamaiii

MMHcuIu laerlta. Caia turma liíi-ctc ~J,30-t m H a mm 1- m Thonv— Avenida Prttaiítantn iir-isa. 4*t — n? r.naa- — fi-iaa»— Sdlflcfti Jaiamun — ?-rvunm * Xvamca V.u Brarex

Jiibileu da Aisoeiacão do*
E-\-A]iinoí do Colésio

Pliiiío Leite
No dio 13 íp curnsnre, ás IZ mms. vi sent ai Cntéça nI-

mo Laitc, gm Niterói, saroa nsaiissmüs is "nnrictimos tkteus
dos Ex-AIunos, «ío ano acresedos ins mmflmtracns nt ruir-cação da cumieira do nam Êiiríca ta Znisntt t tas 2r nne ntfundação do Associação ios £t--*iunus

Todos os ix-alunas ie ?Hnio ^ra. tsn Nheni; *<
• Três Rios são convidadas.

.-.. astssncr.. aa ícr..-
cj atrele a jBM— ,tra& 2m-

i , A yoav Ci nr.ri Cuglnl» que
t,-.- ; «ni '.."..t ai :-.-•-.r.--- ac
CAI1

ju «SíTOt^aaa r^77r-~'^'^Tt?T- &le=r
St. -?:--r- c r.Tim *¦"¦•'- i. BBãte
o- IWit'..c atsaáir—it cr Om Cr
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Delfim Lopfô da Costa
(ÍALEC1MÈ 

''N-XtyyXi 
XAX- •'¦

Hild. Gomes Uite L«p« da Cost»-é seu füho RamonGomes Leite LaWthe, senhora e fühos, cumprem o dolorosotta-er de perüapar o Wecimento de seu querido marido,iw, sopro e «vô DEIÍIM LOPEfe DA COSTA, ocorrtóóomHn. du ? e eonvidim para sén;*ntêrro, saindo o féretro
^ggfe 

** S«»«i«^-P«rtu?itêsà de Beneficência,, patac Cemrteno de Sao rranõsco Xavier, às 16 horas de hoje,oommgo, dia 10. } ¦'

Çasâ da Mi*ei-Í€Órdia
dp Kip de Janeiro

_::; 0 provedor e a Mesa ^anlapa da Mlse-
^rdiat^m celebrar, lw»:|grej|| Misericór*
di^ nos^jís 12 é 13 de':tòémb|í|:orrenfef às
Chorai missa pela efeito descaso das almas
dos Irmlw ei Ben(eifores..|ara ássSrem ao ato
convidam* todos os Irmâü. § 78350

1 '-Mar
M

0 SENHOR VAI
AOS ESTADOS UNIDOS!

Aprenda ou aperfeiçoe seus conitecim^tís ie mziès.,freqüentando um curso especializado. Os atssas sk tt
por uma equipe de professores formados em magUesnorte-americanas. Equipamento eletrônica Trans psçns-nas. Máximo de 9 alunos. Com a partida db um yny» é£alunos para os EE. UU. iniciaremos um Curai fafeBSMé ¦ 11de novembro no seguinte horário: 2.as, 4.as e áS de 8 ss 1©horas. Nos cursos já em funcionamento e.iistem icces mseguinte horário: 3.as e 5.as de 18 às 19,30 tares.. LAJOTA-GE UARNING CENTER-A^. Rio Branco, ÍSS-Sab 1716— Matrículas e informações: de 8 às 11 ou de 17,3© is 29horas. Ju~,r

2=3-=í-í' 'prtars asa t.—;w-^ r.

ia:3 t saci i. ^T^-T^^r "EPw"
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H6t •^KtULKUlA. — TELE.:

,l~-f-J&_- JBDF PAXÜ-D
CDHÇÍÕ.TXS

Cursos especiais de:
; , Thujmaani. — tpgnaafti' st saúsu-r üa » iots,. t ape-Tivin-Twsa ssn arainii-r esc.r**: *s c mnm^n-ar-.. te a>"--- I Bi atosmn; bambariitrnsi-tnfi ra »eíí i
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S?^3^ ™ papai ¦n»i..iiMl'-m-

IBKU* _ jate rs^ m,-^.
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ca nuainuc
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^^^B3 -r. ce nm-3BPP- gPÕiTHMffl ^^

soai hce ^^^J:

ATOS RELIGlOmS
B*at

MARCEL SILVÈRE ímm ^ garoa
(Falecimento)

Senhora Bella Silvère, esposa, sra. Myri-
ani Prevot, Srta. Jeanine Silvère, filha, casai
Maxime Casteinau, filha e genro, sra. Clcu-
de Perrier, filha,. desolados, comunicam o
infausto falecimento do sr. MARCEL SJLYÈ-
RE, ocorrido, ontem, sábado, dia 9, nesta ca-
pitai. 0 enterro será realizado na França,
para onde o corpo será transladado. 8328

MARCEL SILVÈRE
(Falecimento)

¦ A Sociedade Brasileira de Superintenda-
cia de Embarques e Descargas Ltda. cumpreo doloroso dever de comunicar o falecimento
cn\?U qUer'd° soci°-9erente sr. MARCELSILVÈRE ocorrido ontem, sábado, dia 9, nestacapital. 0 corpo será transladado para aFrança, onde se procederão os funerais

mV H]
immm bmám Mt, «sni* i É£ totó» k«lin * Siieí * mi*, hãs® íg^ u gj^

gçmmaiM mm. m& bí^ ^^7115^Mmné Ema fe «nt eama ilk, bkí"8 «*&, m3lKito mim msa jeir sismt «san» m abs k sta saitt^arama í in^piücW rét. naiREfc, swte ari « bksvii

IWH fe te* Ssrihm à ianasira- ¦ afiar fa Safem»Mffamnmb. js H ie airanlã. & IJ,

jinrü^m a «si no psTpst.

tü.MJijSA DL\S GARCIA

^ Jmi"^' S ^ ^^ S1^ «^S« i
.^r,.-. - ^^T^ «auaa. nine*, nere • Bstta.. mECÔEm

^«sua 
4 «auu« ãanL zxmxmüt _ fia, M fe^, & ^

düPiiioait aimnacaar i èm* mz àe mãã&So 7BESI

Delfim Lopes à Costa
(FALECIMENTO)

Sens irmãos, Antônio Lopes da Costa, esposa e filhos-
Costa, esposa e filha; Alberto Lopes da Costa e esposa,
sITSAÍ0™ 

deVer 
% 

comunic« o falecimento de
àm St ^EIfD^JeJe»nvidam par. o enterro que sairád. Capei» da Sociedade Portufresa de Beneficência, par"doSHa Í.S'° Fr"CÍSC0 XW|"' ta " h0"5 dC h<5"

1853

Dr. Aurélio M. Portella
? tíe Figueiredo

Dr. Newton Ferreia Pires
7.- DIA 'ilrfá. X-

PrJe°SÍI^eÍTt 1-fus e senhora- José c/r,os fernirti
w •' r,- ?ía e fiIh0s- Sebastião, Beatriz, Mathilde Jie
«sra Elisa Pires, Alberto Pires Amarante, senhora e filhos,pjracipa.ni o falecimento do querido irmão, cunhado e tio

; 1WTAO e convidam para a missa de 7.» dia que farão
Ê ESJS^^a, segunda-feira, dia 11, às 10 e 30 horas.sajgrejg do-Rosznçr-arlfaa gruguatana. '8240

PROFESSOR ARIOSTO ESPINHEIRA
(MISSA DE 7.» DIA)

11*».^ P°ntí?h° Espinheira e filhas, Laura Espinheira,¦ Agsr Espinheira, Dr. Assuero Espinheira, senhora e filhosvereador professor Aníbal Espinheira, Aurora Espinheirae Mhos agradecem á todas as demonstrações de pesar
f^}áas ?" 0casíã0 dQ faIeciinento de seu esposo; paiirmão, cpihafio e tio ARIOSTO ESPINHEIRA è convidamos demais parentes e amigos para a missa de 7.» dia aue
«*££ 

«ta». mandam celebrar, terça-feira, dia 12 às'10 horas, no altar-mor da Igreja de S. Francisco de Paula

^gry^aos t con,parecs

de Miranda í|rraz
A (A G ítA D rc^

k $Ê^^ fERRAZr
na impossibilidade à agradecer pessoalmente
a Iodos os parentes, e amigos, as manifestações
de pesa^ recebidas por ocasião do seu faleci-
menfo, ocorrido em Lisboa, à 11 de outubro
passado e na missa de 7.° dia, serve-se dêste
meio para expressar a todos, sua profunda gra-tidã0- 5052
Sl ARQUOT-

COPAL ORDEM 3a DE
N.S.D0M0Nr

DO CARMO
(Comemoraçãc tios

Irmãos Falecidos
De acordo com o compro

misso, a Administração fará
celebrar, na Igreja da Vene-
rável Ordem, ria próxima
quarta-feira, dia 13 do cor-rente, às 1,0,30 horas, solene
Ofício e Missa Pòntifital, emsufrágio das almas dos irmãos
falecidos. Para êsse ato sãoconvidados os nossos irmãos
em geral, suas"~£xmas, Famí-
lias e Fiéis.

Secretaria Ja Ordem, 11 de
novenlbro de 1957.

Oreste Goffi, Secretário.
79829

ANÚNCIOS
, AVUO

Vende-íe motor de. avlSo completopouco uso revisão *m dia Continental
iL%£x ' u?a héIlc' ""«"ca com
S??ue£° «nptoo..— Tratar eom ABEI,Rua Teotônfo H»r-Ps 37 - Rio d»Janelr:.- jjj

BICICLETA MOTORIZADA
VenÇe-se com motor Vitória em ati.

^"ifi0,' Na° neceM»« a» cartelr»para dirigir — Falar pelo tel.27-8300 com RONALD _ Ver na RuiMo B:r«T. a-, GAvea.
-_ O0OS

ÓTIMO PRESENTE DE NATAL:"
d Geographlc Magazine:

IBM 
VÍSt%«Sg,,Iílc? 

f ln«tr"Uva, anotivoi s 1954 comoletos — Tni*37-9328 ou J2.0580.
10052

ios!||

Manoel Joaquim Silveira
7.» DIA

Seus colegas dá 7.' Coleíoria convidam parentes e«ngos de MANOEL JOAQUIM SILVEIRA para a SS de1- dia qne por sua alma. mandam celebrar amanhã, dia 11sepuida-feira, as 10.30 na Igreja da Cruz dos M litaresro ato de N. S. das Dores, à Rita !.¦ de Marco. K

Sérgio Gosta
Nogueira

, i
(AGRADECIMENTO) '

A familia de Sérgio! Costa Nogud-ra na impossibilidade de agradecer
pessoalmente a tódos.s os parentes eamigos, as manifestações de pesar re-cebidas por ocasião de seu falecimen-to e mlsaa de sétimo diá, bem assim,aos que se manifestaram por cartas,coroas, flores e telegramas, serve-sedêste melo para, expressar á todossua profunda gratidão. 4588

Crf 1.000,00
Roupas* usadas de homem esenhoras. Compram-se naTINTURARIA ALIANÇA, àmmm*8kW& TSU ;
SMOKINGS

Alugam-se na TINTlJRARIA

103. Telefone: 22-4846
18868

t SALLES
Olympio dos Santos Farias FILHO

(MISSA.J>E 7.» DIA)
Manoel Pessoa de Mello Farias, senhora e filhos, PauloAhtrez de Souza Soares e senhora, agradecem as manifes-tações ie pesar recebidas por ocasião do falecimento deseu pranteado pai, avô e sogro OLYMPIO DOS SANTOSFARIAS e convidam seus parentes e amigps para assis-tirem a missa de 7- dia que. pela sua boníssima almamandam rekbrarJérSa-feira dia 12 às 9,30 horas no altar-mor da I^eja de S. Francisdo de Paula (Largo de S. Fran-esco}. Antecipadamente agradecem a todos que compa-recerem a êste ato religioso., 79^33

BETTY E FRANZ HiRSCHBERG
30." DIA

Os om.gos de BETTY e FRANZ HIRSCHBERG, filha a genrode Maguy e Anselmo Zlatopolsky, convidam seus amigos . pa-«ntes para a missa de 30." dia de seu falecimento, ocorrida *mSao João do Caiuá, Estado do Paraná, que será celebrada ama-nha, dia 11, segunda-feira, às 10,30 horas, no altar-mar da
HJreja da Candelária. Iq^o-

8329 Manoel Joaquim Silveira Alberto Martins dos Santos
- iBU.

v.toiu i aumlla. l^^miüiii -iív^t » ~ TyZjr^ rri!BS- mamam, Abxoek-u»m. mS_^í_^__-~-_____ 1^_^z'-^Am ^ü-s^^
* gra. ZYmSà__-f^ Tt^-l_f___^_,=nn±I2fil;' íu:' «*=««»«
tt«m i jusst ia - ^ÍA n„. ÍI m ?LT=m5i f xmi&s ja~» eus-

inrcan»nUu mua t^_ii___a___Z__T,^ ^ A____Z_Z_ÍlA Crrr ÍM 5EiHa--«

¦ea

•>

(MISSA OE 7.°. DIA)
cwTLCtrT *"***- Onrilao c"-d0«' ^rti»». «íhoni e filho,~i" £^*BM ******< traior» « «*»!- Arthnr correu Marttoi, te-
m*mt Keneet, „,*„„ e filio,, EUnardo Cardoso do, Santoi, .enhoraLST".?^ c^flwo í0' s"tot' *****e fUhos' Vera c"a°»° ««>•
^ ^ fa BDT» «««. K»»"™ « fitto^ Rny Cardoso do. Bulto,e «nhoa, promaiiBient* eonrteraxdo^ *tr»decem „ minlfestacíes dtpea, retebitts por ««ito ie füeeteento de «en querido eípS.0, pai,TZLT1 '-f* ' P0BrÍÍUn " *""* *'-'nU:t e -*« »"» *»"«':
-\^L!t ; 2\™ rcfrâEl° "•¦"»-*M^Í W ««i eelebrad. dl. 12,
Psnst smtcipuide et i:-_i i.Eri.decinientOi ,123

\ ...

CASA HILDA
CONSERTOS E ÜWAGENS

TAPETES
^'ÇiEHSA,. TCHlNfcS, n.UCO-¦¦STA KKI.ICNA JÍTrWmm
Retiram-ae e çoíbeam-bo

Salas Forradas
C/ Passadeiras

; 
'. Móveis Estofados ,

£áitóé„, ,b .-.-eo „,; lòm«qulnu. «m.rlcána, „,. unl.ca» modernas ho Branil
OPCXXA T. LAVÂVOEÍUA

Telefones:
52-2498 e 52-1627

Orçamontos cem
conipromiseos •

Instituto N. SÕFátiinã
,. N. S. COPACABANA N • S83 - SALA 1 014

cI,ínrS,^nS?e• í?r$ 200l00; Pèntoflo/Cí* 70,0SkmW- 9 WWÈtmtèWim

1° ANIVERSÁRIO
Sua família fará celebrar

missa por alma do seu ¦ que-rido chefe dia 12 às 10 horas
na Igreja da S. Cruz dos Mi-
litares, antecipam agradeci-
mentos.! 195J"Tll^USÃDÕr

Calças, camisas, sapatos. —
Compram-se. Paga-se mais que
qualquer outro. Tel. 22-3231. |

73672I

¦fil

<

tio
I

AR COJVDICIONAJDO
27537

Ml
3/4 HP TYEST1NGHOUSE MODELO DELUXE

N« embalagem, vendo recím-chegado, controlei automâüco de tenmera.tura prí-,eleclonad.. completamente .U.nc.o.o, líoland. o ruído «terloVdcmnldlflca, circula refrigera, ventila, e«usU . H.tra, ,Z ^eÒ2rTltt^TT" rT\monUtm em Janela-P"" M m» ««•«««•Tel. 32-4379, Ham. 5 — Sr. Bauer. 10242
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G. E, de mesa, estilo moderníssinio
e atraente. Gabinete em

plástico, cores modernas. 5 váhnilaj,.
ondas médias e curtas

entrada: $ 450,
Wk inénkl: $280,

Gndcrtla" — «mi beltaima eletroís G. L, em imbdii
ou marfim. 2 faixas de oodi, wifie*áor de Stíénio

e toe» disteis lutoínirico, S velocidades

.'.' ,y>

nur

*¦;

hf ¦'

I
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.77
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com especiais

f acilidadesy para os

que sabem comprai*
¦ --jCC'-?. -'~,c.A- ' ¦¦' . -C - ¦'& 7:Aa' - ¦ -¦
a prazo, adquirindo

qualidade nas

mais convidativas

condições!

entrada: S 2.100, mensal: $ 1.750,

¦if?..

'

\ICÜACÍ%

Televisor G. E, nio úneren*
equipado com moderniuimo *

cinescópio 21 polegadas,
em 90». Imagens brilhante* a ¦'
.xtraordinàriamente nítidia, .f
£m imbuia ou marfim. .s."\ •.

entrada: $ 4.800,
mensal: $ 2.250,

•.tíit^i
»f*:>

r S \'

U 1

A>- *%&£

¦ "'.'Vi*^'"' '¦

Sftf;'' ^ :"- i " '.

S-.-.'.-t-í>i'-íí,-
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G. E, último modelo, de 8,5 pis,.com amplo
congelador de alumínio, recipiente etn plástico part

catrnes, prateleiras na porta, 3 úteis e espaçosas
prateleiras,"e grandes.gavetas para cpnservaçio

de fruus e legumes. 5 «w ^# garantia.

entrada: $ 5«900, -
mensal: $ 1.750,

B-if. f

l(yI

I

Lindb^õdãÕGrErraB eôre»diversas.

A } Gabinete em plástico, com/ alça.
Circuito semi-refleso, s!» feUnte 4".

'entrada: $ 200,
% ;jnensal: $ 200,

M.i-S

A.7A.7. ' - 'A '-¦ ~Cfc

Televisão de mesa G. E. 21
polegadas. Tubo de imagem
em 90». Funcionamento nio ,
sincrono. Imbuia ou marfim.

entrada: $ 3«700,
mensal: $ 2«250,

' '-,-C.. A 
' •

lúúlilihiMw
Tradição - Qualidade - Garantia- Preço i: ¦ 

v
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/URUGUAIANA, 134/140 t SENADOR DANTAS. H . AV. MARECHAL ROMANO. 93 . BUENOS ARES, 287 . EM MADUREIRA s CU0UNA NUCKADO. O
NO MEVSl» (EM JNSTALAÇAQ) ARCHIAS CORDEIRO, 1259 . URUGUAIANA, U4 (CARROQNHAS) . RAMALHO ORTIGÂO, 22 (MÓVEIS) . AV. PASS0& ÍT 0&0NTOS) .

- /

lfffi
li > 

¦¦ 
i':.- 7-7

A A ?: J

CA 
'/..-

:*il /;•¦

CA
-' ^

ÃMl
'iy£ '\'ÍA;í,Aj'"'- ' ••';."'¦..

-Mn/""L m



K ;'

''. "-1 ""tsIsew ' •* ' " '¦•

VI» l COMERCIAL
COEtUap OA MANHA, Domingo, ío J« Ht.vwnl.ri. de im

M CAMBIO NO
onciALi

, , O mtrcaja d. ctmblo oficial tur..
,taaan\t cnt«m. «m eondiçot* eaUvati.

- O Banco da iira.il. comprava Utrai' .iport.clo a Clt 11.4940 iot.it

BRASIL
tmu:

Ti««m.« . Mtrtade dt riaa.lt D-
rt*. «ateia, MM altttttla Abria t
tti-bou ettacltalll* • lute, r.m M
baarvt \tadtn4. . «alar a ctf tt.M

III) Bolsa de Valores'
Nie f_!trt_u .... Mbado*.

IV) Mercadoria.

Cri ll.J. lôbr. No.t e compra»*, t (ti tt.M, A li»u t|.

•) CAFS
Kto funciona «oi MtudoiSANTOS, | — rtchado.

¦Sn\hâtq>iM ... .. .1 ,t .,
Uuidtta q a _' Yerk. Aquele banco para cobrto.iiItê». » Crt Ml,* para mia t a Ctl Kniiidtí .

, vencida» «m (traU para r«m*M« t UM4 para i.m.r.i Nem» cmtlttti SSnitlneii ., ..
quota* .|itorlt.d«i, dtclarou vender » m.rrada p.tmaatciu tm tttatti. s»'r»m II til

falências & Concordatas

- UCtl,
par* et ttttdot Unido.1 U^rif, 4 Ytitâ, par* .nti.i» proni..'».._._ lt.vni.it.. nl. _ tMonstrial. KSJ.WÍff? unl5eíi "ü

ror.m afixada* at «tfulntt* taxa. m prev.^.at, «a tal... iwn. tr... mir.dij JJJ" álea?
letal». 4m rii"'i 4t toktrtarai

At b.nci .Liaram at • . lutniri ta
kelti:

Ubri.. ,. .. ••'•!'•«
Dolir., ,. •« .« •* «,rttnco tulco.. ., a,Ur*..
rrtnco b.tf...

I rato art.ntlno
Ttaa uruguaio
Tranco franoft ,, ,,
Marco' Etcudo
Coroa tutca
Coroa dlnamarquaaa .
Coroa tchtco-ttlovtca
florira

V.n*
mm**
u u
1.42*1
«,0301
0,1144

4.1111
1,044*
4.41*7
e.MOl
9.1401
fclltt

C*aaa_|
11.4»
1I.M
UU4
MM
0.3*11

Na abtrtura:
4.SKJ
0,04jjin*ttr. .„ .. ,.
om Ubta
«.Wl lli. ;.
l.Wll! Franco íimcfi

Comp. Vtnd.

MM

OURO FINO

l.ttil 4.1341

Marta
frtat* tule*.
ricud»

»!.N
tit.M

tm
».ríi

HA*
MJt

•• ** *_ • •

OM
IU.M

«.u:
M«

ll.M
M.M
Ml

*) AÇCCARN ... funciona ant »à. .-,,!„. , »
KM PERNAMBUCO

KEcirr. ».
COTAÇttts - POR a» gru.ns —

Cru tala, Cri «a.» i. Demrrara niocotado.
] Entrada. - Ontem: »m ucot d*
« M quilos 4J.T»; itait |.« d. ...'ttmhro, imími

Rxporttclo: Utll. .
! Kxlttfnrla: I.UJJtl,

ConiumO' 1 WC.

rAlANCIA DKMTTADA — CONS-
TRUTORA LUSO BRASUJaRA U-
MITADA _ OJUl» da 14» Vara dulattnd.ndo ao rtqutrtmtnto d. llttto
C, I.. Çon(*lv*t. dtcrttou a f.lin-11. dt ftrnia lUAti. ttuhtleetdt n«><1. cidad*. rol mareada o prato d. t*«111 par» h.t..l.t.tíi»i dt rr*dltoi »
notiitado tindu-o o r«qu.r.nt*. rua'

.. „. a0 » Itrmo l.fal .,„ «o Mu ant.tio-11 a" ni ao proteato," 
l.m.Mll 'AlIMUs RR4UKRU.AS - \|

tendo 14 KW | TALHAN -- N« Júlio da 1.» Vara ci-
:«v. ur. a vtl. Trcldot Jamtl Ltda.. dltende-w

I r»ram crtderet d* Cr| «,000.00. tequ.rtrtm
f (oram * dfcrettçio do n.ioclantr aupra. »t«

uh«l.cido 4 rua Barto dt Mtaqulti.•145. eom armarinho • taiendt*.

"•'¦¦" ¦•'• ''•'•'^.v.-'V-.j;r.¦'-•,:,¦,-.. ,. . •yffi-A.dritt» '

O Banco do Braatl atttou nart
fino. 1.000/1.000, • l»*Ur.

ÍUbra.

Ns frrh.mrnlo:

compra do ouro .....
preço d* Crf 10,1111 per trama.

n.M
:i:»<

MM
:i>»

CÂMARA SINDICAL
Mfdiit cambltlt ftxtdat tm I d* «ovembra d* IML.

MMCADOS

Llvr. Otidal Mffiii

.- b) ALGODÃO
Nio tunrlona aot tihadni.

EM ITRNAMBl l ORtcirt, t.
Mercado -- bUUvel.
COTACÔKS - POR lt QUtLM —

Mat... Upo S, Srt S40.M a JM.OO _ ¦,«.»,.«„- ... ,.,,vrl.t _

G. L. SANTOS tt riA — r_.t. ht.

Si 
nt.t_-l.aii.. t rua fel. rtrrtlra,

, tim requrrldt no Julm da ? • Va-
tt Ctv*l. a dKr*ta«Io da Ullnrli.
por parte dr Kotftndtr A o... (te-dorti de Crt M.0U.10.

TBCELACKM HARVKV »'A. — OI
Juli da J.» Vara ctvel tutortiou o
nroc.uamentn da concordata pr.vcn- '
tiva deita M>cltdadc. ntthtlecldt k \Av. R_.i-nr.uuv. H-1J' andar, di.tri--
butda por deptndlncla. rol marcado jo prato de 10 din para habllitaco.t f
de crMltoa e ncmtado romttaarlo a
Gráfica KdltAra Jornal da Comlrcla,credora,d* Ct| 4.JM.OO p.itlvn de- |cltrado. crt 14.Ul.COMO. r: diretor 1
nertldent* da reqcerentr. Umberto 1
Slcd tito.

No SUPLEMENTO ECONÔMICO E
,1 ,.

COMERCIAI^, que vai publicado no
6.° Caderno, estão incluídas várias: S
íormações que saem cómumente nes-

- .. . . '

ta seção. .•.U\t a; r\-,,\|*

« ."••.' .. - ' 
. -1 '- '

*> —> ¦**¦ f*V m - .ni -»._—> r~u *- — - — íih_rKj-^Lr>_j^ J- - ,^_ X" ________ X.^ 
___ ^ l

Cinqüenta milhões de esterlinos
para empresas petrolífera? do Irão

KxporUcao: S T«7.
Rxutfncia: '. : >.
Coniamo: tt».

América de Nort. — DOlar.
Alemanha — Marco 
Aritcntlna — Pito
Bflslc» — franco btlja ....
Canadi — Dólar 
Chile — Pito
Dinamarca — Coroa ........
Etpanha — Peteta 
nuca — Franco ,'Holanda — Florim'JBIlaterra — Libra ,
HUndla — Libra 
Itália - Lira 
Portujil — Escudo 
Korueft — Coroa 
Peru — Sol .,
Suécia — Coroa 
Sulca — Franco
Unllo Sul-Africana — Libra..
Urugutl — Piso 
Venezuela — Bolívar 
Atuiria — Shlllln» 
Colimblt — Pito

ACÓKDO BÁSICO:
0W5ANIZAU0
IWTERNA00NAL DO CAFÉ

LONDRES-.7.;,'xaa^xxxa-' c.;ra"„,ía^38f!ígi^^Pr:íSX»»;^^r ---—-. »»...»,«,» nn.ini.iinii oo. rttro- tun
BÁSICAS S A COMÍR-'**» ^•',P*r« 

"• ">l <_* !'*• I^Ml poço. d* ÃStÚT7«rl~ «''éÕnstVJ-
de J0.0O0.0OO d* tittrllnot n*t tm- poçot a B*ndiV~MarehóT/n"". 

"nm.

Cri
ITJS
10 J0
3.40
I.M

U.lt

ll.tl
t.90
MW

Z-.M
llt.M^ .1

0.1«Ot
3.1»

30.4*

- -I

Ctl

4.4T*.

0.0441
4.0MI

.V.*?«*

O.ft»!

J.4I.-J !
4.4K9 .

Crt
tt.M
M.M

• y:
o.iwt

::¦; m

0.1 ui

A' .V

30.W

MATtRIAS ..
TIOS INDUSTRIA — O JUli . _
Vara Ctvel nomeou comlulrio »m
.mbitltuiçlo. o Banco Ind. • Comercio d, smu ot.tlna. . 

• itqf.1, Ü.00O.0OÕ ..rio eont.Brtdord.»n^'"sVr7o taítflfM^MriSíl;JOÃO ISSA * CIA. LTDA. - 0 MaHSW*» "" ln»«>«í^«>«Tf»l5fa*l..mW a n_ Sv-Jul, d. 10 • Vara Ctvel mandou ou-i»**"1»" n*c*»iárl*l p.r. • «umth- cio d* c.t.t p.r.ot .mDrM.deavir o comlaairio * concordatirlo. ?»,«•* producio dot campot d. pt- 10.000 000 d* MterSl_.Va. 
*^f n

BANCO COMERCIAL DE DESÇO*-1 SfflLflLSTStfaftL* 3° íS\ ' 
'

TOSS/A —Pelo JuUda 11.» Vara a- malt ou mtnot do Golfo —;

«im». »_,»r '"' tol rJomploKado o contrato de ur-(«JVA TORK — Andrtra Onbe. re- vl{o« profuslonal»,' de tit_ Mtrl. noi
!pre,..ntant« do gorlrno da Colímbta. ,tm,°» do Parecer do dr. Curador a' DADA CIUC ILimiCTnmr
,t<M recentemente detltnado pila Co- fí'' IM- ¦' "AKA nNò INÜUMKIAIò
imiulo Coordtnadort da Or«ani«clo i DISTRIBUIDORA DE METAIS i. 0 COMÉRCIO DF ÁflATAIntcmtciontl do Cat*. com ><•_, ,m BRAStUA LTD\. - O Jul. da 11» _. ^UnC,a|W ^ AUAIA
W*«hintton. para entregar peucal- Var; ctvel neu auto. de*ta cvneardt- F DA íiPANADÀ

,c, p.r.^^elta^.m^irdTiim; EDSON MIRANDA GIM.MARAES - £^^2?&£fe "U"
o^nuaclo. intemaco»., do C.„. Ojm^y* Civel mandou ft-, "££** 

£& g 
*«

, ínterins a nrtociar com o» minèrlot
; rnumtradci n,i Item I, da Ciivular n«

tennd. ,«:nrtn. dc f^X o" ji.it 3ní."."v:iSÍWCtr.I^.diíLdí9 '_??_.*L}_ ,* "Vd«
dffpichou na tontu da promoção. • _* rtf ls df outubro de IMI, da-

quela Diretoria, ficando, porím, bn-

CÂMBIO NO ESTRANGEIRO

tve acirdo ter* tubmetido t ratl
íi.-ado do» paises produtorei de to- EMPRESA DE MADEIRA* t Mtd» o mundo, tiu» >« reunirão no Rio TERJAIS PARA CONSTRUÇÃO U

| dr Jantiro ha "'
IJjneiro próximo
; Crlbe- ptrtiu de arilo. durante o AÇ0ES KXKCTTIVAS PROPOSTAS, SVq^e. no uv.mic à .rata r ..-..fim da temina, para Lisboa. Brute- — AUTOR — Gr.danu Conceiclo f-.-.j. .««ma a afata e - - .--- ,
la», Pari. e Lowlm. par, ^r-w Ym X*** - »*u - Aiteíet* KS í""tt_i ,_u T*"*1* 

"""* "^\ 0rí*m*nto d0 'MlrtUlIflo
«ratado com ot forenios que tim Cord*lro ~ Crt 100.000,00. _"r WtlUalvarotBt* * fins induttritlt.Ira.enda
a nu carro ai ral.coet Intern.cion.U,. AUTOR, — CVB. Cata''Santo* Sea-
dos prineip.it .ttrritdrloí produtorei SÍmT.? ~ Máno CouUnho — Cr|
Cf cíf dl Atrica •**-•-- so.PM.tt.

RESTITUIÇÃO ^
% 

de Cr$ 542.731,70
da faxa de 10%

O diretor dai .Renda. Internai d:-
f«riu o ptdldo do tottrno do Estado
do Am.ion.., p»r. autorizar''a re».
tltuiçio d. qlantla d* Srt 141.731.10,
rtl.tlv» à taxa de 10^. de que trata
a 1.1 n.« 2.308. de 1054, i conta d.
verb» "RepoilçSet •-ReJtltulc6e*•', do

da

<:iUI'\> Dr; < i m i
\Mi;i.l(.\N\S "MONS

TEMOS PARA PRONTA ENTREGA
Detds 0,20 mm. até 6 mm. ds «ipsiiura «m variai

còrst • tipos, próprias para fabricação d% óculos, cani-
.vstst, psnlts, artigos otcolarot, musicais, propaganda,
•mbalagam, artigos tanitáriot, «»c.

Expansão Comercial

rí\'K'*i T.KZj

ECüflsfl Sul Americana
Av. Rio Branco, 4 —

*_ Grupo 707-9
Fone: 43-0090 — RIO

86678
'_________}__ 

¦¦ . .¦'¦> :,Â ÍPRACA::,;;,:|

¦

LONDRES, ». |.».37«i v.nd. Pirts jvir V. ..1» JJ «SS
;i____. comp. e 1. .l.n vend. Aleaakha Oti-ABERTURA — Londres, à vi.- dental por M, 1..TT.. cwnp. *U ;;:;ta por C aftbr* Nova York J.S0OO vend. Vmitr:'.m por r- n.SSlicomp. • 2.8011 vend. Canadá por t comp. e 10.SJ , vend. mua por L.

J.6900 comp. e -.«912 vend. Bruxe-11.151 comp. e l.tSJ \cnd. Otlõ por1*1 por F. 1-10.00 comp. e U0.0Í Kr. 19.9*57 comp. t H.tStS vendvend. Copenhague por Kr. 19.312S Lisboa por Esc. KLlt comp e M.Ueomp. e 19.3750 vend. Parlt por r. vend. E.teeoltao vvr Kr. 14.W7J èSna1.112 comp. • 1.18250 vend. Alemã- e 14.49 vend tlHM ivr F lí ÍS0.ÍBi» Ocidental por M. 11.171)0 comp. comp. t tí.1.515 vend. Montexidru• 11.7725 vend. Amiterdam por F. ipor 1\ II.JU comp. c IS.tV vend10.8325 comp e 10.8331 vtnd. Iti lia' Buenos Ati-es ^r p! 1M.N Comp
por L. 1.751 comp. e 1.751 vend. e ItO.W vend. RU. dr Janeiro «li-
Oalo por Kr. 18.9187 comp. e 20.001!!vrt) P°r Crt JW.w comp, » ÍS7.M
Vtnd. Lisboa por Etcudo 10.10 comp lv'nd. Praja por Kr M.CO «imp. e--»•-¦--- i».J5 verid Madrid leflclall, por P.

comp • Jl.ss vend.

Copias do projeto
i (.ovemos

;!."fs produtores. U.P
serio enriada» aos povernos de ou-: ,__\Z?_. T_.\_ „,-„,,U.n. _..,.. ._____¦________ n Ji>1ne Leal BC*ndAo ¦» Armando

Crt 5.00ÍM,

AVTOR Ir Ione Pinto Reco,— Réu'
j..__í. .......__.....

Leal

Estocolmo por Kr. "BARCO 
- COMPRO

M.U vend. ..„._..„„„„ ,.,,, ,v;
14.4882 comp. e 14.4881 vend. Brrni ¦t°ftf
por I*. 12.26 comp. . 12.2425 vend.MonUTldíu por P. 11,50 comp. e13.00 vtn.1. Bueno. Alr.s por P.10-.00 eomp. e 110.00 v.nd. Rio íe j. „Janeira (livre) por Crt «O.oo comp. ac P»»*'» P*r* 6 a I pessoa».

SII.00 vend. Prata por Kr. 20.00 com motor de centro a óleo. Ofer-
SXpor ^3?.8«Tom-p a^ã %8t\ ^^ 

*• 
\1SAidfí'r 

J°rní,;1J2

i^^Llànitt. 4 vlstal^J^iltl^a... .

?™pi4oV-^pvw,2- §8H p<r r^^ftlS^hM.«?^^.^Kr.^9..^m^tVã/_on^!Vi7.VN^N^" • WJSl

4 PRAÇA^
CARLOS MASETTI - RAPHAEL HER-

CULES LA REGINA — NIGER MATHEUS
ORDINE e ORTHON DE SAINT PHALE MA-
CHADO PELOSINI, sócios, juntamente com
ORLANDO CARRAPATOSO JOURAND, da
firma INVICTA IMPORTADORA LTDA. co-
municam à Praça em geral que requereram a
dissolução e liquidação da referida firma, pro-
cesso que transita perante o Juízo de Direito,
da 10.a Vara Cível. Carlos Masetti. «»«

LABs. MOURA BRASÍÍT-
ORLANDO RANGEL, S. A.

Sl. ro.ivid.do» os Srs Acionistas a receber a nartir dn rii_ 
'. 

«. ..vembro de ,M7. a Ultima parc.M, do d.vIdíndY.cUtiío" 
*.í 

\Xtol

. ?' K^SÍÍ*'!! df "*" Pr»f*r*nél*ll deverlo comparecer i Deller

Rio de Janeiro. 1 de novembro de 1DJ7
FAULO MOURA BRASIL

Diretor Tesoureiro

_ CASA.MÂStffl S/A. - INDÚSTRIA E
COMÉRCIO comunica a seus amigos e fregue-
ses e à Praça em geral que o sr. ^MIGUEL DOS
SANTOS JOURAND deixou de ser seü rèprè-
sèntante para as Pragas de DISTRITO RE-
DERAL, RIO DE JANEIRO, ESPÍRITO SANTO,
ZONA DA MATA e JUIZ DE FORA, conforme
carta ao mesmo senhor dirigida, em data de9 de setembro de 1957 através o Cailúiiu do
3. Ofício do Registro de Títulos e Documen-
to5 - CASA MASETTI S/A. IND. E COM. ~
Carlos fyasetti.

__ __22\ II '

BANCO MOREIRATSALLES
V

RIO OI JANIIRO

•tu» dl Assembléia, 1)

poços
iao paulo

Rui II dt Novembro, 112

. ¦!¦ .- 
" 

¦ ¦

OE CALDAS

IANTOI
1 i . '

Rui Joio Panai, 1!

-.-.: -'.:.'7ff962
• i . »:;.> y---..- 

¦

•ALANCIT» INCERRADO .IM 11 DS OUTUBRO Dl 1»5.
. "t 

ICompre.nd.ndo Mitrli . Aglnclas) 
' 

, •'••

BELO HORIZONTI

Avtnldt Afonso Ptnt,.». 
'

A T S V O

B A N QO-; B O A VIST ATS7 AT
AGtNCIA AORE: Rua do Acre. 55-A * >
íS^SÍ' AS5S?0RT0: Avetüd* rranklln RoostvHU. 1SJ-4AS£S^ AVENIDA: Avenida Rio Franco. 1».* , B
a^^S^ 2?SSH.CESS0: Rua Cardoso dr Mora,... í.r.B , cAGJNC3IA CASTELO: Rua México, l»
^5ÍSS^ Çrí^f: Rua Almirante T.i>'.wcUrè. 77
AGtiNCIA COPACABANA: A-.cnlda .\. s. cortcibnM ' 

«í- \

IFllS: TRAÇA PIO X, 11J-A

ÍSÍSSÍ' ^T-^CIO: Ru» Haddo. k LAbo, 7-B
ÍS* ?*»»«*: «»' Visconde de Hrafí, 1«-A
V^ÍO1-.,^ LAPA: Avenida Mem dc Si, io: ido

• SísS? MEIER: m.» Frederico Meier. 16
ÍSSS-íí PASSOS: Avtnldi Patsw, st*SSí\_ «AMOS-: Rua Euclides dc Fsria. 4»-A
AGSXÇIA riJUCA! Rua General Roca, 67J-.\

A — Disponível

Caiu
Cr| Cr|

I»
Crt

Km mwd» eorTtntt .,
Cm depísllo as Dance do Brtsll 
Rm dep.>sii(. 1 ordem d» Sup, da Kcim.

da t do Crédilo 

Km «íutrti espécies 

Riilliivtl

UO DE JANEIRO
DALANCrrK F-M JI DE orTVBRo DE 1?5T

irompreendrndo Msiru e \crnnjn

/

ATIVO

«Á — DISPONÍVEL

CASCA

Sm Moeda Corrent. 'Bm dtp. no Banco do Brasil•'¦rn d*p. t ordem da S.M.C.
Bm outras __p*cie« 

B - RBAUZAVEL

letrae do Tesouro
( Nacionil, Indutiva

a* do valor noml-
rial de crf• 30.000.000,00 depo-
attadas no Bco. do' Brasil s/A. i or-

f »d*m da S.M.C. ..?Jtmpréttlmos em C/' Correntei 'Bmpréstimoa Hipote-
carlos

Ç*»J Crf
-1 PASSIVO

:•(*.»_.. 93* 7i.
JM. 171.113.511
110. IM. ÍW.PH
ttti.3ti.nsjQ tu .ii.i.v.ro

Títulos Descontado! l.M«.404.»13.»0
Afénciat no Pala .. 
Correspondentes no
Pai*

Camapondtnte* n •
JWerlor 8.4D8,7M,90

Outro* erídlto* .... 58.SM.594.70

M1.300.S9J.30

1.525.933.30
M. 404.513. «O

1.385.613.365.90

101.007.6J3.40

__r_6v*lt ,

Maio* • valor**' moMllirlot:

Apálic* e Obrlgi-
«6*1 rederait ....

ApóUcM Estaduais .
Apólice» Municipais

i AçSe* t DeMntures .

J. 739.946.8»
1.000.330.0(1
4.210.911.50

S6.6S7.832.10

NO.WO 000.00

:" : J ->.-. j Oi

4.309.937.941.10

63.4S2M0.3O

71/
Otstro* valora* ,
fi — MOBIIJZADO

BdUldo* d* uso do
Banco 

. M6v«l* « Utensílio.
Mat «rial d. expedi-

KaaMaceé* 
",'..'...'.'.'

"»— USVLXADOI
PENDENTES

JaWOa • dfcontos .
|^l«f^p^p^pa #êt
P**P**a* 0«ral* 

'•
outra* conta* ....

B — CONTAS DE
COMPENSAÇÃO

V*lor«* em garantia 
Valor** «m custódia 
Titulo* a receber de c/Alheia
Outra* contai 

J4.Mt_.tW.40

17W4.W.V10

,A'.

*;.«t..oit Na»M

r — NAO EXtGtVBL

Capital ,;....;
TMndo ri» re.frva letal
Outxni rtttrvat 

C — KXIGIVKL

DBPôsrros
A rim r a curto prano;

Rn CX. Sem Ltmit. 1.176.997.134.40

Tcn CC. Sem Juros 46.MT.141,80

J3m C'C de Avito

Outros depcSaitoa ...

A prate-i

D» Div.rsoi

A Prito rixo 

df Aviso prévio ,,,.

Crt
3od.ooo.ooo.eo
16,456.167.00

57,901-. 369.30

-Crt"

Letras do Tesouro Nacional do valornomlnil d» Crt 15.000.0000,00, d.potl-tadas no Banco do Brasil S. A.. Iordem da Sup. da Moeda . do Oré-dito
¦ Empréstimo em C/
, Correm. 
Empréstimos Hlpo-

tecidos 
Titulos descontados
Letra, a rec. de c

| prdprta 
i.Vginciai no Pais...
ICorrrspondent.i ao

Pais 
Alínclu no Kxie-

rior

»l. 251.884,10

637.976.194,40

187.700.567.81)

544.964,50

64.700.000,00

t

1.317.473.610.S0

. PAS 8 I(V O

l ;\
240,000.000,00

1.4M.J50.Ç32.30

3.ÍCKI.0OO.O0
1.5W.21J. 918.00

1.594.1117.SP7.S0

li.»S.4ei,lí

i

189.948.400.00'

US.34t.Kt .80

ÍS.»76.MJ._(.

16.543.741.90

OUTRAS RESPONSABIUDADES

¦8,539.1M. 721.80

115.819.768 _K>

3. S5S .942.490.00

193.715.343.6(1
19.97S.95..20

7.W9.72I..D
19.319.373,T0

41.163.412,00
12649.831,70

61.261.099.80

t.J20.957.093.io
t. 601.313.631 ?..

123.40t.S_O.8ii
733.firs.4t7.3i_

t40.HM.XB.-»

Ul 6Í4.415.50

l SlS.tS_.UJkM

10.433 .«a.SOsTliÀ

Aftndai no Paf» ..
Correi^iondentei n o

Pi!» 

Correnpnndfntn n e.

ííxtírinr 

Ordens df psesmen-

1o f OUtms crédilns

Dividendos 5 pser ,

K — RKSU.TAnoS
PF.NI1RVTKS

CnnUs dc resultidoa

t — CONTAS 11K
COMPENSAÇÃO

Depo_itsnte« de valorei rm siruntia

» *nt custódia 

nepoUunt»» de titu-
los em cot.rança:

1.455. (125. Í79.SO

*6.1.V.5S7,7U

M. 138.007,70

115.471.779.0.1

2OS.001.4O

¦ \U'

w.Mit.nui èw£8íííiíi.»"ii
Exterior 

Outro» v.lor.s . m
raoeda eilranjceira

Capital a realliar..
Outro» «éditos ....
Em depAsito à or-

dem di Sup. di
Mo*d. . do Cré-
dito. referente ao
decreto n. J4.M8

tm.víli 

Titulo» * valor**
moMJUárlét:

Ap<SUc.s * oliplra., c*«* í*dtral*. ln-
eluriv. as do va-

ler nominal d. Crt
II.191.400.01 depo-
ittadas no Banco
do Brasil t. A.. I
ordem da Sup. da
Moeda . do Cré-
dito 

Apólice. Mtaduats.
Apólices municipais
Aç«es . deblntures

V

Kl 411.626.00

ltJ.75fl.06.V20

r ii ni* ixif fv*t
c»pit*i;..,...A..,,¦ Alimento dt capital
Fundo dt restrva legal -.Fundo-dt previsão Outrat. reserva

C — Ixlglv.l
Dtpéilt.s

A vlst» . t eurlo
prato:

Crt

240.000.000,00

-24.500,000,00
72.000.000,00
.5.711.682.40

C'r|,.

.'\'__»,-iç.i' ¦;

342.251.662,40
¦V 

' ¦*:;..¦
'"' 

.'"rM

H.690.800,40

41,709,834,10

2.323.629.745,70

124.103.646,10

1,876.451.870,60

210.308 088,30

87.122.60B,'0

57.366.210,20

l.8M,M4.N 1.166.147,827,40

11.488.743,20

818 919 135.10

Outro» valor»» ...,,,

e — Imoblllsido

Edlfído» d. uso do
Banco 

Movei» . utfnsflto»
Material ri. » .pedi-

3.3Õ7.92I.1U.10 , '"<* '
.Instalaçóe. 

183..30.881.40

do Pais ...

do Exterior

Outras mr.Us

806.038.450,80

17.S65.__9n.00

3.in.780.927J0

123 101.830,60

132.806,417.30

D — Kitultid*.
ftnd.ntM

Juro. * descontos.,
Impoíto* ,

De«p»»»s jerals ...

48.025.9iJ.7tl

69.JI1.0M,'mÍ

191.813.298.80
73.466.977.30

I5.01fi.T35.-4O
4*. 95.4.5M.0O

I \«V011,»46,I0

ÍT.JTI.IMAIO

H6.946.8OM0

117.387.986,70
\ I '

15.356.397.80 7.115.Í30.955,10

339.220.563,50 J

I

148.231.1)38,50

188,808.348,50
56.833.364.90

\,

I — Centn d» Cemp.niití»

, Valores em ninntla 
Valorei »m euitòdli 

4.378.989.173^ Titulo» . receber dc e. 
'alheia

10^483.289.308.10jOutras contas"1 ' ,.

1.329.490.598,60

661_KK>.417.00

2.6!0.433.133,00

2M. 732.979,70

SOTLHER-MK GUINLI!
Diretor Presidenta-,

Rm tir .tanr.rv., T dc novembro de 1937
FiaWANDO MACHADO roi.T!_L\ -- Direlor Suptnnleadent*LVl" MIGUCiRA — Diretor Gerente

LUIZ BIOLCKINl - Diretor Gerent»

3.075.595.128,30

13.995.752.193.20

d* Poderei Público*

(d* AuUrqulu ...„
em C/C tem llmlt*
•n- C/C limitada* .
em C/C populare* .
•tn C/C tem Jurot.
•m C/C d* tvito ,
Ontrè* depósitos „

• trtiai
d* Podtrt* Pdblleot

d* Autirfulis 

d* dlv*r*_ff

a prazo Mto- ..
d* tviio prívloOutroí depósitos ..

L*tra» a prêmio ...

Outr** «Mponia.
bllldtdti

Tftuloi radueont*.
do*

Obrifaçíti dlvtrsa*
L«tr»« a Mf ar ....
Letri* hlpoteclrlat

Axênd» no Pai* .
Corretpondtntt* na

Pai* 

Aftndai no Ext».
rior ;... .

Correipond.ntes ns
Exterior 

Ordem dt ptfaman-• outroí erédltot
Depósltot ref. i eo-

hrancas do Este-
rior — decreto n.
"•038 5.398.384,90

Dividendos• a pagar H 843.102,60

11 — RtiuItidoi P.nd.nt.l

Conta* 4. resultado ...,.,,,',,, '

I — tontii d* C*mp*n**fl*

DepotlttBt»* d* rdores im sarantla •«m custódia "

Depoiltantes d» t(. .tulos eA cobran;*!* 'V

do Pais .,.,...,

| do Exterior ....
Outras contas 

A.

4

4.751.731.__0,18

820.6.16.713,40

5.37_.S70.103,SÒ (*4

d

4.,

1.336.714.831,50

110.161.I48.M

—r-

4.843.157,00

154.990.978,10

1

3.002.861.205,50 1.375.231.398,00

102.673.983,50

2.592.990.587,40

. 27.442.345,60

t.191.409,015,60

XX. A- ¦¦:¦:

1.820.433.133,00

263.752.979,70 \
5.075.595.128.30

13.995.752.193,20

OsíAS M. DE ALMEIDA JOH.Chefe da contabilidadeRei. no c.K.C. «ob o n.« Í739 HAS0
JoJoMorelrt Sil|(j _ Presi.lenlé
.SíL^^ ,llvi R,mM - V-lce-President*Ptdr* Dl P.rnt — Superintendentt

Júlio dt Souio Avéllar:ü_ Diretor '
José Xavier da Salles — Utoetor , '
Josó Martin» Sobrinho - ConUdor - C.R.C. n.o 2.979 (M.G.) 88800

• 1

í'
A
-:-X

%

, W* *a-*üvi^w^.
\,M.
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1.4

2.*, Cmleçno «WSUaO fl* MAMtA, Dnmtnee, 16 da Novembro do 1MT

VIDA COMERC1AL

RELAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE "DIVISAS
divididas em lotes para os leilões dos dias 12 a 13 de nemàm d* 1*57

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
" . •»•>. I.e.i». <«lll. Batroe. tm-, Braall. nia D. lto»n»na..ei» *

««VTO»

CATKJOMÀ O WAL — US| 113.000
. PRONTOli , .

11 ccrtlflc»do» de 1,000 N.000
11 certificado» de11 cerllflcedoe de

cerllflcedoe decertificados decertificado» de

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

11.000
ll.i
11,1
11,000
11.000

13.000

113.000Tolal.........

CATEGORIA ESPECIAL - US| 3.000
PRONTO

I certificado» de 1.000 3.000

Totel.  3.000

BOLÍVIA . IV S>

CATEGORIA GERAL - USI (3,000
.PRONTO

T certificado» de 1,000 33.000

li sortlflcadoe. d,
11 ce.rtii1ca.io» da
11 cetUfleadoe da

eertiltcadoe de

Tolal.

l.oot
t.ooe
t.ooo
1.000

U.own.ouu
u.otn
ixouu

JUO.UOU

, 1.330.000

CATEGORIA ESPECIAL — USI M 000
PRAZO 110 DIAS

13 ccrUllcadua da
U cerlINcadoa de
13 certificado» de

Total

1000
i.ooa
1.000

13. «N
13.000
u.oao
39.000

10 certificado» de
10 certificado» de
11 certificados de
11 certificado» de
11 certificado» de

1.000
1.000
1.000-1.000
1.000

10.040
10.000
11.000
11.000
11.01)0

> ii] ¦Mi 33.000

LEILÃO DE 13 DE NOVEMJMO
DE 19S1 N

ARGENTINA

CATEGORIA GERAL — US| 133.OOO
PRONTO

•i 13 cectlflcadoi de 3.000 43.000
13 certificado» de
11 càrtiíícado» de-
13 certülcadoa de
12 certificado.*, de
12 certificados da
11 certificados Ue

IO wtlflcaUu» *»'il certiilcani!. m

11 corUfluadoa d*
miUIlKdtm in

1) •• iH HltadUl li*
...-«i-illicifliM l'l

11 aartJflindo* d*
11 eecUflcwlim im
11 «trUfliroduii i»

cwrtldindo. nt

*. NU
mm

t n
1 'Ml
7 IMI
? MU
T 1UW
t Ml
t Wll
T.JMI,

•I.»A: Lumn rua Awj.!l's» Crrdri'-o, oli,
£-vm -m 3. ... Mu». ¦*, Ar- - ****N5;1B!_50. BA IA**"»* - *• ¦•

«N.-M..-«» E «SMM Jthwlw. ru. o, L»v„., wrfjwu - tnS^ Clara. ÃSPaI.«w.^utj fi a. M« «j. ae. invaU8oav.ro d. Miranda Üí-BhSmSS íi-. .A Iwniuirti. ru» rr. Camaca. 143. joio nibriro ií-H, v.SinrtV" »»
«8WÇSO - Orlenwl ru» B»lv»oorj.nu»rio. ai-árr mu m i«.-«.ii u» k.

¦UM ... •.!..» - . ... -,_.
rr, nit ?u,. w*T .Mi «.*.*?*
C nm r..i ,.l M,
" Ml». m.

l.bi Cario», ru» Sao Car
rua da Gln-

r::i.i-'i — Trlunlo. rua

:•¦-*. i. .

r. ki. >,: -, '•:,: ..-> — .cana Pwt».

rol MM; Operaria, eitr Momcnnor
_JS*"____ir ^"relro, »v MomenhorPelix. 036: Márcio, eitr. Vlgírto Ge-

JACAnEPAUUA - Rou. av Gere*mano Dama». 11 Jairo. eitr, de J»-
,careparu». 7í5í

MADURHRA - Do» Poort». enr.Marechal Rangei. M, N. 8. Apart*

ru» «tarou» oe Abr»tiU». i»-R; Sil*, Gen" 1 rua Caidtío Couto Men*.« »' oa. ru» Se .xo-r. íu.uat». I«; rr»nc».í marechal Hermes aiiÍSmÍ'?u» S iSlJIlIli. W: Preüitente. rut, rua Slriri «-B 
HERMES - Mmtii*.

CATSGC8Ü SSfWCtM. - ?.*.¦<-. Ct PoUnmin» da T>atl». 1BI; Alvorada.; MARIA* DA CR ACA m.h. ..C.OOO - MCIVTW «*« T*»ilimitnm da r-átrt». «1; Cor- «".".*. ".--^".ívA.-V *,trl». *J
íaKiiju,, rn. Jhimalta, W-A,

< .«i -ii lu-hM it T.HW c tuu ; v-Tí - Kllta. rti» do OteteNi.
Total1. ...ss-,..-,..,_.> «^«W 'CiOMtCABAXA — Otórlo ru» Tel.valr» oe Meto, «S; Eis», ru» Pranclt-

tu i.u i.*--f. l."..-ir.» ru» Joaquim

I.0OU
1.000
1.01)0
1.000
i.ooo
1.000

13.000
12.DOU
U.HlIll
12.00U
U.-MKl!
u.ouirl

./•. Total.!.... 81.000
;*'«;

CATEGORIA ESPECIAL — US» 1.000
PRONTO

1.000 ligo
1.000

y

I certificado» de
Total ;

ISRAEL
CATEGORIA GERAL — US| 19.000

v. PRONTO
II certificado! de 1.000 11.000
15 certificado» de ' 1.000 15,000

13.0001

Tetal. 131.000

CATEGORIA ESPECIAL-US| 3.U110
PRONTO

certltlcadci de
Total

1.000

......
3.0UU

s.ooo

riNLANDIA

CATEGORIA ÚKRAL - USI 143.000
PRONTO

icmi
CATSCOBIA GSUJU. — 3'*'. SJKf..i no.otw — p[lc^'^í,

tO c.:i-tj.'i:«uii» ;.t UI.IW
10 ¦.-!.-i->r''.-atinii de ttl.'MU
IS sertlUcacioe de n mu
10 cn" '.Mu.... de m.wu
10 certlücedtn de lu.uuu

Graça, rua Conde de Atambuja. Ml-E.ME*i'ER — Pinto. rua. II de M»lo,<2S. Sant» Margarida, rua DUa daCrua, 3»-A; Pederneira», rua Diai d»Crui. lrt-B: N. S. d» Cuia. rua Du»da Cruz. S02-B
PADRE MIGUEL - Mof» Bonita.

Ainda com déficit o comércio
do Canadá com os Estados Unidos

w^Sç^^*«SraShusHB
Snhi£ Ta5 e .lier"""cem:gracai aos investimentos de capi-
SS i^-„fl^^vld",,<íbAe*,$^UM-:,»Is e-t»dunidense3 e de outros

„RÍo comprido - Catumoi. ra '°ue* Jf.N •"^m Wlo Canada no Paües na indústria canadense o!C««jm.b.. «; Mia praca Conde... Piu-lSSSldeL^ff I?.«íi.p0",,Sf ,M a-,exPer>"» *• Londres manifes nmio de Front n, .,» auniuense ae venda ao Exterior certo retiri«mn *!»• „..,,., _,,.sao CRISTÓVÃO - Uoiwriiura. •¦• «cedênctai ««rieolas.- - 2^ ?,J! de um. iSiòrinT.n,tu» Bela. 71; IrU. ru. Sio J.nuirlo. O projeto do Canada de imn«r. ÍSJJ""n?e#KD' »"Se".t™5i|-

ZONA Noara
ALDJ3A CAUPIITA - Game, r.-.Perelr» Nunae, m.
ANDARA! - S.nti Cecília, tu. Ra-rio d» Mciquit.. TM; S.nl. Mularui Dario d» Muqutu. M7,ENG. VEl.no - Apoio. ru. M.rt<e Bartoa, HO; Norma, rua lio fian-ciato Xavier, 104.CRAJAO - Pontu. av. Jüllo fur-tado. íca-A
LINS — Don. Romana, rua MariaLulu, 4-C.
PtOREGULHO - Tinloa. ma An»Nery. 3073

».nl....-,. ai. i. í.,.1
dt :t4tm'ii.i.. <¦¦¦'.
™u JjlWtl-»,. Mlf-C. CMH!, rua Mim»- Carneiro' »5.A-5rr T.WÜW» ot Cmitra. tt: Santa He- NAb-er» 400¦*Btaft Barw» «lb.li.4, SJ6 REALENGO - Amorim. av

Paulo, rua Bar»o'rua Cajaiba. 101PAato <. rua Ba- PIEDADE - Piedade, rua AuuZuleida. rua

ru* Btl*. II; Irn. ma SÕo"'jãnüãriõ!13: Nova Era. ru. General Jei* Crt.-Uno. ll-B.
SANTO CRISTO - Amtrica. rua d.Amtrtca. Ul.
SAODE - Alddea. rua Sacadur.Cabral. 333.
TIJUCA - Medelro*. rua Conde dtBonfim, 131-A; Coutinho. rua Condtde Bonfim. H
VILA ISABEL - Perlaa*. av. M dtSetembro. 431.

IUBORBIOI DA CENTRAL

De /ato, neste momento,

BANGU - Od. av. Câaego Vajconceloi. lll.
n.rt".; CACHAMBI - C.chímbl. ru» C«r*ort ch»mbl. 131
„,_.,.! CAMPO GRANDE - rerrelr». prasanta ca j dt Ml|0 ,. Amauri. rua Btl,

u-iüiv. rujticd asncolas .prejudicados sucessiva
|ÍM:"P.Í'» fid«: ív suburbína M23 . ™ente Pcla P0'"'" dc Washing

O çrojeto. do Canadá di Impor- tória"tar da Grã-Bretanha o \i% de o "boomr* dos"' lnvlaUn.entos''no
UnirfoV"^ "i1"^" nos ^"doi; Canadá já perdeu m? '".prin"»Unidos, nao significa que o Do- bela boa r.ün nn* ».tí .. ,,iAM^É^S^áè"Ç*a^^^p^«A*
?fur Snfa Si. ri! h?,náV ude'm»!« n^^'. demais alumínio, de-
llvíe anTlo-canadet«lnte^Câmb,oimai, platÍD?- A W* «elhoV d.

If *n*i°-c»n»lens*- ique o movimento doi eapltali
tt.% SHor,n•arpe1.UeDe*ílí>1,r, ° C,n'dá T^ "?f-
legação norte-americana a relpei-1**"*0*1 mese* «s*« no* comporta-
to das vendas de excedenclai!mento do dólar canadeoio no
üSJfS ,51 *,eri0- •íe»Ç«*-»dM na!mercado dos câmbios. -Efetiva-
e^a?' mmmt^mttím m^' ° Í8,° d° dÔ,"r d8naden'
sôbre o comércio do Canadá. E'se h"i"«',J. em relação ao dólar-verdade, porém, que assegura-,USA, de 18 para 9 cents., pre-
p"a»a"dV7aSm%neÍm%f0tr0adr"o,dosafani° ^"t «M dentr°4r, *V
ses exportadores de produtos vai dcsaPare<:er totalmente,
agrícolas, prejudicado* «uceuiva. ANSA.

Tolal 20.000

10 ccrtlhcadoa dt
10 certiiicadoa dt

CATEGORIA ESPECIAL — US| 1.000
PRONTO

1. certificado

I - ... Total..,
de 1.000 1.000

1.000

• ,".-1 V. I. A.
CATEGORIA GERAL —US| í.230.000

_»• J PRAZO 130 DIAS
10 certificado» de 10.000 100.000
10 certificado» de 10.000 íoo.ouo
10 certificados de 10.000 ÍOO.OUO
10 certificados de 10.000 100.000

' "' « Total  400 000
• 10 certificado» de 5.000 30.00010 certificado» de 3.000 30.000
_1Q_certificado»—de—SrOÕfl SOrtWO

certiticado» dt
certificados de
certificado» de
cerUficadoa de

Total.

3.000
3.000

l.Oilfl
1.000

.1.000
1.000

«utiüiadoa da
tmttflBKha <i«
«ertlScsdin .--t

_ certifluadua. da
13 cerüflcadoa da
12 certiflciido» da
13 cartlflCHduii Ua
12 certificado» 4a
13 uertíflcadu» da
13 certificado» da
13 certificado» da

Total.

13
12
12
12

3.1U0
l nm

3.QUU
i nm
j.ouu

1 Wll
3. WU
í. nm

3.Q0II
i nm
J.lfllU

VAZ LOBO — Santa RIU. e.tr. Vt-cente de Dtn-.Iho, 70»; Cor.çlo. ru»
&SB **HSm NORTE vn^ MILrrAH _ ^^ c ^
5:ÜS!: *1^A CAMRSTA - lmper..l.•^U•, Corre,*i ¦*•'•• *

^^•T^Sl^Tn.iSru.B.rlod,1 
ÍU8D"B,0Í DV «OPOLDLVA

,„ nnn"»n«V'utt». •¦»: Crlimil. tu. Leopoldo.! BONSUCESSO - Telaelr». «v. Nov.

30.0011, _•.«¦
H:000. fATKOÍLUBíigM.-»*.. OftUSBTSg.

W "M - PSO.VTO ÍSÜ.Í.-30A - Omlioíoo.ooo
n.ouo
ii.ouo
ll.OilO
12.D0J

43.0OO

113.OOf

CATEGORIA ESPECIAL — US| 3.000
PRONTO

1 cerUficadoa dc 1.000

Total
3.UOO

TCHECO-ESLOVÁQUIA

CATEGORIA GERAL — USS 113.000
••*. PRONTO

< «coutado» da } 'lin/ lu ntu
'. Ji !. . . a.*.»^***»

mm. U&MOBfiS- Ortrl». ru» Gene-, naow Sm™ .«"sto"?™ w ríl iB/«t0 ^T''0-.""' ?,,r*"in•, M,chldo
wl Olloorio, »«»* !xinil j2 

'¦• «• «o jorge. ru. r.- ijjg: Stnt0 Antônio, ru. C.rolln.
iO.nitt USCW-•>)»>«» Criei* »v. Ataul-i vÁZ LOBO - «;ani. rh. ...- u, !v!f.chid^ W0*A; Amp«ro. «v. Subur-
*t.ml*> * *** ««•« cente de r';°,.lh„ííi.IV.!f.*.:ílr* ^1 ^'; »M3«; Goli». ru, Golitt. 1340-B:Salutar, «v. Suburbana. 1377.CAVALCANTI .- Lex. rua SUvaVale. 323-B.

DEL CASTILHO — Vlamar. »v. Au-tomóvel Clubr. 3344: Fiel, av. doelUllane». 503-R
DEODORO - Sagrada ramlll^ e»tr

i&^áÉffiS^***? 
"ncan^O^Ts4'^ 

Carmo
ret.enrr.rsn* &'?' ^,mt^"" d' ™a Monteiro da Lui. 441

. rua General T^.«?a 5!A- BÍlféncouM íí' L"?l. -^G. DENTRO - Monsenhor Hor- ,....  ...^.,...u, u..s ---iaimwiu,. «2. DemMratico! 52?Â * d 'iU' ru* Dr- p«»lha. 43S-B. boas safras registradas ò^t >i^ Ge"l Extraordinária, na «Me eodal

PEDRO ERNESTO - Romtro. rua JACAREPAGUA - Santa Barhara i2ÍV1SaS *0cals• W^O pelas trocas cro» e Perda» referente ao exercido

13. WU, ®*-X
« W1|l GA<SAK&i - Perrelr»
 rurii í*r«imiet. Sl-A.

49QUIBO *^Ji**^C •— 'Gnrr-do.
ru. ui-

ton.
Talvez a garantia concreta esti-ja na próxima campanha cereali-fera na qual os Estados Unidos po-rao á venda 400 milhões de "bu-

shels" de trigo, em luaar da ci-fra-recorde de 500 mühoes do anopassado. Todavia, o valor destaconcessão ao Canadá fica um tan-to atenuado pelo fato que a pro-cura mundial de trigo gera comcerteza ainda menor na próxima1

NÂSSAU - MÓVEIS
E DECORAÇÕES S.A.
Assembléia Geral

Extraordinária
....... .... ,,..,....., Ficam convidado» o» ín. Aclonl»-

campanha, em consideração das 'i* *. *? munirem «sn Assembléia

Gerson Ferrelr». 191-A:

CRESCE A PROOÜÇIO
DE MARMELO

Mais de 125 intesèNas
colhidos em Í95Ó

6BM3HD — -: i.,.-.. ru» Bario dt

 ia2_.. ¦ru*1 rtrangl. 31-B: Muciano. rua Ura-
 »*3J»C*.>.A - Maneant. ru» filol"ammK^fJSi «««<!*>»

r-unotoae 3^oier. 2S8: Iracema, ru. jaf.A- tÍí..~.„ íí.!* -""£. WK2PÍ1-ia«, rrjmaliwr> J^vibí. 464. ^.^'"-."t,*1*1^'ZinM- J360"*:ru.i í.°i?de- *' Br»": d** •*'>*». 730"»• PENHA CIRCULAR - Nema, ru»
rua ¦LfJ?° iuni0r- "«-B: RauL rna Dio-ru" nlsio. 38-B
IÍJ! 'RAMOS - Co»me e'D»milo. ru»ru». Barreiro». 1175

?lETiKESCiaO — Del Vale.
Jwit Nor;. -42Í-A.

KTO ÜOWFJ-TDO - Cruzeiro.
CatHmAtt, «7: X. S da Glória.i."i,::n!rj I .il./. 33S: Sanu Eliaa,

Stuart, rua Had>
Guarani, rua'_ir coihiaos em vm vra»JsLl ilbas, „„„ i ÍÜtXlTO CTJSTO - Guarani, rua ilbas

 Entre w. produto») ç«* btat- 3S CRJSTôtao - s^ a.uiz. rua Pro?v5^*D?_,R _-fcc»P«e7-«,,'Z3 vegetal de alta uioliasnaí::»- Sltr. lute ôoniapt.. IM. Ideal, rua fl,. „.l!"l° ~ Rocha. fae-A: B
Çfio. cuja safra vwi t:rt!W_tímãr, Sga. -«• Slio Oorpe. Conde dt Leo-, ** r ao <-a-"1»- '»

113.000 de ano pura ano. Ü5etuJ'-<ii; « !?uÍSlIlí,x ?** _¦:_ 
""

, „, ,.¦,....;,. _.,,» r,r.r. ,.-.....,..-, InPDO* - SiintítK run Conde dc

10 certificado» de
10 certificados dc
10 certificados de
10 certificado» d»
10 certificado» de
10 certificado» d»
10 certificado» d»
10 certiticado» de
10 certificados de
10 certificado» dt

10 certificado, de
10 certificado» de
10 certificados de
10 cerUficadoa de
10 certificados de
10 certificados - de
10 certificados de
10 certliiodos de
10 certificados de
10 certificados de
11 certificados de
11 certificado.*, de'
11 certificados de
il certificados dc
11 certificados de

S.OOO
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

30.0C.I
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.0O0
50.000
50.000

1.000
. 1.000

1.000
1.000
1.000 \
1.000
1.1000

. 1.000-
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

650.000

10.OOO
10.000
10.000
10.000
10.000
ío.oao
10.000

. 10.000
10.000
10.000
11.000
11.OOO
11.000
11.000
11.000,

certiticado» dt
certülcadoa de

10 certificados de
10 cerUficadoa de
10 cerUficadoa. de
13 certificados «it

Total.

S.OOO
3.000

1.000
1.000
1.000
1.000

àe ano pura ano. Ü5etuJ'-<ii; « '"S22&. f*:marmelo. que duo. apr«s«nir4 j^SSE \
pred'le<;ào por rasiãi, w—gfear iaSfim êf

run Conoe dc
ja—Cordt.dr

3 " 
; corno no extremo sui du. poüf"íoo 

Cooi com excelentes resuladuif ju."í
'. ! a nossa, economia. Etn ISffíf." «-

gundo dados colhidos jtfitj Stc-
viço de Estatística du, JCteiáci-
rio da Agricultura, aSnroitf dit
Divisão Nacional de FtocUkjíií,

10.000
io.ooo
ía.tiua
13.000

43.000

143.000

CATEGORIA ESPECIAL - USJ 7.000
i, PRONTO

certiticado»
ToUI...

Vegetal, o numero de feuto» or- -onucu. si
^í?^dessa. eBp»ície âíi àt „s> ! c«JC?C íàtWnn: - Lurea. rua Co-1Z5.4S9 mil, ba.vendo. unz itíizníc.- ~m«.. «jícminho. 37: S. S. da. Gra-
to de 3,5 milhões de fliuw» «oro. «•*», «sc. dn Jãgarça. ei.
telaçâo à saíra ünftiffitfeuimuitt 'Caícadcp.a — Dei Caatiífio, »vanterior (1905,).. Suítorium.. sass-x *

*T!Kit»10li BA CENTRAL '"•*<"»>»-"¦"¦

MKSmtt* - Afripa, emr do En-! CENTROMinho _.'M"G. "lt ! e,l... ,
8ANB-0 - Podre Mlcuel. ru. So- «S Jf 

A,?Uj0.>orr'Í'h1° d« "»rt0' .,
¦num» Fc:-roirn. J8S1. i nônr, V,^ h a -draJd*"* 3 Con-nança. ru» do. Andrada», a- rura-SSÜCffO !3£EntO — leia, ru» Dl- land. rua 20 de Abril. 8-B: Tri» deMaio. ru» Moncorvo Filho, «-BESTACIO — Popular, rua JoaquimPalharet, 721: Ideal, rua Santa .Maria,

SaHa-\yda», rua Cindido Benlcio. 319-C; Mendon"* *"** *" ««• »v- Geremário Danta.. 657: Levi.e.tr. do. Bandeirante», 5«-B: Farpe-róUca. rua Cândido Benlcio. 173«.MADUREIRA - Humanitária, estrMarechal Raníel. 5: NaUWBade estrMarechal Rangel. 9IÍ-B: Oriental, ruaJoSo Vicente. 1121.
RIACHUELO - Oriente, ru» UnoTeixeira. 283.
RICARDO ALBUQUEROUE - Cas-tro. nia Japoírá. 200.ROCHA MIHANDA - Santo Henrl-

que. rua do» Topáilos. 583-A.PIEDADE - São Benedito, rua Tor-res de Oliveira. 56-A 1
QUINTINO - Quintino, rua Golis1138.
REALEXUO - Batio. rua BarSo do

,. Triunfo. 287: Sio Jos*. av Sant»
ASJSP^SS1 Ti 1f!mi,u 0«,CruZ.459: Impar. ,v Santa Cruz 5,4»¦'. i... itrrerte de plantio, amanhiJ SAMPAIO - Monle Custeio, rua :

Capanema rua
Bori

.......... «t.u, 4u.it.,u pcias trocas tlu» c reraas rciereme ao exercíciodiretas entre mercadorias. Agora, de 1956. para ie dar cumprimento ao'os produtos adquiridos pelos EUA, disposto no Art* 88 | 1» do Decreto-
em troca das excedências são ius-,***' N' 2-827 de W*Ps
tamente os que o Canadá normal-' b) Aü_.*.rllarJ * Diretoria,« adqulrk
mente fornece ao seu Rrande vi-í^f"** o»^1*» d« "«rçenaria; confor-

seguraçoes estrJ>inidenses «obre tor-ctrente. u»

de 1.000 7.000
"7.000

DINAMARCA

CATEGORIA GERAL - DAN. KR
1.624.000 — PRONTO

A produção de. 1988. «fK sta- »«».«: sumo A-ntn,„i. ..„ .,,..„,,„ |AP4 _, Fl
biu a mais de 125 milhiJ»» di* )Ct,;!>'^,. WO-A: Camninho. »v. Er- râtlma. rua
frutos. anrem*ntí_u- nm vüTttr- tf,.. :D".n' .;-tl-'*ií'"i-, *tf'- I MANGUE — Gaia'.. -. ^ •''i — Gavaltnntl. rua1 nho. aso

6; Normal, rua Mala Lacerda. 336; Ei.plrito Santo, rua Haddock Lobo L
Vi„ VtT-riT;./.;,.,.1 pL"iRIA — Benlamin. rua Benje*
-.?' I". J,. " .mln .Conttant. 61-B

cnix, av. Mem de Si, 11.Riachuelo, 199.
.Vraça 11 de Ju.

de Maio. 742
SANTA CRUZ - Sio Sebaatiio. rua''¦ Felipe Cardoso. 83: Sepetiba. praia df¦ Seoetiba. 650-A

11; | SAO FRANCISCO XAVIER _ Ml-
nerva, rua Sâo Francisco Xavier. 993

SENADOR CÂMARA — N. S. dtLourdes. rua Albino de Paiva, 611.
TODOS OS SANTOS — SSo Pedro,

rua .lo.í Bonifácio. 593.
VICENTE DE CARVALHO — Bit.tencourt, eitr. Vicente de Carvalho.

962-C: Guaraúna. rua Guaraúna, 97.

ZONA SUL

ACINCIAS METROPOLITANAS:
Aire — Av. Marechal Florlano, 38-C
Son.ucesio — Praça das Nações nü-

mero 394-B
Copacabana — Rua Figueiredo Maga-

lhiea n.« 285-A
6ra|aú — Rua BarSo de Mesquita,

.1.061
Itameütl — Rua Visei da Gávea 92-A
Jacaré — Rua Licinlo Cardoso, 297-A
Lapa — Avenida Mem de Sá, 72-A
Pllare. — Avenlda Jo5o Ribeiro, 44-A
Rio Comprido \— Rua Aristides Lobo

n.o 241.A
Rosário' — Praça Monte Castelo, 22-2-1
Oriental — Rua Buenos , Aires, 286 c

286-A
Bm In.MIacio: Castelo — Rua Mcxlco

n.° 119.

6613 milhões de cruseiros, * «tft jí^ r-era,», M1deu um pceçi» medito. Je-3jt. «wnr** 83BSWBS - - MnhrtÁ ru. AciaVru» do^MatoVo 46t.avoç por qtjjJo, O Estaev um M
liderou a safra foi: Wiias. (S«- SKCAVTADO - Surro., rua Clnri-
rais, que produziu- sozinho^ üí?,'^ *•'"•«•" *"¦ Wctr. 'nss-A
do total do Bl-usil, com. VM® J^T„ mS^SS^míD^V°SC, r,'" '„ BOTAT"OGO - Amapá, rua Senador

I mil- frutos, nu valor de- mafe ét ri •L.f^i,»%&. t tSlsJí' Jerfuciro. 23: Real. rua SSo Salva-

sem, 149-A: Santo Inicio, rua Sião

SUBCRBIOS DA LEOPOLDINA

BONSUCESSO — Nova" York. aT.Nova York. 14; N. S. dos N»veg»n-tes, av. Bonsucesso. 233: Santa Tete-
PRAÇA DAV BANDEIRA - Matoao 35ÍJ*** ru».c»*?»o «-e Mpral», 366:
ia do Matoso. J^"""* «axo»o H«lo. »v. dos Democráticos. 816: Ws

BANCO ANDRADE ARNÂUD
«OCIIDADI AN4NIMA

RIO Dl JANIIRO

BALANÇITI IM 31 Dl OUTUBRO DI W}7

(Cam|>reend»ndo Matriz • Agencias)

MATRir: ~

tUM Ürte à» (.(-omhrr, 35

ÍSpH» Prfipri»)

tMCVK PATENTE NI» ,1473

Ot í » ABRIL OE 7937

WWWt E RESERVAS

CRt 157 000 000J»

y'\ ai'ivo
A — Dl.ponfvel

Clxa - 
' Cr*

Em moeda corrente ....;Em depdalto no Banco do Brasil ... • . 96.436.588.80Em depósito i ordem da Superlnt. da 104.337.717,20Moeda e do Crédito:......,, ,•
Em outras espéoie» 133.730.000,00

_ „ • , 7.871.127,10B — Realizável L_
letra» do Tesouro Nacional .". ,Empréstimos cm-C/ 1 

Corrente- ........ 135.229.888,80
Empréstimos Hlpo-

tocárlos ___,,_Titulos Descontados .755.472.263.10
Letras a receber de

C/Próprla 13.698.340,10. -. \Agências no Pais .. 263.146.143,00 .Correspondentes no
Pais .- --21v7.42.176,40

Correspondentes noEitcrior .-. ... - Í4.MU430.20
Outros valores e ,

moeda estrangeira . ' —,—
Capital a realizar.. ; 2.360.112,50 • W¦ Outros créditos ... 27.433.010,80 1.234.043.366,90
Imóvel»
_,. ,' V 18.798.681,00Titulos e valore»

imobiliários
Apólices e Obriga- ¦ r . • •

ções Fiftíerals incl.
as do valor noml-
nal de Crf \ :, .',
16.751.000,00 depôs. )
A ordem da S.M.C. | .
e de CrS
1.000.000,00 no Te.\
souro Nacional cm \ v
garanÜB dc ope- .¦...-.' >,,rações de Câmbio 12.854.815.20

Idem em carteira.. 330.690,50 14.242.080,70
Ações e Debònturcs 1.056.375,00

3.336.093.70
Outros valores  

C — Imobilizado
Edifício» dejuso do Banco' .«.660.569,20.
Móvel» e utensílio. ' 17.329.467,80
Material de Expediente 1.386.335,80 '

iMtalaçõé» ..;.,.. 14.694,.392,0O
D — Re.ullado» Pendente» '.

Juro» e Descontos 23.978.572,60
Impostos 4.478.552,30
Despesas Gerais e outra» o—^aa .... 22.998.637,30•>

E — Conta, de Compen>av»o
Valores em garantia 234.718.746,10
Valores em custódia 137.506.343,40
Titulos a receber de C/Alheia 421.775.707,50
Outra» conta ....\ 706.368.875,30'-.t; .yfe\::'v-\;fe,\ "^.•.;»V,yvY*

Cr».

342.275.433,10

P AS «IV O

U yi

F — Nlo Ixlgfvel
Capital ,^„.0.
Fundo de Beaerva. Legal
Fundo de Previsto 
Outra» reservai ..,., ,.

*-*.»•»->,*.*.•»*

«_i?
ura,.wm.imfijiti

T,*M..0_K)«)

JCWIh.WWJIO

Jlt.l8E.fl70.«

Crt)

157.000.000,00

Clemente, 21: SSo Luiz, rua RealGrandeza, 196-A; Pinto, rua Voluntá-rios da Pátria. 351: Humaitá. rua Hu-maitá.-149.
CATETE - Exc»l«tor. rua do Ca-tete. 37
COPACABANA - Copaleme, av. N.S. de Copacabana, 7; Sanitas, rua Si-

queira Campos, 29; Seara, av. N. S.de Copacabana. 209-F: Lemot, av. NS de Copacabana, 726: Palace, av
,'N. S. de Copacabana, 498: Alaska,av. N. S. de Copacabana, 1241; Fran-

! co-Brasileira. rua Duvivier. *J: Me-íncscal. av. N. S, de Copacabana. 664:(Ipanema, rua Francisco Otaviano. 32GÁVEA — SSo Vicente, rua Mar-'oucs dc SSo. Vicente. 61-D: Rocinha.:eslr dn Gávea. 454-B >¦ IPANEMA - Central, rua Vise. dtPirajá. 14C
LARANJEIRAS - Luso-Brasiletra

rua Laranjeiras. 384: Cruz. rua La-ranjeiras. 34.
LEBLON •- Oceânica, rua Dias Fer-reira. 64: Lira, rua JoSo Lira, 84.

rua Joana Fontoura. 70-B: Santo Es
pedito, rua Tenente Abel Cunha
145-B.

BRAZ DE PINA _ Dia», av. Ante-
nor Navarro. 530.

CORDOVH, - SSo Geraldo, rua An-
tínio JoSo. 2-B; Castro, rua' Bulhó»*
Marcial. 383-B

LUCAS - N. S. Aparecida, ruaAlvaro de Macedo. ll-B.
PEDRO ERNESTO - Angélica, ruaAngélica Mota, 23; Cooperativa, ruaAndré Azevedo, 91; Neve», rua JoSo

Rego. 146: Rugénia. rua Uranos. 1128.PENHA — América, rua Montevt-déu, 824-C; Santo Antônio, av. N. Sda Penha, 52-A.
PENHA CIRCULAR - N. S. Es-trêla. rua Lobo Júnior. 1976: Madaie-

na. rua Cacequi, 563-B.
RAMOS — Ramos, rua Leopoldina

Rego. 28: Valério. rua Barreiros. 614.VIGÁRIO GERAL - Pimentel. ruaValenHm Magalhães. 226.

ILBAS

GOVERNADOR - Imaculada Con-ceiçao. rua Peixoto de Carvalho. 14:Modelo, rua Combu. 9

Snr. importador
Encon Ir e facilmente o artigo de seu

inferisse - seja êle qval íôr - no livro

n NOVfl LEI DE TARIFA
DflS ALFÂNDEGAS

COulNlADA »0I TÁI. MUllii

» C.m»l... («*,, .«.kW» # nmlulr». im moli da II 500 /,
^' «ir,Hl.,. .1»..,.^. 04., ., «i.,,,,;,.,^ 4, „,„ irtlmJK

Cr$ 500,00

t.*'

-•assa.

cõ**"'

«.*»

-SS***^..-
íi-SS*»* -.:¦._ m-v»

À venda em todas as livrarias e papelarias e na)
DISTRIBUIDORA RECORD EDITORA

«UA Oflllt. J3C - Tll. S5.4I}.
tu. SÃO Mil. M A . TU. 41.MI?

tVA 1 Oi SfrtMMO. S4
Também pelo reembolso postal

G — Ixiglvel
Depósito

à vista c a curta
prazo:

i !

de Poderes Publico-
de Autarquias-
em C/C sem Limita
em C/C Populares .
em C/C sem Juro».
em C/C de Avião .
Outros depósito» ..

a prazo
de diversos:

a Prazo Fixo ...
de Aviso Prévio

2'.SJl)i3H)
701). »'.'3. liKl.lMi

Mí.oouuff.nri
47. ostra,!»
7.37,a.a8U,3lli

U. 170.385,30,

JB.IlW

!.3IHi.

308,30

.mm.,

1.270.422.222,30

7i,070.784,80

51.455.762,20

1.51)0.260.732.30

3.238.493.934,70

Outras Responsa-
bllldadas

Títulos redesconta-
dos ......_,..;_..._. —.

Obrigações diversas, —.—.
Agincias no Pais J79.310-.8W.U1I.
Correspondentes no

Pai» >.t.^....,^... 13.333.304,311,
Correspondentes no
Exterior (Müt.mat

Ordens de pagaiaen-to e outros crédl-
tos ...,. 32.337.:™.»!,

Dividendos a pagar •a.tiÚV'
H — Re»ultado» P«nd«n»»a

Conta» de resultado» _. .........._,.,.,_,.
I — Cantas d» Compansa$lli>

Deposltantes da valores .111. gar. « micustódia. ».-,.. v_., _..,kI;,sk»^

Deposltantes de titu-
los em cobrança:

do Pai» 417.Í52.707,30
do Exterior .... 4.t2J.um),ilil

í.w,í..m.4K.,w>

M.nW.Kül^ll

EMPRESA DE TURISMO
TANÀ S.A.

Acham-se i disposição dos Srs.'Acionistas, na sede social, na RuaMéxico n. 11-C, os documentos a
qne se refere o art. 99 do Deere-
to-)ei número 2.627, de 26 de se-
tembro de 1940.

Rio de Janeiro, 6 de novembro
de 1957.

EDMUNDO'CARLOS PINTO
¦ Presidente

5070

Fazendas

m.flW,.|WU'll 1.8HK.&46.1S1.70

"75 .tre. 070,70iSSSSHSHHSS'*'!»***»

»a na.miiijw

Outra» contas .m^.,.

«ásimj.ufiíjiti

"lif. ÜW, Í.7SJW 1..S00.2W.

í.28S,4S_:.934.7o!

-Pedro Lara
— encarrega-se há mais

«le 20 anos, da'

Compra e Yeáda
de, todas as propriedades agri-
colas e urbanas,, localizadas
em qualquer parte do Brasil.

Quem quiser, poisi encar-
regá-lo de semelhantes tran-
saçòes, é só procurá-lo.

Rio,
— No Hotel Imperador
Fone — 52*2060

— Facilita-se tudo.

Fazenda
Vendo uma excelente nas

proximidades da Estação de
Barão de Juparanã.

Detalhes com

¦««..-Pedro Lara
Dlrctor-Presldente:
Dlretor-Superlptendente:
Dlrctor-Gcrcnto: , .

Raul Pinto d» carvalho
¦altltaiar do Pnda L*it«
Carlos Fralra Zinha G».C..»:*K7WÍ-

I MI671

Rio,
— >fw Hotel'Imperador
Fone — 52-2060
—r Facilita-st tudoi

AVISO AO PÚBUCO
. j» . «

1. ' '. l\ -1. .. ' :-i "---.

A Diretoria da GLOBEX IMPOR*
TADORA E EXPORTADORA S/A,
com sede à Av. Presidente Vargas, 509
- 15.° andar tem o prazer de comuni-
car aos seus fornecedores, estabeleci-
mentos de crédito e público em geral,
que por escritura lavrada no 17.° Ofi,
cio de Notas desta Capital, publicada
no Diário Oficial de 28 e 30-10-1957,-
elevou o |eu capital social de Cr$ .....
65.000.000,00 (sessenta e cinco mi-
lhões de cruzeiros), para Cr$ . .;
160.000.000,00 (cento e sessenta mi-
lhões de cruzeiros) e, alterou, ao mes-
mo tempo, a sua razão social para
GLOBEX, UTILIDADES S/A.

¦V vv- \ ':

wm
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KITALHOS.
pri

lito
Vca4«ai-ae. . » i,„..,, prAprlo*

r.»CO Itltllto con-rmAmia. Ver 4 tratar à Rua Tel

»——*<•»-¦¦>, mw lona,¦Mt Mlaaa. • pr*ço mu
jpawt t
aWAe%JTAa

Mutm. ii
e«w • MT.

tiiariiim de
Armando.

Ml
CAMBAS SOB NBHDA

iMfliM do aoUrtiihoi — Ounl.•omp.t«au atuiu f.iilo, <u ea-Wuaflãa pljninr * «jam»), m.r*r» htuiwiii a Binlooa —.. luüMOBo, eom eorta por ali-
tLgt «Wttoi nodareo* - Aealta*•**»«» qual»qu«r rniMi-tm d. rol».

|JmC laiaetlnaabnoeM _ rH» oaa*—— SOO - ap. 114. tt^ít Mi— F.C. — Tal. lí-MJJ —
.-^•V** amtau* antaa da— Manda butoar a domicilio-.

awjj

J^SJODAJ^KHA, IhU,^ I#tim H^J^VtW

TERNOS USADOS
^ÜOMRO A DOMICILIO
F*to aló Cr$ 1.000,00

Tel.: 43-2463
TMTl

Alfaiate Voronoff
JN l».atia_ Taiti» noTO, tlranao
9r° ***», Oeo»arto» a «formai•a nt«l. Aielta-.a ftlüo _ At. 13** Am, «r _ jo.. and, _ „,, ,-^

PRESENTES DE NATAL
ssa^— -^

Sacos de PoHetileno
para %rar tambores e

para todos os demais fins de embalagem

Z B.HERZOC
COMÉRCIO f INDUSTRIA I.A.-

Rna Curiós Seld), 321 — Tel.: 28-4«88'— Cajn Rio _ D. p.

r—r-

' '

... Vtndo
200ll3T-479S.

TRAIN ELÉTRICO
'Marklln Ho Tel.!.

,, IV*»

O SENHOR SABE
?*_*. 3 ¦*"** »** **M "»° »"o, Tirado pelo avèuo. recortado
•«a. - «LTA AWAIAT1 - no. U. *»« a M . ,,. „„„_ „,, „,
*— 1I71T

PALHA CELOFANE
PARA CESTAS E PRESENTES

Loja dos Papéis Transparentes — 15 Senado 15

' um». kAIARIAS
r.aii.irw. bautlai. r,n<t.i*t.ie«.band.l ai, n,.i. talha e««. Teu aaoniuilia. Tai.i U.iua.

MOÍOASliniOAS
Compro narion.l. « tiiraii.tir.» - ¦

tw • domolllio — Ttl.; it-issi,

ümmm

ANTIGUI0A0ES COMPRO 
*

#*<K

VA R A N D A $
¦nvMriMmant* m m.rfalr. • alumlnla, ír#|, HM ,,„,, _> £'«&« Mt|444

MEP^CÜS, í SANATóTíOT
4444

•' i'•tv.iV

F i Z f N D A" ^i^JüWHS! A ln««ência do Sangue na Cura
Dí. JOK' DF AlHlinilíDAIIF !MüMií. n i\;m?&&tÁl&J2l.* L SSLÍSÔ¦%»!!¦»!

Vendo a 1 hora t » do Rio pala
52S?i5*,i Du,u- «llm» adortral,m»at 4] alquelrti dt 4l.400roa cadaooa» T.Mtrii dt eullurai. putoa lor-mado» t matai Tlritn». ráriu nactn-
í*Jpe potirtl, riacho t »r«nder»jir4««. intr eotoolal precUando
íí,.p.,l^.0',.s,.l*râl¦• "f101- P0B)af «>« »i-
Il '.lí^iílL"' "%•»'•• dttalhN eom

, al. Ml-A. Tel. 43-o«53.
«SI 4<O0

R.AMOfDO
Vanda-»t 1 wuarala attudo para

X™ •-? Holu" d0 Mu«u dt BtlaaArtta. Tai. i7-4» a aeiíõ

DR. J0SE' DE ALBUQUERQUE
Membro tfttwo da Soeltdadt daflaxolotta dt Pari» \DOUtÇAI IRXUAIS DO IIOMK.MKua do Rotárlo H, dt t M t h«a»

13877 ao

DR AUGUSTO ALBUQUERQUE
troeardiônamaa - ludloaeopia», at.
SfÜRMOO. >M. Hf, tala 1JÍ4 I Tel.

I,
W7M W

SJ-M41. Daa 14* ia II hôrií

dai 14 ii íi í.nr.. ni.r.ií 'i . «.•«• »a, municipal, iiuriinirntt
DO «anoÍiÍ» ii , i5'"CâS' «'"»»». .*• "»» "O PODKR CURATIVO
ll-iitttSn-i.lt* eomulU. mirqur hora pelo tHff.ua

dTã^ôsticoprecõceTcheck-úp.' CONTROLE DÀSÃIÍDI"
aíNICA PREVENTIVA

- •'...•. DR. ARAZI COHEN
R Senador nííf/fVí L* \,M,t " »'«'«• P'*-»uptlal.R. «enador DapUa, í-A, 6« and. - laa., 4a». a fu.. dai 15^1. IT. Ttl. 44-MH.— —J  '¦ _x- -  MM

O PRÓPRIO SAN~G"UE^

r7pTT7r7cT a I SEavI0 DE RAIOS X
V ^ ¦¦v llALlljlAl m» *V- Copl"biM "' - «h Ml - lm f,.„t. à Colombo -, Fui-«^ ^- XW...I mio . «oraçlo - J0MO; Vi.lcü(a - 7Ô0.0O.. Ah,..,.,.,,.T-._

. Industria b.m imtiladi n«ita capital t am plano dt-.nvolvlm.nto, opwindo «m todo o pai,, proeS a «pk.Hrta qua dlip.nl» d. um mlnlm* d. 4 (JSfw) i!.

ramo). Nagóeio oxcapelonal para Invaraio d. eapltalt.

7010

ÁGUA QUENTE
i toda hora! Instale uma caixa
termelétrica, e Hvre-ie da fuma'
;a e explosão, e faça economia.
Vendas e demonstrações à Rua
dos Inválidos, 149. Tel. 22-1311

1949

Av. Copacabana Ul - tala SOI _ |m frinf. , Co,omb8 S, Pu^
Em 

'X"? 
7 ,00'00, V,"<,"i - mW>l A"r.u,r.fl. 70 mm. 1

mld.dt. - «0,00 - Oufro» txama. - Tal.fon.: 1MM?. IJ5J ta

,m «,S*'.*11íl!f vd.'vUil,« ««Ica amtnUl, dlabtlt», hlptrttmo». il.nl.

ü. a a. 1/ J" """ '•»'»•' «<»¦ A» «eauiidM, ,u,rUi t textaa-fa ra?¦fa^aX*^.^^
"¦ U87 M

E..U. A.
Família qua 11 retira vinda uroentt-Oaladalra OIASON-LUXÔ - l"

DormWrla Soltalro com 2 cama. «mi 2 eolchéa. 
"d, 

m»
FaqualrcVraü'wóií'com 'ÜÍ 

wçü".'' Máquina CMtora tlétrlca FrldoV . 
liTut*Mtiln l.n9", Duhl«  Blclclala Monark ....Miqulna eottura ElnaL

10.000,00
J0.000,00

15.000,00
10.000,00
4.000,09
1.500,00
2.000^0

10.000,00V.r . qualquar hora a Rua vW^ji^^^g

VIAS URINARIAS, RINS, BEXIGA, PRÓSTATA "~
DOENÇAS

DAS
„. SENHORASCirnrrla eapeclallxada - tre.trowiopi», _ Endoacoplas

DEBILIDADE SEXDAL — URUGUAIANA. 24
S6250 tO

YIA5 URINARIAS, RINS, BEXIGA, PR(

DR. A. AIKERMANN

Clínica N. S. do Carmo
RUA VISCONDE DI SILVA, 101 -.

BOTAFOOO - TIL.t 44-1174
Inlarnaçót» p.r. Inttrvançiai clrúrglcat (ht-clulndo ttrvlçoi mídlcoi a madlcaçíaa). Va-
•(cuia, Ealtmago, Rim, Apandlcltai, Harnlai a
Parto», ôflmo tra»aman»o • piaiiadlo. Sacarraa
da urgência. Sacio da Inttrnimanfo para pai-•oaa Idosai. ítalo» X a domicilio. Uitra-Sem.

Franquaada ao» »rt. médlcoi

LATICÍNIOS - Vendtmo» duas lil-««lia», com «ria mtnul da Cri ....600.000,00. Grande cámari frigoríficaranatradoraa, balança» e carro» dc an-*M|a.vXraUr c. silveira. Tei. 
".

Compra e Venda de indústrias e casas comerciais
10024 10

ESCOVA ATÔMICA !

W-25M. Btvador - Trave»a do Ouvidor n 39 - 2.* and 7439

SERINGAS PARA INJEÇÃO
NACIONAIS E ARGENTINAS

m.m. A* fcc — Scc — I9c« — MecCr» »,W _ Ct| S0.0O _ 40,00 _ cr* 10,00Rna Pedro I n. 7 - tobreloj» _ Rli

I
-— Mt3t

SILK-SCREEH_
wttmxKT jm ...a. «*r_" —:: _

PINTURAS^
CANSADO? NERVOSO? MELANCótÉoFOVOS TREFÔNICOS

*... . „,SA0DE> 
VIG0R. BELEZA e JUVENTUDE

SOFÁ CAMA DESDE
CrS 3.900,00

Colíhõej «te Molaj, Sumien, conjunfos e pe^as avulsas
«Wadas.slaiiles, mesas e consolo a de (enlro,-poltronas
«n«. fcwjers e wnjuntos de formita, ek.

m maior depósllo do Mo
*n htéi de Almeida, 88 - Prafi 4h Bandeira

- 78844

ÁGUA QUENTE
Sen' aquecedor não di água quenta
no chuveiro, por falta de pressão t
Instale, então, ura aquecedor elétrico-M. M., que não necessita de pres-1"âo e é Isento de fumaça e emana-
toes de *ás, aendo ainda mais eco-

nômico no consumo.
Vendas e demonstrações i iRUA DOS INVÁLIDOS N. 149TELEFONE: 22-1311

BAR E RESTAURANTE _ Vanda-ae
ponto, p-anda girau. { porta», contra-
H» LÍ *10' I^ontement!. reforma-

«Ü5iÁ5 ou Mercearia. Aluguel 8.000,00 podando «ublocar em parte.?","« ""'hor esquina da Rua Ria-chuelo Pode funcionar dia «. noite.
SSSSÊiSBís*::!" j*» > «"cio,:wi.ry, •'•¦««*« tun ua™tar diretamente comUria pelo tel. 25-0467. a própria-

7092 90

TIJUCA - Café bar e «orveteria -Vande-»e à Hua Santa Carolina 2 —
Tem moradia — 38-0811.
.____ 15950 «0
PERÍUMARIA - Vende-», fábrica
çom produto» da grande venda..In-fonnaçSe», segunda-feira, 28-4539.

M39 90
FARMÁCIA — Vende-ie ou tro-ca-se por «partamento Stoc 700
mil consultório independente, te-
lefone, residência, bo» féria, tran-de oportunidade, tratar com dona
Nina, tei. 30-0420.

9386 90
PÔSTO GASOLINA — MELHOR
PONTO DA ZONA SUL — EX
CEPCIONAL OPORTUNIDADI

, 
" " 

¦

i

FADARIA — Vende-se A feirada In-
firia .MoÍomIm. Tratar â* Buí?níf'fíí''" l''u,"«' uruKTUMDADI
«u.lana, 104 aala 415 Tel- 52^9? ~ GRANDE MOVIMENTO DE' 

07282 90j PECAS E ACESSÓRIOS — Mag-nifica localização, podendo ven-der mais de 1 milhão e meio in-clusive peças. Aluguel 15 anos

Ituaiciud, íim jsr. SERRANO.

r°IEQíí,IM - Ve"d«-w um, i Ruacachambi, um ótimo botequim, ten-do agradável-moradia. Aluguel mui-'o barato e bom contrato de locaçSo.
ínVniT C°m ° "' BOMERO - Tel.:30"Z037- 235 90

FÁBRICA DÉ CALÇADOS"
"tuZnn\fIíi?Ta 

*K*m i0"'!"!10 no »na norte, com grond*futuro. Além do piedio da fabrica existe mais um com umapartamento. O terreno mede 1.600 m2, sendo 900 metros eo-bertos Tratar pessoalmente com EUCLYÓK DE MELLO — Ave-mda Alm. Barroso,_91 - Sis 402/3. 2Í08 90

FARMÁCIA^
FÁBRICA DE CONSERVAS

COP. RKSTURANTK Tendo um do»m»I» luxuoíos do bairro, bem locall-aado e. eont. da 5 ano», aluguel ra-«oiTel entrega lmed. e Urre desem-baraçado preço, condlçflea , Tliltaac. WALDEMAR — Assembléia 11. a.1.002, tel.: 52-9640. .2585 90

k.-Ye,V!e"\e, uTa. fó!>riÇa de conserva de peixe em Jurujuba
faitandí^iSS K^Wrt^mrV^' 90C,° de °C0SÍ5°- Telef0nar *""a 52'3589 ou
sublocaçõea. esquina dr rnndr1 

"76" '¦¦¦ 2573 90
movimento. Preco total muito ba-
rato. Vale o dobro. A vista Cr$1.500.000,00, restante parte em 2anos e parte em 7 anos, 3 eleva--dores, água própria, bom esto-
«ue, não há indenização de em- «ao i™. «vida*, aiumei m mu ,pregados, magníficas instalações, Rua doM«xk!!"'. ue*- cuuSino¦: caixa registradora elétrica, gran-1 '—

Passa-se de movimento noturno inclusiveGRANBB DEPÓSITO - rd53a-Be „....«..,„ „„,„„„ nuausivo

S. Francisco Xavier. Tendo na fren-te 2 bomba» de, gasolina, 4 boxelevadores, mal» uma grande loja.
íi?»-„AV- Gr- Aranha. 13, grupo502. Tels: 42-0403 ou 42-4246.

4428 90

drogãrTa
vi„Vír£'"í? .ílteróV C"Jtro- com *°» "ock, «Uma raddlneU anexa

jn.fin m

KANITZPERFUMARIAFernando, das 9 is 13, Rua dal
Quitanda n. 62, i.° pavimento/ v.„„

Mercearia
^ í ¦

Por motivo de doença, passa-ae uma
bem situada, com InstalaçSeg de luxo,
e fazendo bom movimento— Aceitam-
ti oferta» — Tel. 45-0835.

8027 00

M lta m * ^^^^^L

BÊSt o jpB M

GELÉIA REAL
o_ domicilia. Atende-se pedidoj do interior 55

LIVROS USADOÍ l"' "

yii^W aV',]1>}" Quantidade _Atendo a domicilio- Rua B5o José.46, tala 405.

N C H ATT~
.o^r^u-^uiL,?.8",^:

,nada, tsndo pelo valor da madtírae parafusos _ PAUL0 catoo -2TT™1: 27465

BAICÁ0 PARA PORTARIA
íZlim'" U™ n°T° tratar tel-:----
^——-'-rv-ri.-»-»».,......-,,- 1030°

Hotéis e Pensões

TERNOS USADOS
Pago afé CrS 1.050,00

Telefone: 32-0269
ESCÃFÃNDRÕOlPO

ESPORTE
t ou 2 Garrafas

IMPORTADORA IUBECA LTDA,
Rua do Carmo, 27 - grp. 605

Tel.: 28-6773

MOEDAS ANTIGAS
Compro brasileiras e estrangeiras det"!'llq,lie.r metal ~ Ru* "So J°sí, 48.saia 405. s

Tel.: 28-6773ESQUINA OA
VENDEU

©ntem nos seus famosos balcões o 1 °
prêmio da LOTERIA FEDERAL/ cou-
be ao felizardo do bilhete*n.° 14.081
4 milhões dè cruzeiros/Confirma as-
sim a ESQUINA DA SORTE o seu játradicional slogan de que 

"W MAIS
FÁCIL UM BURRO VOAR DO QUE — —
A ESQUINA DA SORTE FALHAR..." j HOTEL BALNEÁRIO"COPACABANA
ESQUINA DÀ SORTE ^^^^^^m--^^

24.32

Indo o São Paulo
IXiA hojpad<|\»a no jteíntia

Hotel
O tiolonfomanto èi m hr.rtílo • hl».'o», tn todo. as qwnii • ¦pwtomnig,.

IA» _ »t5TAU«ANII
•a«BEI«0 E MA^ICUKf

fREÇOS MÓDICOS
A.. Sio João, 1523 - T«U 32-1141

End. Teleg. Itgtnáattl

VENDE-SB._ Um bar e restaurante.com nove portas, aituado na HuaHenrique Valadares 1-3, esquina com
;a Rua dos Inválidos —i Alueuel deCrj 3.000,00, contrato de 5 anos Va,!tando ainda 4 anos para ser vencido.Hâ 3 portas alugadas, dando rendamensal de 2 100,00. Preço e condições
í. „ Ea?;SíSr.to - Escritório VALDE-MAR MESQUITA _ 52-5551 _ 32-563Í!

8133 90

Atenção Negóciõ~Séria
e de Confiança

TENDE-SE líSDÚSfRIA~
DE VASILHAMES

In^lo^rueíX^^osL aTc!?^**»^^ ™* ' *
explicado pessoalmente. Tratar ^l*^,S!,|*7*«f

IODOS SÓ

tratar pelos telefones 32-2128 e 22-9740. MM H

INDUSTRIA
ALIMENTÍCIA

.V '- i rf, -,': -". .v <r ;'i B -. ¦•• ''. ;

. -. 10O06 90LOJA VrüãUMÃÜÍQ^ ,
v.íSímSÍ u" fmD C0Ssi9n?Çâ0' tiP" classe média, para \vender em minha oja a Rua Ramalho Ortigão. ótimo oontó um 'vareio. Preferência produto popular. Trocam-se ref rên ia? -Cortas para este lorhol n. 2270.^ "2270 90

FARMÁCIA
9381 

80FÁBRICA CR$ 50.000,00
LÍQUIDOS POR MÉS

Vende-se ou troca-* por automóvel. Preço Cr$ 1.500 00000
Sàló SSSS rtr0rdUÇ6VMdÍàa' otimo «níratojloca'lizoda no Centro. Cartas para tite jornal n. 8215. 8215 90

PROCURA-SE
Importante companhia norte-ame-

ricana está interessada na compra dl
uma fábrica de produtos alimentícios
ou correlates, com marca conhecida
e ampla distribuição nas mercearias
do país. Favor fornecer informações
preliminares por escrito à firma Littfe-
john & Cia. Ltda.—Caixa Postal
7352-São Paulo. 446190

Ouvidor esquina Carmo
Máquina de Conserta

Meias"VITOS"

73532

American Vltoi Comp. Ine.
New York

ta ^taiV^Z eflClfn,e' " VIT0S «nHK
jerfelçío, «ndo altamente .eohômleVl
ta.AuTa^r°,eU5,aP0l'C0ere"d'-'-

Facilita» o pagamento.

BRASILEIRA AMERICANA LTDA¦« MmmI, ,24 - l.. _ „,. tU _ Te|, j^j,, _ „; piü)e
M0W

1 V

^ fc

\ \

com^bSrro Wí "í" á^u? orrente, apartamentos
r&W«<jfi' de molas' -bines. Preços mó.

~^r -. V ¦ ., .'flOll 85CAMBUQUÍRir
6as^ótimos_apts. e bons quartoSj  72» 85FÉRÍASlVÃrMONTÃNHÃS

PARA SEUS FILHOS \Mnry «IVova Friburgo
riní-S'"10 d° Gaf°,tB Botas a P°rHr dl '¦* àe dezembro- fun-

mm&tmTahP! i t"™' P^^rianio-lhet esplêndida Um-porada df feriai. Informações. Tel. 21998, Niterói, dia, úii|
4236 85

"PÔSTO DE GASOLINA''- uP»rtunidade - Confecções
h^ÉÊè 2 b°-eS ÓtJmaS instaI°Çõe^ boa margem de lucro

COMPANHIA DE SEGUROS
v.«„!eüd?;$e Coi?,P?nh.ia de Se3"ros com boa produção edi-
P2L*K*' ,nflus'^ ocidentes, do trabalho; Cartas parao caixa deste lornal n. 9119. 9119 90

J58 »0

LOJA - LEBLON A

c. 1. ;j AV- ATAULF0 PE PAIVA, 932-Â

14857 00

¦',

OTSERTÕS^mMisÃÕ
INSTALAÇÃO DE AKJTFMA ÍT r.e i oL«-

\\
\.

Farmácia ep Teresópolis

1S1S7 t- /' iEsíoqu-í ,a ^'""«o- C«rtoi iww o CoixcíPostal 87. T.r«6pol„ - T.l. 22-69. . " 
,8925 $ | d. Pe."coab.;

\

INSTALAÇÃO DE ANTENA -. Cr$ 1 800 00

BíRTOFr~
TELEVISÃO

GELADEIRAS
RADIOVITROLAS

425960

Ivf- m \\yfc,
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I, RÁDIOS E, J EL
CORREIO PA MANHA, Damlngo, 1« «Je Novembro áo ÍIM

'" ' 
. ".' ¦' ¦'" 

' 
\. «lll ', *> ¦'' .---n-

mam
paraeu «utoaiAvãli, -i>i : V-iyu

EVI S õ E S
u

Vh, ..7 «"•-'¦->"• «uu iiiiiui cores.Ant, teleiroplci embutida, tripa para«" 05JJ«i« me« da cabacllra. Pra-te s^g"* bi"d'"
A* condicionai») - Cor», aeinl*
JcrtiUI eom rodlntiu pata iir traria*portaaa can.-ttoilldad». \OHmo para
Jrlo eu calor, extrai I) Utro. díiua«o ar cada 14 horis; Ultra o ar. Van*do por ipensi 20.000,00, novo na em*
• 17. apt*. <0J, Leblon.

| **tTIOt»8 AMERICANOS'--Novo»¦ar refrigerado "RCA'' a/4, climilador

"a 
In 1.7.'- „ deVv 

'Mf^'*1 mod".V»i-Tel: H-mi7>.
autMòveii" tÍiT-m.,,?" b,rco« P-U daa »* hora. hoja. kho m

S^Sj^^ SSlSl SPSSIS; «JAVAÇO» M JJU r T«d..w
01301 M

TELEVISÃO O. f*. Hotpollll - 17 po.eiedai. mod. tosa portátil, impor*Ud» dni ee. trti. Vende*»., lUptr*loxo per cr» Ji.ooo.OO. Tet-. aa-áivo.
04343 «0

111*1 iiri|ill(l, •Unr II.ikcii .11 watll, lo-
ea*dlieoa Garrard RC**a, allo*lalanlaiiuiv-i.iiv ll", ronai 15-nii. •

40CT «0
r.HAVADon "wrncon"
rádio, fim,; 4LI444,

H**n, eom

40N 10
vmiit.i* uma

VENDEM-SE oi legiilntei óu)aloa*no*! .
m.V. rnTi.rlííí?." Y"r,°'i amarteanl U0.0 Vi^rqU -- .......... ......
sS ..,.r?i..." \ m,.Vf .d' mn* rtr marca. Wlndior, pau marfim **airafi*
u-m»,u. . míA -,"0--*l»ii.tM. 9 va* nlia", - Rua Ministro VI»alroa dc
•.«-IH./,. / * "li" P»*-n»iteiilt-i, ca. Outro 7«. apt, 003. TU* 37-aooa.

ar "GE", driiumidit-irr "Cory",
churraiquilre domeatlc*, t,>,ol| 400,
Kfnoa eapaeldade; .rádio relógioOE» torradeira- ."GE", tllmador 10 „,,.,. ..„ „,mim, Xeyitone AIS, projetor Blid,-. £" & KíSS•iilomítlco, geladeira Servel Bar, ro* ?"¦* ?.*.""«'
tçrea para knt.-T.V. cl controla a dl.-
JAiicla, at,;, Tel. 47*829», ar., Luli. RiuDlaa Ferreira, «7, apt*. 403. Leblon.

393IS <0

paeldafla p/ |] ,n«,.„, ,f„i, aiitoni
US?. P,rcc? Cr* >»*<»<,.-K>. «adio por-tiUIl alemSo p/ bateria a corrente ¦•/4 faixai, ondaa longas, rurlai s mo*dulada. antena própria. ligação p,

«•ermr «rro «rM^ "jmo Vom^VnVv^c?» iuSToo Tel.tório. Ferro elíl/leo. eU. — Tudo—-* ' »"¦ 10]»-___ oti*-..IM
por preco de c-cullo ainda «at^,.1?"!';^ »'" rA1M* 7 Vendo. VKNDEM-SE £ Artlgoi ameii-embala,,,,, orlgln». Ver • tratar RS modelo 

"q& 
Grí*' r,1no» T»»"»1" - «dio porta-k Rua General GHcérJo B. 338, do Tuner" "» 

mil cruielro, Te. *" com P**-"*- Emerson, novo,apto. 101. Laranjeiras, ¦èfuntU.liofono 37*74»3, sou so ro--Pa» de h»Iob e orlon, Tudo-'«Ir». »Ui 80'discos ínlboa m^.».. .' .... lElUnios modelos. . Av. Rainha^ÍOJ 00 DISCOS USADOS, moderno, e antl*|K„r.,,.,.„, ,.„ *--,-- • ,.-;ZENITH - Portátil, vendo uma mii* '"'• c<,2,*,ro í." }">"> P« lons-play *¦-•••*•»««>. -01 — Apto. ÍOJ
délo "atromboacopa" com •« 

"•loiií- ,,ovo*'* ron,! 4M5W- Vn" ' -donilelllo. ^_  «0
dades modtlo 10)4. VenUo ursínle —,_-..-.„ -M •"-,' HA DIO* VITROLA, auper JTtS.hdilP

BJI?I&.*0 — Vande*ie uma tipo
Í21!S.L.RCA *-• 1» polesadaa por Cr|10.000,00 pois preclea f«er um con*"•eêrto. Tel 47-Ò753. 2738S 00
Hl-ri SCOTT — Turjer, ampl, e prê*,i smpll, aulo-faUnte Allec Í0 HC, to*
ja dUieo Garrwd. Crf 70.000.00. Tel.
Llgiei 07414, 60
ALTA. riDlOJDADE — Conjunto
«Jíí? ' v<mde-ie-um aúper U/CS/AL, 1) homa impcdanca «tiveter Wharíedele akper 3, com oreipecUvo Croaa-over ireqUtncla 1.000
J.p.i;, má>*. Imp. 3 wat», is horn». Tra-Ur Belfort Roxo, 40, apt». 803, Lido.

2Í2SS 60

própria
CrS 10.000,04. v,i i

,, .,  .---ra 
"US. apto. «27 dai

TV S.EN1TH 1ÍS7. 21", tubo CUuT*heam, vidro Ray-Ban, e/ antena ex*terna Vendo a partlculere» CrS aouou
fone 47-^31. 07372 S0

ALTA riDEUDADE. — Mac. Intoih
.fr. T"1**.* Mm Pr* •, «mpllficador ctin*"bleto e| atlo falante Si -vale. e caixaatmiüca; toca-dlico» Garrard. Prcci:

Í.» 

mil crt*«. .Tratar Belfort Rôxu.*Q. apt". S03. 26333 60
..VENDE-SE — üma televlaío ameri-•¦ cana- de, 17 polefadae, conluiada,marca Telekini. Tel. 47-0482

27307 S0
*JT6NDE-8E — T.V. Emeraon 21". ame*
IrüJA^"---***. P* embalaiem, Telef.:l3*»0fT47*. : '¦ ¦ 07704- ep
TELEVISÃO — Por ter comprado umeonjuiado; vcndc-se 1, Importada, cl
pouco uao, em lindo console, mar-

•*V.m,,r?*i.po!* B»-»:" Cr» SO.OOO. RuaM Vlvéirol de Castro, J4, apt». 501,
r Ífdo*_"*__J 26360 60
• GRAVADOR" "WEBCOR"-HI-FI-—

Ro.val Coronel", 3 alto-falantes, úl-tlmo modelo ainda nn embalagem,oportunidade. Ter. 47-1268.
._.- 

'¦ 
K-' 

'¦¦' -4^28'eo

TELEVISÕES de todas as marcas
a loniro prazo eom entrada a par-tir d«-Cr$ 2.000,00. GELANDIA,
Av. Rio Branco, 25, Tel. 43-9155.

ATENÇÃO - Slntpnl» o laieiit- ,o reslo do mundo com -um râdlo liaillcrnfleri modelo S*S3. Venda* CrS16099.00, Preco de cualo díite'r4dlona praça: 30.000.00 Ver . tralar * Av
W_."•HNANI. 0M3S 60
VENDE-SE 

"umaTelivliSo 
RCA"VictorImportada da Ami<rlc- em eatado denova. 21* por 28.000.00. Rua ConstantRamoa. 141, apto. 101, fone: S7-8I20

2603 • 60
TOANSlsTOR"-"Vonde.»e uni Zenith,intimo moddo, recém chegado, com
pilhas de Mercúrio, tamanho m*dlo,
portátil. Tel.i 87*6813. -

 4387 80
GRAVADOR WEBCOR hlgt fldellty.
novo —. Na embalagem original com
12 fitai. Cr» 22.000.00. Ver daa t il
11 hora» ou 14 ia 16'horas a partirde 2a. /elra, rua do Carmo, 27, a/603.

6334 80
VENDE-SE uma TV Ecophone, eõm
radio t tomada para toca-dlscoa.
Preço: 18.000.00. Acelta-ao oferta.
Vér a tratar i Rua Evaristo da Vel*
fa, n° 33 ap. 817. CineUadla. Daa
0 ia 16 horas. 18038 0Ü
APARELHOS DE INTERCOMUNI*
CAÇÃO*. Vendo um par, sem uso.
marca "BOGEN". Nfio necessita, de

680» 60:
RADIOVITROLA — De origem
Inglesa, lindo movei, belo som,
toes dlacoa long-play em perfeito
estado da funcionamento. Melho
res Informaefies pelo telefone .
45*2533, de aeguudaa as sexta»-
feiras, das 9,30 às 17,00 horas

MÍJS5 10
TELEVISÃO 7.Í-NÍTÍÍ IM» - Ultimo
tipo, controle remoto, com dispositivo
para llfar,- tirar o wm a mudar de
canal, com reverslo a diatSncla, aem
fica, única no Brasil, movei pau mar-
fim, conaolo dourado. Custou 
IS0.00O.O0, Vendo urgente por ,,,,.-,73.uoo.oo. Ver urgente, Barata RI*
beiro, IM — Tel.: 37*3781.

TKI.EY1SAO Jl POLEGADAS - Mar*
ca -Zenith, controle remoto, móvel
consolo, tela Ras-Ban, cele*beach,
ultramoderno, vendemoa urgente, pormotivo da viagem, por Cri 65.000,00.
Aeeltamoa oferta. E as demais com*
posicfiee do nosso luxuoso aporlamen*
to. Tratar na Av. Ail.-inilc.-i, 3.308,
ap. 1, térreo — Posto 3. SC681 60

por Cri 12,000,00. Tel. 36*38(1!." ITRANSISTÒR~3: RAdlo miniatura24326 M WUtlnihOUSS íom sele Irantl.lorrs.
i. «"'-^Põrlíitir^.1""^*10 ."""¦• f"*0 <••-• I '"»• ¦-•• ne

AGULHAS lli-ri Recoton de dlaman-
te a aafira, embalagem original se*
lada — Tel. 37*7770

26331 80

dada — ramllta que viaja denlio dn
pouses dl-i. vende urgentlsilmo, ma.lavillinso aparelho de alia fidelidade,c/ iftiln*. os Mquriltos mais modernos
ç/ som trldiinenslunal r controle eleiIrônico. Cusloii-mc SO.000,00, Devido

TE1.EV1SAO G. 
Mod. 1038 - Única no Rio. antena n',u' ul. it'3m üU -a''M-*1
•ínibullda. alumlnliada em 2 lindai „,— ponTiT.V . ,. . ,cores, tuper.luxo, no\a, Imp. doi EE .¦•••,,.,-MO***ATIL — 3 fllo*falantei, „ ,, ..,...,„UU. Vende-se! Rua Voluntários 7Jí}tOCa.dlseos aulomitlco, marca VM! uraénrla. Vendo por 18,000 00. Vendo
1'ilrla, 127, apto, MI. 

y""""an" •merkana. recém-chegada, eom pé a '*m •*"' »•>«¦«•» »¦ móveia. Ver Av. N
7024 60 -* ",,UI trsníformsndo.» em penue.;8' de Copacabana, 73, aplo, 201

fea.^.«o.D -. c«yp'úL».r/|!!;iB^l%r^uCfL?Ai5'K 8r- "••'
Eleclrovolca I2TRX. Garrafd RC8S,
T.35. XM, GE RPX033. Unlco con-jllIGlI FIDEL.TY — Amullf nre.Junto eletrônico Up to date nu Bra* ampllf, Garrard, com unidade" GEali. Também 1 Vitrola HI-FI mod, VM
SSO Trlomallc. Pau marfim. .1 allo*fa*
lantet, '4 rotaçOes, automitl?o. Tudo
novo na embalagem EE, UU. Vendem*
se, Rua Voluntários da 1'itrla, 127.
«pto. -01. 7023 60
HI*FI — Componentes para ridlo*\-l-
trola de alta fidelidade: Bogen RR330

de relulincla varlivel. recém*ehega*
da da América, montada em dois nio.Veis modernos, pau marfim. Alto-fa-
lante trlaxlal Elitrovolce. O conjuntn
posaul luner. Preço: 43 mil. Sr. Re*nato, tel. 40*3402 ou 22-fl8:3,

7S547 SO
,„,„., , . . Pj-SSOA QUE VIAJA VENDE~ Re-
fiM*^.WJ*?*L-%!l'-#tfJ^C0.rAI-*.P^::^*U»l^trtf 8R-40 c/ fones

7269 «0
yW^mm'** um «Perelho de TELEVI-SAO IS" conjugado eom Ridlo Vllro*la com toca disco de 3 velocidadesmarca "RCA VICTOR" americana. Te*lefonar paia o ar, Monteiro sibado 1domingo a qualquer hora, para o aoarelho 38*0159 e segunda-feira para ,t30Z£??.-* M837 60
TV PHILLIPS _ Vende-., (m" exi-í*lenie estado de oonservaçUo, tela 21"de nylon opaco. Tratar i rua SantoAfmi-ii, 84, Tljuca

melhor afaria, Vendo, praticamentenova. I«ing.pl«yng, ondas curlae, mé*dlaa e longai, alto falante de is po*egadea, fanci alta-fidelidade, Knlindo móvel marfim, Ver na Av, Co*
jia.-aluna, 12 apto. 1,001, telefone ...37*3131, 0t206 60
T.V.-RCA.VICTOR - 14" - Porti*
til - UV..1 (legitimo) chegado a 2diaa dos USA, 2 cOrai dourado-clnaa,
tubo alumenUado ray*ban "Silvara-
RS.T O* -011" quadradai (parecendo17 ) . antena leleicóplca dlreclonal,
péa dpuradoi, lave a caixa pequena,verdadeira maravilha, Av, Copaca-bana 379, »p.-402, Tel. 37-M05

2(169 60
T*V- - fEN'*'« - •"<- PORTÁTIL— lo„> (lefillmo) chegado a 2 diaidos u,s.A. 2 lindas cores - doura-iIi-.tiiI-, ranali luminosos, tuborayban ••S.enllh-Scope". antena telei*cópica dlreclonal embutida caixa pe*quena, imagem rixa maravilhosa,
àv:.^op*c-,b"v* •*'•• »P* *<>•¦ Tal.17*8<0(. 20)M w
TV. HOTPOINT POHTAT1L - 17 po*legjdas, Recém chegada, duas cores,anlens lelescóplca — CrS 24,000,00 —'Rua Gen. Veninclo Flores, 336 *-
Aplo. 301 _ Leblon.

. 7433 (0

marca AUPRO, ftbrl.tçU amarica-na, novo prt-o baralo, Talefonar r«-ra 22*1028.  1001 60

fíNi?*;« «, í^de-ia um altofaíim.te 11*221 lil-ri eoaxlal com iweeiir
mulil-celular a ero*M*over elétrico.
Informaçdea eom Roberto, sa.ruMg.

¦•Vil §ATV PHILCO. eomblnada eo mviirnlaHI*FI * ridlo, Importada, com S me*>n di uso, am eatado da nova, lin*da peça. Rua Ministro Viveiros de Cas*tro n.- 27. >

SO wattii toi*a*dUcos Garrard RÇIp/ radioamador Interior, ele. 1 por-|Tv.z'nl,h* )no~oilxote('21", blohde,SB/42. cmn-unidade GE-Dlainante: il* tatil c/ bateria e corrente e 1 Vllro* conir*lie "molo tenv fjo; Modelo 1053

„,., .m T;vi V- -*" ~ PorUl"* Amerios"ÍIS3 60,na. 2 cores, na embalagem. CrSM.OUU.OO, Tel. 23*3235.

to-falanle trlaxlal Unlverrlty de 12,1. Webcor portátil long-nlay. filado-" Tr",,r: 23-MI°*
SSSífíiS"^ «3,,a«d0 Tú' n~ Í~ nol0'' Mul,° bsíelo. Ru» Domlclo! _ _embalagem, fei. »*1453. da Gnnm. 22 — Hadock Lobo.4317 60

1038

9106 60
*,.,¦, ¦» YENDE-SE de 24 ou de 21 RCA tln.4408 60, do na embalagem. Ver e tralar i

TV PHILCO. man. cór clara. Impor*
tada, ainda na embalagem, último mo*dei", linda peça,-Telefonei 32*7853 ou*4*.*»Ü17. 

 7M8.-I 60
RADIO _ ZENITH TRANS-OCEÃ*
NIC — Vende-se na embalagem, em(•opacabatia — Cr| 14.000,00 -- Tele-fone: 36*157». J74J* ,4
VENDK^SK - Por motivo de viagem
um aparelho de telaviilo RCA Vle-or d» 17 polegada,. ( um rádio vi*trola eom S rotaç&es. Preco Cri ..
&,W#TRuí S. Clara 358, ap 

"20
Tel. 37*4837. 27444 80

KLEVISAO PORTÁTIL G.E 14" —
pe duaa lindas core» ainda na am-balagcm. Tel. 27-S782, 27440 SO

TELEVISÃO GK-21 _ Vendo pelamelhor ofeila. Ver e tratar na Av.Copae.nbana, 12, aplo. 1.001, Tel.:

S r ¦~A,.,Am,rlC1"** Ealremberf
,., ,,ti Carlson último tipo em 2 móveli.

•22» 60 Vende-ie barato, tel. 37*5288.
37328 10

57-3151 8-.*05 60

^=^So^

RADIO-VITROLA ZENITH alta*fid«-
lidada mod. 1058, Importada recen*
temente, móvel consolo em mogno cl
incrustraçOes de bronze, ridlo AM*
FM, pick-up c| 4 velocidades. c| atro-
boscope, 3 alto-falante* a virtos dis-
positivos p| controle de som — Ver e
Iratar Av. Atllntlca, 2334 — Apto.
11 — Pó*,to 3 1[2.

10338 80

seu Interesse - Liquido-hoje Philips lha com pilha de lanterna, novo. na" nor"

CONJUGADO 17" - Vendese 1 em
mogno, Admirai, com rádio de 3 fal*

í,"5'». ^'"J, „¦*"-" »• t°—1^.0^-1 VnirPie,ReüiVoVna|n°gu.Cíer:da de luz. Tcl. 27-0606.
2648 60

HI-FI — Vendo amplifleador — pre-amplificador marca "PILOT". Na
embalagem. Tel. 27-0608.

..'".-• 2647 60
ALTA FIDELIDADE — Vendo Elec*
trovoici- A20CL 18 mil cruzeiros —
FJsher 80-C e 20-A 22 mil cruzeiro».
Altec 604-C 22 mil cruzeiros. REK-

.... .. O-KUT Rondine estereslco 18 mil81ZB 60 cruzeiros — 37-7780. 26162 60

relra 41 — Apto. 308 ¦ Tel.: .17-9315.
27630 00

I!

Gravadores de Som
[ projelores sonoros
I CONSERTOS

Oficina especializada — I.OESCH tiTIMM LTDA. _ Tel. 22-9651 - Av.Franklin Roosevelt, 115. sala 601,
Jt. . _. 

*¦'28360 
60"ZÈNIÍH 

TRAHMKEANIC-"
-. Vendo um novo modelo 1957 — 12«nll — Urgente — 37-0537. •
. 

7714 
60

ALTA FIDELIDADE — Ainda na em-
balagem USA. Toca-discos "Rondyne"
C motor Hystercsls, alto-falante*,"Altec" um 604-C, um 803. .Tenho
também usados: Um gravador "Grun-
dlg" TK-820. microfone "Shure S5-S"
e conjunto Heatkit constante de pre-amplificador, amplificador e Tuner
F.M. com 33 watts, salda. Informes,
tel. 47-1268. ' 4326 60

21 polegadas console 20 mil cruzeiros
outra Invictus 17 polegada» 16 mil
cruzeiros; outra*» conjugada Emerson
e G.E., original», 39 mil cruzeiros
cada. long-play relutância G. K., etc.
Venham nn hora do jogo para ae aen-
tirem nó MaracanS. Rua Regente
Feijó 41, 1.° andar. 1937 60
ELT-rniOLAS — Vende-se duas 1 Ze*-
nlth, Importada, mudança automitV-
ca a manual de eataçSe-, ondas Inn-
Ea» a curtas e médias, . frt-qUéncl»
modulada, camblador Zenith, par» 12
discos, c| agulha de diamante. Som
maravilhoso de alia fidelidade, teclai
para mudança de tonalidade. Preço:
9.300.00 V<*nde-te também I PHIL*
CO de mesa,(c| a mesa) cl tocadls*
cos original.' Móvel Chipandale.

de.EcV7s°«MM TÍl «•.^ 
Ven-íyENDO,«1'^õ~mod.lo.~n".remb.ne-se tr» 3.600.00. Tel. 45-7688. Ingens. lelevisSo G.E. 21". caixa me-441í.60|tillca. vitrola Hl Fl Dynavox, caixa

v 238» 60! Rua Bardo Jaguaribe 402 Térreo In»

TELEVISÃO PHILCO. 21 pol.. Impor-
tada da América, nova, vendo CrS46.000.00, Rua Hadock Lobo, 140-A,dias útcli, 4)411 60

de plástico com ampllador de som.
10098 60

GRAVADOR WEBCOR, Royal CÕrõT*nel, 3 alto-fadantes, na embalagem
orlglnil, vendo, i Rua Carvalho Al-vim n. 181, fone: 38-3039, CrS24.000,00. i-^i M
GRUNDIG — RÜdlo porlatil e 110.vendo AM-FM. teclado, preço alem,1o
8 mil cruzeiros. Telefone 37-7780. '

26183 60
TV ADMlRAL~24"pri.ova, tê-

»"« ,VT,--Rcfnmndút0dd.. ím!." 
Ia ray-ban' tub0 -"omlnlgado/ân*ga, 35 ap. sn — cine-iandia, da.» I ia , ,u „ 90o ,,„„ .„„.„,. .,.M V.M16 horas.

RADIO PORTÁTIL GROUND1G —
Tipo Trans-Oceanlc, 4 faixas de on-
da funciona e carrega na corrente
elétrica, Vende-ie barato. Tel. ..
27-4526. 6772 60

umas 60 Ful° 90°' tl*,° console; clara. Ven*w Be-se. Tel. 27-4063.
26266 60

VITROLA RCA HI-FI — Vendo
modelo 1958. recém-cherada USA

GRAVADOR Mlnifon, de bolso'." tf-í SutL'0™010.,»"!.J-ÍJPi IJlUl1n»
manho .2 maço» cigarro, portátil -l?*l**w?.ei?-_'}l*« «delldade. Tele

27423 00
,'ní,LEVI8A0 RCA"- Vendo, módáli1937 funcionando 1001 — '
oferta — 27-3914.

Melhor

7000 00GRAVADOR Webcor Royal, modelo87, ainda na embalagem, preço deoca.130. T.l.: 43*7258. ül^iif^*'»^7»"^*^^*
7122 SOlportiill antena magnética: 1 grava*n/ln W *¦!... m .. Bau _1 «ai J ....... . '

ARTIGOS AMERICANOS ainda naenibaligem. TV Zenllh 21". Conlrol i

VENDE-SE — 1958 _. TV porta-lll RCA Victor, 17 polegadas, no*va. Informações: 37-8517.
2193 60

dor Webcor Royaj Fldellty; 1 con
Junto Illgli-Fidelltv. Bogen DB 130com toci-discoi Garrard RC08L comagulha diamante e autofalante Racon 13" h.w. com Tweeter.- c Cros-sover helwoik model Con-B; 1 ridlo
Zenith Transoteanlc: 1 conjunto hlgh
Fldellty Magnavox tipo apartamento- 2 móveis; 1 geladeira 9,1. Ven

manno 2 -inaça» ciihito, poriauí —i; —ãm ZZm
32 mil cruzeiro». Telefone 37-7780. ríones 57-7058.

26161 601

ALTA FIDELIDADE, Gravador de fl*
ta profissional, vende-se modelo Re-vere T-ll, o maior e melhor destalinha. Toca 3 hora- Ininterruptas com!Smuma só fita. Cr» 40.000,00. Telefone-1-'*"" P°r Pie*.'o baralo, aceitando
27-9405. Também 2 Woofers 15" JIM:°r"'u'- Ver * Av* C0P»c»bsna. 915,
LANSING com Crossover. Cr$ .... ".•ii0* 301* MM8 80
15.000,00 cada, 9115 if) CONVERSOR' DE VOLTAGEM:'"—
TELH^rfsAÒ ADMIRAL 21""— Re-' Vende-se, sem uso. conversor de 110
célri-ehegada dos EE. UU., caixa me- — 120 Para 1J volta, Faz funcionar
tálicá preta e dourada. Base de prr- qualquer aparelho elétrico de 123
ço Cr| 48.000,00, Rua Sáo Salvador, watts. Inciiis1v« TV, em automóvel
71, apto. 403. Telef, 4S-3327, lou barco de 12 volts. Tel. 27*0806.

09006 60 2645 80

J

TELEVISO!S
AMERICANAS

twtii É"'Â 
-NACIONAIS

ZENITH
SILVARIA.,'jf -¦*7/1
PHILCO
EMERSON
STANDARD ELETRIC
R.C.A. VICTOR

VENDAS A VISTA
com grandes descontos

• a prazo

J. MEDINA
23 — Quitanda — 23

TV - CONJUGADOS
— Vende-se —

1 Admirai 21", importado, ótimo es*
tado. 1 RCA Vlctor 17", Importado,
funcionamento perfeito. 1 RCA Vic-
tor 14", importado, cem por cento.
Preços bnratlsslmos; aceai-se ofer.

ta. Rua Evaristo da Veiga. 35, ap.
817 — Cinelândia — Das 9 ás 16 bu.

18037 60

'; RADIO VITROLA 6,E, .
Vende-se uma, semi noea, com 11

válvulas, 7 fajxai de ondai. Toca
discoa automático, com 3 velocidades
e com unidade eltr&nica. Som ma-
ravllhoso. Freço nas lojas Cil 48
mil — Vendo por Cr| 18 nril — Ver
á Praça Presld. Aguirre Cerda, 16 —
apto. 704 (Bairro Fátima). Tel.:....
52-2776. 284 60

áKtênaspara televisão"
Executa-se Qualquer serviço de ,, .

antenas. Orçamento, sem co-íproJ div?s0?° oT^0 em*!^?K-í2S
misso. Garantia absoluta. Conser- "saud-fllled" exceente acabamento,
ta-se, também, Rádios e Televi-'lRrá-»mplUIcidor HeatichT/66 Oerrard
sôe» de qualquer tipo ou marca.!^0ct9n8/4 vSn,í'd,,íe!,;íl-*ul" aE' T.u<,°
Favor telefonar para 34-5656. 

~ F ne 57'1323' 14a7j 
M

10304 60

TELEVISÃO PORTÁTIL R.C.A.
Tela aluminizada — Na embalagem— Vende-se, Inf. 27-97S8 — 57-3063 —

Aceita-ie oferta — Oito polegadas,
14767 80

KI-Ff^WARFEDALE"

ZENITH-1958
.31 polegada», com remoto control

sem fio, tela 1 aluminizada — Inlor-
mações pelo» tela'. 47-1663 e 43-3137— Preço Cri 35 mil. 2625 60

T. V. EMERSÕÍT2Tpõíêgãilãs"
Vendo ainda na caixa, modela 1958

tubo 110°. aluirnlnirado .movei metii-
llco, côr mogno, modelo saldo recen-
temente nc.-. EE UU - Tel 26-453»,

T.V. EMERSON PORTÁTIL
14 polegadas — Vendo na .embala-

gem. eflr: ouro e marfim, equmado c!
rádio, entrada para extensão de alto-
falante e para toca-discos, ultimo mo-
delo -- Tel 20.4534

ALTA-FIDELIDADE

VITROLA Zenith, de meaa, nova, Hl-
«íi-/ «» £¦*. 4 ro*».'-es — 14 mil cruielros —
___ *-°l Telefone 37-7780. 36163 80

VENDE-SE ELETROLA POR I mil
cruaelroí — Eone* 47-6182.

67M 60

Vendo na embalagem original, con-
Junto composto de: 1 pre-ampilflcadorPisher modelo CA-40, um Garrard mò-deio profissional 301 com braço Qraye unidade OE-RPX052. um* alto-fa-lante Altec modelo 604C de 15" Cri65 mil — Tratar pelo tel 27-5368

«49 60

79418 60

R,C. A.
ii rMODELO 58

i 12.000.00
Còm «arántla, recentemente Im-

portada, controle eletrônico, des-ligando totalmente quando ter-mina o programa. Onze válvulas,várias ondas, pick-up automático
eletrônico, alta-fidelidade. Vendourgente por preço muito Inferior

^ao .custo aqui no Rio. Rua Ba-ral* Ribeiro, 308. Telefone 37-3432
14147 60

''
HIGH ¦ FIDELITr

r.,.i?udrlftVnKn 
n0'V.a-'.!em "s0- perfeito funcionamento,

eus ou 50.000,00 vendo, urgente por 17*000,00. Mais escla-recimentos a Rua Dias da Rocha 31 casa 4 (Copacabana)Esta rua começa defronte ao Cine-Copacabana x

i ALTO-FALANTES
Vsndo conjunto para Alta-Fidelldà

de da afamada marca "Warfedale"
sendo 1 Super 12" CS|AL- 1 Super 8"
C3|AL e 1 'Divisor de FrequênciM de
1.000 eleloa, tudo na embalagem de
fábrica _ Rm doa Andradea, 25, loja
Sr. BARRETO. 1*940 60

•— Toca-d'$cos

ALTAFIDEIIDADE SCOn-1958
Móveis cor mogno Alto-falantes ae-

paradoa — Ver e tratar á Av Rui Bar-bosa, 80, ap. 1302.
8298 60

CAIXAS
Par» radiovitrola e gablnétos

para máquinas de costura, CrS
1.850,00. Temos varladisslmo sor*
tlmento pau-marfim, imbuía, ce*
rejelra, etc.

MARQUES
Rua Uruguaiana, 11 ¦ 2.* andar,

ao lado da Singer, por cima
da sapatarl».

4552 60
¦n*****.......^

88987 60!

Vendo original para as televisões
portáteis da mesma marca, três rota-
çSea, ultimo modelo ainda, na emba-
lagem — Tel. 26-4534.

8303 60

WEBCOR ROYAL HI-FI
Gravador de flU, ultimo modelo —

Vende-se Cr» 20 mil — âr. WILSON¦f Rio Branco 80, 2». andar.
- -:-. .. 9319 60

GRAVADOR DE SOM
Marca V.M. ultimo modelo-Cr$ 24mi! — Informações tel. 43-3137 e. .47-1665. 2624 do

GRAVADOR DE SON "VM 750",
BINURAL ALTA-FIDELIDADE

Vende-se, (3) alto-falantes, som es-tereofônlco, na embalagem original.Ver e tratar com JOSÉ* á Rua Condede Baependl. 48, ap, 302, das 9 áa 12e das 14 áa 18 hs., hoje.
9372 60

T.V. PHILCO -1958
Vende-ae ainda na embalagem orl-

glnal — De 21" — Consolete. — RuaDomingos Ferreira 102, ap. 901 — Tel4B--901. . ' 4488 60

GRAVADOR WEBCOR • HI-FI
Vende-se por motivo dc viagem, ab-solutamente novo, com reprodução

própria e externa, duas velocidades,acompanhado de dois rolos de fitadupla, microfone, plugs de tlgaçáo,etc. _ cr» 25 mil — Combinar hora
para aer visto pelo tel. 37*1865.

26195 60

VENDE-SE — Lindo rádío Grun.dlr (Çoncert Boy). Preço 14 milcruielro,. y«r ««bado « domlni*dt« 14 ia 17 hora» k Av. Copa-cabana 995 apto. 910.
8025 a»

TEI.EVISAO G: E. - Vende-se úrÃ».de 17 polegadas, em perfeito eatado d»funcionamento. Tel.; 47*3602.
10039 80

TELEVISÃO ADMIRAL 1987,' 13 pol*.f•<-*¦• .— Vende-a» umi, de miia.completamente nova. TeL 47*3602.
."•"¦•  10040 4»

UBGENTE -* Vendo rádio vltroü.com televlilo e um bar. Tel. 39-1108,
_.  1O02S 44

T.V. — Et) Automóvel — VendõTn-
^*^™0..d, «orrent» pana Inetalsçl-»
de T.V. em carros — Tel. 28*4334 —
Depois de 20.30 hora» — Hoje.

06041 80
GRAVADOR — Revere mod. T 1100,
novo na embalagem Crf 21.000.00 —
Telefone 37-6538.
7" 14861 80
ALTA EIDBUDADE MARANTJ! (Pr»
Çamp) — 48 mil; Bogen DB130. altofal. University — conjunto Dean •315, vltrol.-i portátil Zenith. Garrardete. Rua Baráo de Jaguaribe, 402-tér*reo. Ipanema. 27417 »

HI-FI

TELEVISÃO "ZENITH"
MODELO 1958 TELA

17 POLEGADAS
Vende-se ainda na embalagem ma.

ravilhoEa televisão dourada equipada
lo°meuDMrt?.T*1?né*nCa,7iAV,TBÍ.';th0- !ele ' ,un ,r condicionado Phllco 3'4íomeu^Mitre 637, ap. 504 — Leblon. tudo na embalncem — Rua Visconde4472 60 Pirajá, 30, ap. BOI. ¦ - 2761r OT

;,- T.V. EMERSON
Portátil, com rádio e íono, alumi-nizada. 8 112 poleg. ultimo modelo5? — Dourada, racem-chegada dos EE.unidos — Prata Botafogo, 360, ap.507 —. Bloco A, 7291 60

TV Philco Ar Condicionado" USA
Vende-se um TV Philco 21" conso.

GRAVADOR
Vende-se, Wolensak H.r., uma ver*

dadelra Jóia. f Cri 23.000,00. Fltaa
magnéticas por Cr» 650,00 1.800 pi»Bcotch 190. MARIO — 49-6409 —....
42-3144. 1305 60

COMPRO 1 TELEVISÃO -
ATENDO HOJE

Amplificador "Scqtf Dlnaural E"* radiovitrola com long-play. No-
mod. 210-E 30 watti Tuner de AM ,ot ou u,lulo«. mesmo defeituosos
FM com pri **Fisher" 80-t Ampll- ou Per-"-0*- M-- 38-5415 — EDSON,
ficador Flshcr 80-AZ 30 watts, al- 7"95 M
to falante "Altec" mod. 604-C, toca fT __. _-*\ ar- »t' rw\ mr\disco, "Garrard ** RC8L. Tuner AM- 11 |f' _w K ]\ T KiFM Bogen Mod. R-620 e R640 Sr ' MJ * '«-"*-¦¦-•' *¦• *-•
omar 48-1399 , 58-7264. 7135 60 Vende-«e televisio 1958 Hi-Fi,

24 polegadas, console, em pau
marfim, ameticana, ainda na «m-
balarem. Tel». 37-6465 e 25-9708.

26187 (0

GRAVADOR - Escritório alemíoStenorette, substituindo estenofraf*.
18 mil cruzeiros. — Tel, 37-7780

3*8164 60

1^  ——  OO0O1 ow

|||BS^|^^K~diretamente d^Sbrica
. BJ3m^gp^^*w\C0M GARANTIA DE UM ANO. '"

mS_ T_\r^ ¦l| 
Troqu» o tubo defailvoto

mmm^muBUm TI '"" *"" P*'**'10
mWfJ&mWmMt ] ••* ¦•*" Cr$ -t.óoò.oo

}{ TELEVISÃO CONSERTO

Ar Condicionado
Temos das marcas
GENERAL ELECTRIC
PHILCO/
EMERSON
R.C.A.

dm 3/ H.P. ou 1 H.P. a
Cr$ 3,000,00 mensais.
Vendas também a vista,

preços de atacado
Aparelhos genuinamente

americanos!

J. MEDINA
23 -— Quitanda — 23

'79418 
60

At.nd.mo. .o. domingo,. Con..rt.mo. o Í.u .p.r.lho d. t.l.vi.Io .m iu. príprl. ca», com. 0.r.ntla d. l,m.,.,, t,mbém f.z.mo. instalaçõ.. d. antena P.r. M j tln,M Crl , mW)O* ere.mentoi Mrlo.p-átl.. Telefon. d. plantio: 4M955, 1230 «0

H
HIGH— FIDEUTY

RADIOVITROLA: Alta Fidelidade 1958
Movei todo em pau marfim vidrado, verdadePlay, tom de órgãos, verdadeira orquestra em¦toi. .te O *om i tio forte que part. cristal;no Brasil. Cuatou Crí 50.000,00, vendo por Crít.l.vlijío, biombo, dormitório, geladeira, meslnV.ludo, cofr., quadros a òl.o, plantai, ete., .

palacete. Motivo d. viagem urgente. Telefone:

Iro espelho, toea-dlicoi ultra-moderno, Long*'lül ?i"Z~ 
?"- b0""' clul-", ¦Partamen*

¦ i% JBS u 
d«3 "'"¦'« «If-d. do representante15.000,00. Ver também tapitei, cortinai, lustres,Fias francesas com dourados, grupoi eitofados em

57-3711. Barata Ribeiro n.-> 153 • COPACABANA.
' . A -k . «Í7» 60

-^TELEVISÕES
/ ZENITH, WINDSOR, CAPEHART, STANDARD-ELtTRICA RCA VirTOD ir.nu..n,carlson; semp, empyre mullard, invictus! WAI15EVISIÕN ' 

STR0MBERC(

ENGUIÇOU SUA TELEVISÃO ?
CONSERTE-A AINDA HOJE, TELEFONANDO PARA 45-5521

Consulte nona tabela de' preços;
Regulagem do aparelho .....'  Crí 320,00

*......  Crí Í50l00
 Crf «80,00
 Cri 690J00 !.

Na tabela acima já Inclui-se o material * não cobramoi a visita
tir daC%T4850Ô 

Ulaçáo de •,nt*na- no« •¦ «-"«¦¦«, preçol a par*

TELB%«Í'nM líiÍfeíiíSS:! *' " "•"¦»'¦" TELE-RECORDTELEVISÃO — RUA DO CATETE, 150 — l.« — 45*5521. 10279 60

Não fixa a Imagem
Sem Imagem

Sem som 

lll ^B. mam %m

\_\ U¦¦ È

jj WÊ
1 - *,

QNá-fideliêaét
KMIENE, eip«i«liMd. mm «Ka*fHeJIdsde, comunica quedeacordoooa'seu no»o plano do Yeridas, reeelie -ua•/itrolo uuda como parto do pagamento.KMIENK Toado Umbbn, disco, dealta-fidelidade com di-aconto.

ALTA FIDELIDADE
Importada, último tipo, doismoveis modernissimos em mar-fim, caixa acústica modelo Car-Iltson, som maravilhoso, parecen-do uma orquestra em sua casa.Venha yer e ouvir sem compro-ml.iso. Vendo barato urgente.

?pn&.ydo M^5iis467«ò

TV ZENITH 21""
Cr$ 38,000

Cór clara, tela panorâmica, Super-Royal-1857 - Novo. At. Alm. Barra-«o,, n». S, sala 1.B07. 34969 00

: T E L E V IS Â Ô
Vende-se, Weftinghouse 17 modeloae luxo, na embalagem, por Cri....28.000.00. MARIO - 491-40942-3144.

'mm
Av. Rio Branco. 185, loja 9*galeria

i '. .1 ": J

_gj' «õ

RADIOTÉCNICOI TTTp*77r

M O N T A D Ó RIS ¦ /fv**l TV

TELEVISÃO ZENITH
Vendo, de 15 polegadai — perfel-

to íunelonamento, por Crt 11.000,00
— Ver diariamente a partir daa 11
horaa à K. Sr. Aurélio Leal n». 7, ap.
204 — Leme. 1349 60

ZENITH TRANSOCEANICO 
~

Vendo n aembalagem original, cor
preta, completo com baterias — Cr»
14 mil — Tratar tel. 27-5368.

4590 .0

EMERSON 21 polegadas
Com garantia de t meies cor clara

— Preço Cr» 34 mil — ""aclllta-ie —
Inf. Tels. 47-1663 e 43-3137.

2626 «0

TV —WtRSOH —58
Vendo 21 pg. importada, na emba-lagim original com controle remoto,e6r clara urgente, preço Cr» « mtl— Tel. 47-1013 — Sr. OOnjiERME.

7691 60

DISCOS RAROS
Vendem-se coliçSea am 78" de Pc*dro Vargas. Carlos Buti, Francisco Al-res, Tino Roeal, SIItIo Caldas. CarloiGalhardo c Orlando Silva — Tel-P-Wn..- 7330 60

ANTENA DE TV
Inatalaie antena ou reforma em

qualquer parte do D. Federal 0u Ka*
tado do Rio — Preços módicos, orça*mento aem compromisso — CARLOS— Tel, residência 23-9297.

1431 N

EQUIPAMENTO HI-FI
- Vande.se, composto doi melhoria
apareihamentos, Marant», Rek-O-Kut,
Scott, Oraj/, Bomk, «te. — Ver • tra-
tar eom Joié i—e » ia 11 . das 14 it18 ha. t Rua Conda, d* Baependl. 46,
ap. 302 hoie. 9371 60

TV 21" PHILCO 1958
. Vende-se, Importada, cor de mar*

(Im. — Ver e tratar, com JOSÉ' ho-
|e, k Rua Conda de Baependl, 48, ap,
302, das 9 és 12 a das 14 it 18 ha.

FISHER 90 - WATTS
Vende-se um amplificador Flsher 90

watts modelo 90, A um pre-ampll-
ílcador Flsher, modelo 80-C, um am-
plifleador MARANTZ, todoa na em-
balagem original — Ver i Rua Fer-
nando Mendes, 43, ap. 1101.

70819 00~SUPER-HI-FIVEHDÉ"ST
Informações pelo teleíone 42-8284.

— Tratar com Dona MARIA.
4306 60,

GELADEIRAS
AMERICANAS

E
NACIONAIS

WESTHINGHOUSE
GENERAL ELECTRIC
PHILCO
FRIGIDAIRE
KELVINATOR
CÔNSUL

VENDAS A VISTA
E A LONGO PRAZO

J. MEDINA
23 — Quitanda — 23

79418 60
J

RADIO Trucco confecciona,
•ob encomenda, aodernai
eaixas e lindos móve)i paraT.V.,rédlos a eletrelaa, comapreciAvels descontos paraes profissional! especial!* Ilados,

fina apreiantaeio
timerodo acabamenle

; E*l>oii(io t ttiutati

ÜADIO- TRUCCO
••« Vl.cood. i. Kio Bran-a, 13*»*,,

_ '¦-.*¦ ¦' JW-.-Í lt-3101 - 32-0900

COMPRO RADIOLAS
TELEVISXO - RADIOU — GELADEIRA

Máquinas de escr.ver, ds lavar, d. eothira • da qualquar
espécie. Motores, cristais, objetos da arta, ate. Pago mais 30%.
Atendo a domicílio.

TELEFONE 43-7647

T0Mk\ mm'

REPRODUÇÃO PERFEITA
¦^.'OR PROTEÇÃO

(1 #_Jt ¦J-

CASA DAS TELEVISÕES
AViNIDA RIO BRANCO, 151 r- I.» — TELIFONÍ: SJ-MIÍ.

PARA SEU

REGULADOR'ESTÁTICO

I W

Compro Televisão
. Máquinas de costura, de lavar, de escrever; motores, (eladelras, ren-tlladores, radtolas, toca-discos, etc., etc. Pago • melhor vreeo, Atendea domicilio, Alberto, tel.: 43-1647, .tss ee

Sua televisão enguiçou?
ZONA SUL - Chamar 36-3017

I o nosso earro de ee-vieo atender! ns mesmo dla consertando aa
SUA própria caia lervlcoi garantidos, eom téenleoa eetran-;elrOf. — Tt. S.
IV.11X. ¦._-_l «l.i-l-i.. 1~Rolloi, Técnica ¦letrftnlea. HU) N

SEU RÁDIO?
Parou? Consertos hoje mesmo, garantidos por tfenleoi estrangeiro!.

Qualquer tipo de ridlo, eletrola e rádios de automóvel. Adaptações. En-rolamentos. Preços mais baratos. Em sua própria casa ou nu Oficinasde Rádio da Rua Sáo José, 51. Fone 26-5946. 4113 (f

32472 é0

CONJUGABO-TV de 21
• ÜlUmo tipo, Emerson, com Ill-Fl e rádio com T faixas de ondai. Móyeltodo em pau-marfim maciço, i autofalantes, som espetacular VendaUmbírn uma radlovltrola tcovox, onze válvulas, completamente anto-mátlea com ondas curtas e longas, * móveia hl-Hdellty • nm gravadormarca Webeor Hl-Fl, gravando em SJ-45-7S tado pOr preço de ocaiUoRua Barata Ribeiro n. 308 -* Fone 37-S4J2. Pw MJ3 Ü

RADIO TELEVISÃO. COM. E IND; S. A.
FÁBRICA: RÚA BRÁULIO CORDEIRO, 637 - TEL 29 013? - RIO DE JANEIRO

ANTENA PARA T.V.
Sistema revolucionário, eficiente • econômico, 1 antena para todoaoi canais. Colocacáo em 24 horas. Consulta-nos pelo telefone 4U-051».Plantio 47-S4S6. Enearcega-se instalar em edlfieloe antena coletivacombinada para j-ádio. .,,„,„

CONSERTOS TV
N*o deixe levar para oficina o teu TV, eomarte-o om iui pró-

prli eiM moemo quo er defeito oo|o prevê. Tídei as moreoa, Inclu-
•Iv. rjush. Atendo dlirlamerrto hieltMK* demlnfl*. ImtatanMe an-
tanat. -. Ponoi so-MOí. -çç,-, M

:.., :
\.f.

I \" .A.

mm

,- \ .
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CORlglQ PA MANHA, Domingo, io de Novembro de JHT

I
A«».An *M| MATíMa-nCA . i»on.
TUUtiea, primário • _..-. rilíldm I,,
íimicf». por prolcuora praticacompetente, Au* Cond* ito llilllflm.
in. apto. it.. T*l*fan* 34~i_n*..«oa H
RQBBH — -enhora braillilr* eom
cran,rtr. conhecimento de francis acei
fa alune*. Ru* Alberto Siqueira, .'.,
«nto. boi. £*quln* lUddock Mbo —

. aii-jao. . m IT

tt-ioi.ta _ !¦,.,-,-..*,.. diplomada au-
turliaiU com prállv* d* «iiainoi »u-
la* particular*» Cri 190,00 — «mino
prillcn, Igniitn, rlmll/lco — T«lf.i— 41-M» — ubion, nua n

IO»

Italiano — Eniln* ira, culta e pa-
, ciente rlpido nrogreMo, nua Urbano

Bania», fll. Traia Vermelha. Telerone:. x-tm. 5Í-1Í?
ALUNOS — Qu* achim dtllculdad»
«wn aprender Idioma eat-_nfe.ro ex-
perimentem «qui. NSo precuam pre-- parar 11(0** em cim. Garanto nt-
ceno no c«p»co d* 4 mese*. T*l. ..
«-MB. JJM7 tl
HATCKATXCA — Pr«p*r*m-M «tu-
no* do Cuim Ginasial ia prova* tl-
nal* • d* 2*. época, Profeoor com
curao d* metodologia, fornecido pt-la Con_iUo llrMlIcIro-Amerlcana.
Pref. CINTRA — Lano do Hacha-
do, tt, e. s-ira — Tel. U-4.MS —
0»t*»t«.  2308 87

I-HOI...S.SOIIA COm ImiSâ |iríllr«. Ir
riiiii» portuauti, id * lenhorai • ae
nhorltu. Fone: S7-3130.

1234 171 ITALIANO « dio;!» p«rf«lt* lulitni,

LATIU 1 rnANCiS - Piufa. di ...-
_2S__  *••** w

lograria, profl»ilon«_ «minam, Av.Oiwaldo Cru*. IM. <rupo Ki.mango, - . >

HAII.1.1 DC MIIIMATIIHA .- v*li*i
t loilaj «i d«nç«i i|r itlto. ensina*
»• • domicilio - Telt 46>I7«0.

17014 Hi

Av. Oswsldo i."ni.-.
Flamengo, I0S, grupo 804.

«-U-- «7
PROrSUORA DK PIÃNcT^rDlSE.
madt pelo ln*l. Nar. d* MiUlc*. en*

inolís - Profesiôr lonârlnõ com ,ln** P'**?0* ••»•*,¦» • »«l'»)o » erl»r<.
long» prática üi aulas Indlvldualo,: «•» e moça». Tel! 41-0400. IloUfogo-
Hora Cr» 70.00. riam*n|o. Telefone: ' 07J8M II
U*t_H,

-4--I 17
INOUtS
Londrei

Professara diplomado *m

Telefone M.171I. Co
10036 «1

{irepar* 
aluno», exim* qu*l-

odo " ' ' 
pacabana.

TfflUS0l-*OU8 — ProfonOr* Tran-
cm* dlptomáttc*. Acelt* criança» em
pensfio Ru* Guandu n*. 100. Infor-
m«çCe* fone: 2087-Tereiopolli.
._- 0005 Í7

f *
li

ZNGL-C3 — ALWMAO — Prof* dlpl.
«mina tadlv. conver*., jramaUca,eorr. «fcmerc.. estenogr. Av. "R.

Branco, 137 — is, 1*1* 902 — Telefone«U-*-*». 10014 87
INOL-S — Ap*rfelço* a rapidez de
¦ua tat-nografla c praUqu* em pe-«jurao* grupo*. Av. R. Bnineoi 3J73»., (. 902 — Tel. 42-S228.

¦ 1001» 87
T&AKCtS — PraftuOra parlilenae le-dona a domlc. ou cm *ua rei., longa
pritle*. conv. «ram. Av. AU
fce-304 — ti. 27-1717, 8004. 87
naauts x alemão — ____,« pro-í**»or «_plom»do, com mult» pri-«o*. Leme. rua Antínlo Vieira 5.ap. 602, Ul. 42-9620. 8024 17
ALEMÃO — ProfeeíOra eniln* mé-todo fácil • eficiente, adulto* •' co-leflal»; pronánel* • tnterpretaclo p«-r* e»ntorc«. R. Bar.lo de Ipanema
142, apto. 1009 i tarde, Copacabana.

6065 87
CURSO PRIMÁRIO — Adultoi e
SfKK?.— Vl* » domlcfllo, - Chamar
1RAC_MA — Pelo tel., 27-4796

1300 87
PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS•— Método rápido • prático — Con-
yeraaçSo — Vai a domicilio - Tel.:27-4799 — Oiamar -SACEMA.

1290 87
PROnSSOR PRANCtS — LlçSe, pai«-tlçul*re* a domlclUo, oomo ao leu208. Av. Copacabana, apto. 403. Mé-todo priUco converucSe* — 37-8312

28111 87

INOLÍS — AlemSn — Kloncfi por
prof». natai. dlpl, e r«f. preparo In-
temlvo para *x*me. Atilai Indtvl-
dua* — OLIVKIIlA-IlAKll — Ru*
Conilantn Ramo* 34, apto, 902 — Te-
lefone: 37-9249 — Copacabana.

TAQUIGRAFIA FITMAN — Em In-
*lta, franeti, portuguéi • alemlo —
Aula* Individual.. OLIVEIRA-BAER— Conitante Ramoi, 34, apto. 902 —
Telefone 37.6249 — Copicabaoa.

27460 87
língua hebraica — 

"Prôfe««or 
n

ITALIANO, liiild, Alemão, L»nm clJovem prof, d* nom* — Tel.: 4*i,
ou S.-ií. p| 91-1781,

M90 II

- ESKNTUL EH6U5H
nuiimiiiu d* «lirumaa horaa * *|u.no* prtitclptant** — u.tn*.run n

FRANCÊS
i'ii,Ui.„i i..,, ., pnpar* i»pi-damtnti par* prora* d* dln ás __.ni.

• vl*i*iu — V»| tmrenilii • tona
Frol. IftKKI.'

aul
i vai* do «1111111

Till 47 
'
UM

2)11* 17

L E I. L • õ - E S

HIPHOTISMO
Cuno prttlro - loformicft** At*-nld* nio Branco 277 - raliieto nao

BorJ* - Sala 1107 . O — «ornem»
dai II li li hi, JI7JJ *7

n eanti

SÍ2

raeleme da aulai partlculirei, Indivl
duil* • tm iirupos — Método fácil
é r»p!do - Telefooif 37-0727.

6819 87
MATEMÁTICA — Português — L*-
Um — Aulai Individuais em domlc!-
lio ou n* Av. Rio Branco 189 — Sa-¦*¦« 826 — Ttl 32-367* 23846 87
FRANCIS — Sa voe* deseja real-
mente aprender o trancei ¦ ter um
bom resultado. Professor de reapon-
labllldade. recentemente chegado da
Franca. Telefonar para Prof. Alexan-
dre — 37-8010.  27439 87
FRANC-S E RUSSO — Professor
chegado da Europa, com longa prátl-ca, leciona na realdtncla do aluno.
Professor OLEG. — Tel. 68-6636.

10060 87
ACORDEON, Ballet;
plano, Instrumentos

vtolüo, anto,
de lApro k

MATIMATICA - Bxplleador _ A«T.
mlulo e Glnailal — Tel,: 274213.

uma 17
PORTUGU-8, MATEMÁTICA E IN^GLtS — Preparação Intensiva para•xame* * lodo* oi fln*. Posso Ir a do-mlclllo. Praç» 8*n»d*la Corri*, 17,0.° andai. Tel. 48.9799 — Copacabana.

 23911 87
PROFESSOR PAM1CULAR — Glní-•Io — Colegial — Pré-VeatlbuUre* -
I.allm, Portuguii, Flloiofl*. Hlslorl*.— Telefone 37-3197, 24906 87
PHorí-SHÒIIA DE MATEMÁTICA -
Admlsiflo ao ginásio. Tel, 47-1003
___ 29146 17
PROFESSORA diplomada pelo" Con*icrvatorlo Braillelro d* Muilca, acei*ta alunoi para Inlclaçlo muilcal c
piano. Rei, Ronald de Carvalho 292,apto. 1003 — LIDO — Tel. 37-8212,
_ -. 26133 87
AULAS DE PORTUGUtS — Mário R.Martins, anügo profeuor no" Colégio
Pedro II. Em qualquer grau e para
qualquer fim. Tel. 42*0383. 10204 87
PRIMÁRIO
— Explicador parllòular ou auxilio dlrígido noi estudos — Copacabana —
Tel. 37-8931. 27121 87

Admlsiio — Ginasial
tl.u'

AMERICAN ENGLISH — Aulas
individual!, por profewor. Mais
de 16 anos de ensino.* 33/37. Al-
varo Alvim, a. 916. De 8 ás 12 e

ás 5. Exceto sábados. CINE-
LANDIA. 16925 87Cr| 260,00 meniali Cuno prático ...  -

rápido. Diurno e notumo. Telefone: PORTUGUÊS .IRtdiçlo e gramática!37-3642 e 37-6440. 26030 87;— Proí* ABREU — Telefone 28*3687
7.^.. .,.«. ~ - Allla5 na residência do aluno.ALEMÃ NATA Professora registrada, 03364 87
preparação para viagem, diplomatas, prT^í-õsãppc ,..¦.. 5-, ,médicos, engenheiros, professores. ad-,f5?F™*R,ES„- }"*lt* 

~ Proíl*s*
vogadoi. Das 7 ii 23 hs. Telefone ^™. »«•••< *,u,,í-°s.,do icxo fcrninlnu.
36-1520. A. SU. Clara. D. ALMA

Português pari Estrangeiros
Frofeuára riglitr.. falindo inglla.liani-e». alimao. fir, tal. 30*1020. —

(Copac) Ru* Hania Ciar*, dis 7-32.
11078 «7

AMERICAN WM
írlT»t« U*aons Re»d spiak »vrll*

(I) ino monlli* — 46-1797.
_i '£ II7M 17

TÂQUK3RAFIA SCHMIDT
Km Portuguti, logll*. Fr*ncls, b-

pinho), Altmlo • Italiano — Curso
rápido em um (I) mé* — Treinos p*>1» qu*lqu»r método — Aisoclaelo
Crlitl Feiiiinin* — Ar, Franklin Ro-
oierelt 94, 10». *ndar — Teli. -...
42-3398 » 42-6796, 9138 *7

ALUNOS ATRASADOS'
Preparo, em Iftd.u *s mitirlu, gl-n**l*no* sem b.ise ou candidato! ao

dipionr» ginasial pelo Artigo 91, Meus
alunos 'recebem uttllsitmoi aponta-
mentos Impreiso* * progridem rápl-
damente. Devido i minha orimUcio
psicológica • long* «pertencia. Um-
bem obtinho bon* resultados com
adolescentes qu* ¦• recusam * estu-
dir — Aul» particular: 'Crt 170,00 —
Prof. RENATO — Praia da Botafogo.
284 — Tel. 26-2369. 9136 87

Leilão Judkial Ramos
ESPÓLIO ANGELINA SEABRA DÃ SILVA

Condiohl, leiloeiro, ctutoriiado por olvnrA jo Juíro da \*
Voro di ôrffipi « SueeuSti, vtndiró «m leilão dia 22 de
novimbro di IW7/ÔI 16,30 horoí, im frtm aos mumoi oi
prídloi sito, à Rua Uranot ni, 907 e 907-A. Vldi anúncioi de-
talhados no "O JorBol". 9267
LEIUOJUDI9ÀL S. CRISTÓVÃOI snolio de Rodrigo Venancio

da llocha Vianna
Candiota, leiloeiro, autorizado por alvará do Exmo. Sr. Juisda Primeira Varo dl Órfãos • Sucesso.,, vendiró'im leilão dia20 de novembro dl 1957, âs 16,30 hofai, em frente 00$ mesmos

os prédios sitos à Av. Pedro II (ontiga Pedro Ivo) ns.' 235 •239, vidi anúncios ditolhodei no "0 Jornal", 9266

ticos
—i-j .. ' 

_- 
-_JI^*J

>.ym:-*t

LEILÕES

27811 87
ESTENOGItAFIA em Inglês pelo mé-
todo Gregg eniln* Prof. Bill auU»
Individuais Crf 100,00 por hora te-lefone 37-7029. 8642 87
LYDIA- BASTIAM — Leciona vio-
lio. Tel. 29-3543. 10063 87

MODAS E BORDADOS
CAMISAS sob MEDIDA

Fazem-se eamliai d* qualquer modMo e blusfies. ollamas e eue^a«
Veffi-íí ml^°:' ^un,,0• em '"*¦ Clthnos modX de cotarlnhoV
slavirn^Rs5JpnSnnX*Cn?"".P*'rí.x".nhor**5' ~ PREÇOS MÓDICOS. -
fon. -4Ç?e« RAD0 ~ Ra* t**1 G¦6rl•,' M * *• «n-*»-*. »•»-» 2»3* Tele-,0De 22"1618* t-.» 81 industriais

— -Telefonar 37-9519.
. •¦ 13973 87

INGLÊS — Nato, ex-professor do Co-leglo Anglo-Amcricano dá aulas dlur-nas e noturnas. Largo do Machado 8,apto, 701.  01237 87
RUSSO — Professfira leclonarFavor
telefonar 37-9176 pela manhí até 9horas ou i noite após as 20 horas.

 
" ~r\ 15929 

87

DIVISÃO DE ARTES
As*ocla;Ao Crista feminina do Rio

d* Janeiro. Ar. Franklin Rooievelt.
84 — 10°. andar. Ttl*. 42-9398 *.,..42-6786 -r nallet _ Canto — Acordeon
Plano — Dança dl SalSo — Aru Cé- !nie* — Declamaçio — Trabalhos Ma- '
nuali Artísticos — Desenho « Pintura
(crlin;aa » alultoij.

1 . 11892 87

L B I L Õ B 5 DO.

ARLINDO
l B I L O E I R O

INGLÊS
Etisina-ie, por método rápido, fi-cli, professora Inglesa, na tua resi-

dencia. Durlvler, 99, ap. 19. Tel:37-1293. Copacabana. 23909 87

INGLÊS

TRABALHO DE VAGONITE E TRI-Co — Aceito encomenda* para Nataltambém ensino bordado e tricé —
Informações pelo Telefone 34-9879

8221 81
VENDE-SE lindíssimo vesUdo de baUeo* leda pura, manequim 44. Fone: ..«Min. 6794 81
MODISTA acelta-i*. felüoa toUetes;festas e «port», grande of*rta* paraa* noivar em derembro. Tel: 
f*nh  6783"éi
VENDE-SE — Um ve«Udo d* bailea* nylon e d* renda de chanteUy,-teuteo, tamanho 42|44; uma camaoellche; uma bicicleta Phlllip, n» 24de menina — Tel.: 47-4788.

9013 81
BOLSAS FINAS DE NOITE — Origl-nal* estola* de seda, pura e nylon epresentes de natal. Procedência tapo-nesa e americana — Tel.: 25-1299.

14766 81
MOLDES (toUes) _ Vende-se novoschegados há dias da França para aP «ríS» estaç5° 'moda e bordado)~ "-88S2. 263oi 81
CTAPÍUS* - Para alugar, vendei,confeccionai • reformar. FéiUos, devesudos e mantos. Tel.:" 57-0947.

81040 
'aí

THE BEST AMERICAN ENGLISH
Especialidade: — CONVERSAÇÃO,
pronuncia e entoaçfio NORTE-
AMERICANA, em 2 a 3 MESES de
aulas DIÁRIAS e INDIVIDUAIS!
Também em grupo-limite de 3! —
TRIPS — FELLOWSHir - UNO!
INICIE já, EFEITO IMEDIATO!
Estas aulas são para. businessmen,

. , industriais, médicos, diplomatas.
ENXOVAIS FINOS — Vendem- Prof* WALTER. 52-5739 e 47-4461.
ae jogos de cama, meja e Unge- Eara trat*«r marquem entrevista
rie fina. Aceitara-se encomendas. Res' Av* B' Br* 2". "•' e a domlc.
Facilita-se. Rua Paula 

'Freitas,:. 
.-_ _£8 87

45, apto. 401. Tei. 37-9054. ALEMÃO — Para crianças 
"e

8288 81 ao-""** Professora nata ensinaem seu domicilio. D.» Anna, rua
Sá Ferreira 188 apto. 404. Tel.
das 4 às 7 horas 47-1872.

 24963 87

VESTIDO DE NOIVA — Vende-se
fallla aida pura, francês, bordado anacarado. Imensa cauda. Tel : —
45-0629. 8029 81
FSTni A TIF vram MATEMÁTICA — Copacabana ^
TJZXTa . _ Y f0I__T_i 

PCSSOa P6,St0, ? 
~ E6colM rnmutrts. ginasial.cltegada dos Estados Unidos ven- colegial etc. — Leciona eng. mimar

de uma estola de vison (sem ~ Tel-: MrOlIU
uso), côr natural, Argenté (Silver  1685 87
Blue), composta de 10 peles esco-1PROFESSOR, FISICA — Engenheiro.
lhidas, com 1,76 cms. de cOnvori-iâ- .curso -•¦tensivo d« Problemas de

I INGLÊS rápido — Falar e escrever
.... „Jcon' segurança. Prof. Alves também
2438 81 a domicilio. Classe, até 4 pessoas,——¦ -das 18 ãs 20 horas. Individual duran-Tenho pron-: te o dia. Rua Leandro Martins 7. a/toilette. Av. 1302, fone: 43-9490. i

Método moderno, base con.ersaçlo,
principiantes, médio*, «te. Col*gUls
sem base — Aula» Individuais — Tel.49-9040. 234 87

TAQUIGRAFIA PITMÃM
Inglésa-portug. 90 Av. Rio Branco

í». Tel. 32-1383 (Copacabana 57-3380).¦Z. 78712 87

INGLÊS ÍNTENSISSIMO -^
AULAS DIÁRIAS

Pequenas turmas selcc.onsdas *
particular. Professores norte-america-
i:os. Método rápido, Interessante, di-reto. Clube de Ccuversaçio Labora-tério de Fonética. Ensino tério • or-
Ranizado. Curso Roosevelt. — AtChurchlll, 129. gr.- 1.203 — CASTELO- Tel. 52-9649. 1438 87

Leilão Judicial Amanhã Inhaúma
Mm» Falida de Vlacío Santo Helena S. A.

ÔNIBUS E ACESSÓRIOS
EM CONTINUAÇÃO

fi^A LUIZA,' 55 (Inhaúma)
Juh de SiSm» SÍ0?!T? »u*ori»*,0,Po«* «Ivari do MM. Sr. Dr.

Leilão Judicial Amanhã Lins Vasconcelos
Hspéllo de Leftnclo Rodrlgueí do N*sclmenio

AREA DE TERRENO E BENFEITORIA
síssrisv^^ "A RüA CE8AR • é
....'PS*"!- NUNES, «utorliado por aivari do MM. Sr. Ht,
leuSo AMAN»°iad* W V_ra_d? Ôr,,lM e 8««>«*». «W*
__%hS-_R9& ¦»«"•¦•¦¦•-'«¦»•.¦" de novemhro.de 1957, "àa16.00 horaa em frente ao meimo. Mais inf. tel,, 22-3111.

Leilão -..\ Amanhã

Mó-VEIS
Tijuca

«'i-Mt 1
li *."",«

à* 13 horas no local. Mais informações telefone: 23-0066.

- ''

lefone: 37-0941.

MANEQUIM 46 a 54
tos vestidos esportes
N. S. Copacabana, 1.150. apto. 813, 

"tcl!-I
27-3121. Atende das 8 às 20 horas, também aos sábados, '

TONDE-SE pela melhor oferta- ma-ravllhosa. toalha de nhanduü. 8 pes-
SS ^"V"8****' ocamente bordada,vinda do Paraguay. Fone: 57-8041.

8341_ 81
VENDO urgente casaco de pele, com-pndo. marca Petlgrl novo, motivo deviagem, tratar, tel.: 52-0029 domingo eaegunda-feira das 8 ás 14 horas. Te-
lefone: 22-5060. Ramal 407..

8340 81
VENDO vestidos usados tamanhoTÜe sapatos 34. Preço baixo. Telefonarsegunda-feira, para 48-6966.

2634 81
MAILLOTS AMERICANOS: — Ven-
M5e_wdJ«^Ste3t* m0del01 orf8inais*Tei. 27-0606. 2641 81
VESTIDO de baile. Vende-se ricovestido de baile, usado, uma só vezfora do Rio, em legitima rendafrancesa todas forrado. Só a rendacusta, Cr$ 3.500 o metro. Preço deocasião. Manequim 46-44. Vêr na•^_.^t^dt'í_'p*'* AgulrTe C-wd*»'18 apto 101 — Fátima. 1944 81
VENDE-SE _ Ric, \eatíd0 de
?-lva*,-.?¦-¦* Conselheiro Zenhâ,
iz_.~_.3«-ca. JZ7081

MAQUINA SINGER
m^JSSrZ^aSmm?'-

2627

BELL & HOWEEL
.n?roJetJ.r **e sla-*es "Argus", mod.IOO — Preço, 13.000,00 - Projetor 16¦»£•• •""'•«o 385 BA1 c. tela e mi-
SS. ,-?e -**ÍS*ír **e 18mm C01»* 'Cá-
lula foto elétrica, • films coloridos,taf,- pelo* tels.: 47-1665 e 43-3137Pr*Ç0 70.000,00 o projetor e 30.000.00» -máquina, 262s

 23830 81
VESTIDO DE NOIVA - Renda Cha"n-tlly vinda de Paris. Alta Costura.Vende-se • urgente. Telefone 27-4526.

06771 81
TRICOT FEITO A MAO — Vende-se
e acelta-se encomenda — Gosto e
perfeição — Tel. 26-8048. 27541 81
FAMÍLIA AMERICANA vende 

"rõü-

pas de senhora tamanho 42 — 44 eroupas de menino entre 8 c 9 anos.
Rua Santa Clara 27 apto. 1001, das 9
às 18 horas sábado e domingo.

__*¦"._ 2345 81
MODISTA — Executa Qualquer mo
delo. Preços a partir de CrS 609 00
Tel. 25-8935. Laranjeiras Mme Fer-

07390_ 87
INGLÊS — Senhora anglo-brasilefraaceita alunos para aulas Individuaisou turmas até 3. inclusive prlncipian-tes. Gen. Severiano 100 apto. 301 tel,

ESTOFARIA ALEMÃ 
~

MAIER
Fazemoi a domicilio tel. 37-4111.

803 83

26-3811. 09409 87•c-.fcr.-i „ vtnvv 01FISICA — Professor de grande ex-penencia, engenheiro, aceita alu-nos,: Tel.: 45-1233.  8276 87
ALEMÃO — Ensino prático e eficiên-te, escrito e falado, curso rápido pa-ra viagem, professora nata, adultose crianças. Tcl.: 57-7168.

8071 87
MUSICA Clássica ou Popular profes*sôra leciona. 57-0844.

29162. 87

DOYOUSP-AK
ENGLISH!

Se quiser resultados *ubstanciai» *Imediatos, experimente nosso sistemaeficiente — Temoj professores trei-nados e simpáticos, aalas confortáveis,aparelhagem moderna, boa organiza-
çáo e longa tradição — Inglês ameri.cano falado (conversação) em peque-nas turmas ou aulas particulares, pa-ra todas is finalidades, InclusiveCURSO POR CORE?PONDENCIA. -Vinte uma aula sem compromisso! —Fale com nossos alunos satisfeitos! —Escolas de Inglês OEOROE REED —Avenida 13 dc Maio 23, 21». andar —
Tel. 52-4314. i4908 87

Leilão Judicial jockey Club- Espólio de Enrico de Souza Gomes Filho

3 CAVALOS DE CORRIDA
VILA LAGOA N.° 32 (Jockey Club)

'aSlSId^.^T08 NO JOCKEY CLUB BRASILEIRO
Juizrd ^Dlrruk Àlo?LVUt0!;ÍMÍ0.-1)or alvara d0 MM. Sr. Dr.
l«n?w:'.eil0,di4* V?r.í-de órfíos « Sucessões, Cartório dõ
1911 k. i_™nhCrá tm .Ie,,S.0' tcrc8-fel**a. 12 de Aovembrõ de1957, is 16,00 horaa.no local. Mais inf. tel. 23-0966.

Leilão Judicial Centro
Espólio de Enrico de Souza Gomes Filho

AUTOMÓVEL OLDSMOBILE 1953
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 417-A

t . ¦*RIÍ1)ÍD,0' leiloeiro, autorizado por alvará do MM Sr Tir&lmW^mm^Sm\m * "TV. *E**^**»
1957 is lfi C*,« 

*M/eUao. Quarto-felra, 13 de novembro de
;„?.' . rís' no loca,: Oldsmobille, mobelo 1953 narti-cular, cor azul, 4 portas, oito cilindros. Mais inL tei.23-Í?966.

LAUBISCH HIRTH
trnuT fiSS-"--! ?om°A' J»1*^"1* Ptotaru. • óleo. rádlo-*rt.trola, loucas, cristais e tudo mal» que fuarnecc o prédioT

À RUA GENERAL ROCA, 199 s v
lelli>!iFFí)M20Jti,ll,NE8, dev,*3junen*e wtorlMdo venderá em'eUao. AMANHA, segunda-feira. 11 de novembro de 1957as 20 0, horas. Vide catálogo detalhado no «O!j£E?p írlffi
ine?™5"' 1,*7,?"ha' •«* do lelláo, i partir da 15 horas. Maisinformações telefone 22-3111. "

Leilão Judicial São,Francisco Xavier
APARTAMENTO 205
RUA S. FRANCISCO XAVIER, 121 -

No Edlfielo Frederico Russel, e se divide em sala, l auar-toe, cozinha, quarto de banhos, W.C, Unque na área de aerrico;
v i "*F «NS9. NUNES, autorizado por alvará' do MM. Srl DnJuiz de Direito da 3.» Vara de Família, venderá em Ieilá£

ÍSÍ?a".-ÍI*' 12fide "oven-bro de 1957, às 16,00 horas no locaiMais informações telefone 22-3111,

Leilão Glória

MATEMÁTICA
TefSAf-?C.„°ssõ. Ct> 1Sm ~

-__ 22870 87

CURSO DESENHO MECÂNICO-
Aulas particulares _ Rua Desem-bargador Isidro, 183, tel. 48-1775.

9269 87~PRÕFÍSSÒRÃ^DE"DESENHO" ~
Pintura e modelagem com estudo' de

aperfeiçoamento na Europa, leciona
INGLÊS — 300,00"mensalsT2 vezes na 5Ü . a,2entf estudo *,e "-odeio vi.
semana, senhora inglesa leciona seu I ? f «mbém de retratos em desenho,
Wloma gramático I iritlnn kn!"! I?aatc'- aquarela e óleo. - Paisagem

ÓTIMA RESIDÊNCIA
LADEIRA DO RUSSEL N. 14

VAZIO
i_n-ARLIN_?°. '«H0*1-"» ctevidamente autorizado, venderá emleilão, quartarfeira, 13 de novembro de 1957. às 17,00 hom
SS.Í™"?"!? W"1»0* -OlvMtado-se em cima , 4 quartos; embaixo: sala de inverno, sala de jantar, banheiro

Leilão Judicial V* Olaria:
Espólio de Delandlna Barbosa Pereira .':..'; '.

Prédio e Benfeitorias e Terreno s/n.
RUA PARANAPANEMA, 720 e junto e depois do 720 '
?J-fü?,?, I*ra «al-iado à RUA DA QUITANDA, 49-A ' '
AFFONSO NUNES, autorizado por alvará do MM Sr. Dr;

ÍolZntír? ™^_fi5 *•* Víí d* àrííont Sticesaóts. Cartório do
t.-Ir»cloi/__?!"* em leüi0' -H-arta-felra, 13 de novembro de
VA-KTik *íí°! h« a.S f1. seu ,alSo d* vendag- à KUAifDA- QUI-TANDA, 49-A. Maia informações telefone. 22-3111. ' -

nandes. 9040
gramático e prático. Copa-

8J cabann, Hôsto. 5. Tel: 45-6223. e natureza ntorta — Curso Intensivo
„,,„ „ e rápido, para senhora t espocial pa-COSTUREIRA - Concerta, reforma fflSiiS ~- *¦ ," - ""' "'!™ nrinclplantes e crianças. _ Tel.e confecciona qualquer toilete para JSsil- ~, -_fc,1_>,*a,-s'i «"las práticas'27-?300- 8233 87~ ^ric-V','ndlvlduals ou cm grupos.lei; 57-0844. .. 29163 87

TAQUIGRAFIA ELLIOT em 6"sema

_,_ _  parasenhoras. Rua Barata Riebiro — Fo-ne 37-0718. 28144 81
NOVIDADES — Para verão!!! Vesti-
dos e conjuntos de linha, blusas,saias, calças compr., maillots de látex,
últimas criações — Preços baratissi-
mos. Todos os arts. ajustam-se paracada tamanho — Mme. NICO — RuaPaula Freitas 54, apto, 102 — Copaca-bana — Tel.. 37-7044. 850/ 81
VENDE-SE vestidos quase novõs~ãl-
guns de procedência francesa por pre_ços de ooasião. Farto sortimento. R.Ba.rão de Ipanema.
57-3792,

nas. Aprenda depressa para começara ganhar logo. Aulas à noite. Tel: ..57-7886. 27436 87
ALEMÃO — Aperfeiçoamento, prlnci-plantes, método especial para crian-ças, mensalidades módicas. Tel:27--2<2*  26224"87
PROFESSORA de matemátlca""prepára
para os próximas provas. Tel:

27534 
'8727-9067.

apto. 201 - Tcl: "MATEMÁTICA 
E FÍSICA - Profes^sor da aulas particulares — Procurarsr. Paulo á Rua Domingos Ferreira0519 81

VENDE-SE vestidos finíssimos para Uo?--Apto. 301 - Depois das 19 lsmeninas de 1 a 12 anos. Aceitam- diariamente.
se encomendas.. Rua Paula Freitas 27fi., .,45 apt. 401- Tel: 37-9054. , ™TT^rr5 -ÍWZ87

8289 8i!FRANCÊS e inglé». aulas individuais
Cr? 8.500.00 mensais. Dra. Ana Drclfus
?,ao5',a Hibelro. 74. apto. 1008. Fone:57-6645 pela manhã. 2634 87

INGLÊS
• Traduçfies e correspondência — Fo-nes 48-3886 e 43-3146. Serviço rápido

7247 87

INGLÊS
Aulas a domicilio do aluno — Mé-todo prático — Conversação — Adian.tamento nos estudos. Prepara paraviagem R. Belfort RoxoP 3Sl.Pap?103 — Copacabana — Tel. 26-2742.

26225 " 
87

VIOLÃO
Profa. leciona moçasTel. 37-2842. criança.. —

5717 87í

com box, dis-
saros. Nos fundos primíirV pl^oTora!™™"'*; ftggf &£&
1 _l__S- 

pa^cães* Terceiro piso: galinheiro. Entrada te>?ea°1 eraraâe auarto cnm hanhi.i_*_, . w n -m-.*. i_» ,'f «, 'ri""'

?aCZa Sf.n^LÍ!lzI!í?a_?ránde.' •"» a?ea com viveiro de pás

grande quarto com banheiro e W. C. Mais inf.

Leilão Judicial

VESTIDOS de BAILE
Costureira Italiana vende a preçosconvenientes Av. Copacabana 622apto. 304. - 10236 81

CORTINAS
Confecciona-»* cortlnaa • colchastorrado* com a máxima perfeiçãoorçamento «em compromisso — RO-"A — Tel.: 27-9882. 4553

NlOOÃLTJT
DÁGUA EM

IPANEMA
Un JJsanema ou em outro qualquerbairro, se V.S. está recebendo poucaégua, nós a aumentaremos k vonta-

da oom 100% da eficiência. Seja qualttr o seu oaso nós 0 resolveremos
oom 100% d* garantia. Visitas a or-
çamentoi sem compromisso. , Tel •
87-fl«*-°- 2532

VESTIDO DE N°IVA
Vende-se lindo e rico, Cr$ 6 mil —

aeda pura, forrado, bordado em pé-rolas e nacaradas francesas e amplacauda. Maneq. 40-42 — Tel. 28-79244548 81

0 R0LIAS - ALUGA
Smokings, casacas, fraques, ' carto-las, chapéu coco, summer-Jacks, pale-tá mescla e calca listraria. ™r, ;"__,__

CONFECÇÕES FINAS
Costureiro HUMBERTO — Av NCopacabana 583, ap. 704. Tel." 57-1522

27556 81

CINTAS E SOUTIENS"' 
"

CASA Mme. SARA
Variado sortimento em cintas, sou-tlens e modeladores especializada emsob medida e Iguais amostras, cin-tas para operaçóes, abdominais e' pa-ra antes e depois do parto — Na fá-brica da CASA Mme. SARA — Praça11 de Junho 39-A — ;rtl. 23-0418.

10027 81

TAI IA NO"¦P/pfessóra ensina seu idioma — tel.37-0543.

Espólio de .Toão Elpídio Soares
Torres :

PRÉDIO
Rua Carolino Amado, 1.075

E TERRENO à Rua Carolina
Amado, 1.154

ARLINDO, leiloeiro autori-
sado, por alvará do Dr. Juiz da4. Vara de órfãos, venderá

.em leilão, quinta-feira, 14 denovembro de 1957, às 16,00
noras em frente aos mesmos.
Mais inf. tel. 23-0966.

Leilão Judicial
Niterói

Terreno à jjtua
Itaperuna n.° 158

Vila Pé Pequeno _- Niterói,
Estado do Rio

O leilão será realizado a AV.
PRES. VARGAS, 417-A —

4.» — Grupo^Ol
ARLINDO, leiloeiro autorl-

zado por alvará do Dr. Juiz da
7.» Vara Cível, venderá em
leilão, têrca-feira, 19 , dè no-
vembro de 1957, às 15,00 ho-
ras, em seu escritório, à Av.
Presidente, Vargas, 417-A, 4.°,
ir. 401. Mais inf. tel. 23-0966.

Leilão. Judicial Mangue
Espólio de Albano Gomes de Oliveira

PRÉDIO DE FRENTE (DE N.1IIV
e Avenida com quatro casas (de n. 16)

í RUA COMANDANTE MAURITI
Edif içados em terreno que mede 32,90 x 32,60 metrosAFFONSO NUNES, autorizado por alvará do MM. Sr. Dr.Juiz de Direito da l.» Vara de órfãos e Sucessões, Cartório do3.» Oficio, venderá em lelláo, quarta-feira, 13 de novembro de1957, às 16,00 horas em frente aos mesmos. Maia informaçõestelefone 22-3111. ,

80343 87

VESTIDO DE NOIVA
Riquíssimo vende-se, setim de puraseda e renda francesa, com cauda, manequim 42-44, completo com aná-

guas, grlnalda. e véu — Preço Crí..6.800,00 — Av. Copacabana 959 — an.901 — Tel. 27-5982.  9027 81

_-__,„._, _. ¦? oaIça ll8trada para casa-mento bailes, passeios etc. no rigorda moda - Rua dos Arcos , 18 5-dar. Tem elevador "
pra.

. _ . an-
Também com-

ALEMÃO, INGLÊS — PròfessdFdá
aulas particulares, na residência doaluno. Professor NORBERT, telefone87-4422;  26293 87
PROFESSORA ESPECIALIZADA 

"dá
aulas particulares. I/eciona prima-rio e ginasial. Telefone 57-5680.

7666 87
AULAS DE PORTUGUÊS — Mário

j R-. Martins antigo professor no cole-1 gio Pedro II. Em qualquer grau •
para qualquer íim. Correção e reda-
çao de trabalho literário em prosaou v<-.so, Tel: 42-0383. 10205' 87
FRANCÊS — Pelo método direto —
Professora parisiense vai a domieí-Ho para senhoras. Tel.: 37-1870 e ..52-6497. Com Da. , MATHILDE.
_____ . 26129 87

AULAS PARTICULARES"""
Acadêmico de Direito leciona Portu-

gues e Matemática. Preparatório aoExame de Admlssáo — Tratar pelostels. 22-2436 ou 47-0073, pro. PAULO.
_, ' ' 

18033 87

FRANCÊS
Para crianças e adultos ensina emseu domicilio D. ANNA, Rua Sá Fer-reira 188, apto. 404.1 Tel. das 4 àshoras 47-1872. 24962 87

PROFESSORA DE PIANO
Diplomada pela E. N. de Musica —Leciona Teoria e solfejo. Tel. 47-9079

27602 87

LEILÃO
io. iBr-*,si!.eIra' Praia d0 Mamengo,
._i._ ' •t6I?d0 Passa-lo. o contrato, íaráleilão polo GIANNINI, da montagemem sucupira de mesas, cadeiras baT-cões, registradoras National, ventila-dores, geladeiras, sorveteiras, vitrinesbebidas, mercadorias, 2a. feira lt j.14 hs. 7B702

LEILÃO JUDICIAL
PILARES

PRÉDIO
Conitruído *m terreno plano de

10,00 x 31,40 mts.
kUA SOARES MEIRELLES, 504

ERNANI autorizado por alvará
do Dr. Juiz da ta. Var* Civel,
venderá em leilão, quinta-feira 14
de Novembro de 1957, is 15,30 ho*
ras, *m frente ao mesmo.- Vide
•núncio no "O Jornal" d* hoie.
M«ls Inf. tel.. 22*2523. . ;

79844

Leilão Judicial Grajaú

PRÉDIO DE DOIS PÀVIMENTOS
DE TIPO "BUNGALOW"

Anrivno ^UA. GURUPI, 150 (Grajaú)
t * j __. ,' lel*°e-**o autorizado por alvará do MM Rr Ttr

ao mesmo. Mais informações telefone: 23-0966.

LEILÃO JUDICIAL
JACAREPÁGUÁ

Espólio de José Barros de
Castro

PRÉDIO — VAZIO
Rua Comendador Siqueira, 181
O leilão será realizado à Av.
Presidente Vargas, 417-A, 4.o

andar - Grupo 401
ARLINDO, leiloeiro autorl-

zado por alvará do Dr. Juiz da
1.* Vara de órfãos, venderá
em leilão, quarta-feira, 20 de
novembro de 1957, às 16,00
horas, em seu escritório "à 

Av.
Presidente Vargas, 417-A, 4.°
andar - grupo 401. Mais inf.
tel. 23-0966.

LEILÃO JUDICIAL

Massas Falidas de Monteiro &
Alves e Antônio A. S. Estêves

MAQUINAS PARA CARPIN-
TARIA ii MÓVEIS E

UTENSÍLIOS
Rua Bruno Seabra, 106-B

(Jacaré)
ARLINDO, leiloeiro autori-

zado por alvará do Dr. Juiz da5."- Vara Cível, venderá em lei-
lao quinta-feira, 21 de novem-
bro de 1957, às 15.00 horas ,nolocal. Mais inf. tel. 23-0966.

Leilão Judicial
OLARIA

Espólio de Delandina Barbosa
Pereira"Prédio e Benfeitorias

Rua Major Rego, 253
O leilão será realizado à RUA

DA QUITANDA. 49-A
AFFONSO NUNES, autori-

zado por alvará do Dr. Juiz da
4.» Vara de órfãos, venderá
em leilão, .13 de novembro de
1957, às 14,00 horas, em seu
salão de vendas, à Rua da Qui-
tanda, 49-A. Mais informações
telefone: 22-3111.

Leilão Judicial .
'BÀNGU

TERRENO S/N
RUA IRÍGUAÇU . •"-

Junto e depois do n. 266, me-
dindo 16,30 de frente; largura
fundos 1S,10 e de extensão

23,60 metros *
AFONSO NUNES, autoriza-

do por alvará do Dr. Juiz da
2.1* Vara Cível, venderá em
leilão, quinta-feira, 14 de no-
vembro de 1957. às 16,00 ho-
ras, em frente ao mesmo. Mais
inf. tel. 22-3111. .,;

NOTA: — Vide anúncios detalhados no "O Jornal" dè hojePara mais informações, no escritório do leiloeiro'à RUA DA QUITANDA, 49-A-Fone?'Kn

NOTA: — Vide anúncios detalhados no "O Jornal" de hoje"•'" 
_ar* «ais Informações, „o escritório do leiloeiro',à AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 417-A, 40andar - Grupo 401 — Fone: 23>-0966.

22-3111.
79948

^^^^*anÊ^mmmm^mBmmmmmmmmmmmmmw

Mn - Tel. 32-6414
2574

OVOS PARA INCUBAÇÃO
yende-i9 galinhas da raça Cornish

mHm»fàJ*S* Man,0**th ?-«an-
Si__KÍ__-."rií0* ,G-*,us°s de Toulouse.raeomendai pelo tel.: 3B-1477.

1339

V" "Vy

SÃO 
CRISTÓVÃO AMANHÃ - IMPORTANTE LEILÃO

Mobiliário - Pinturas a óleo - Jóias e pratariaSegunda e terça-feira 11 e 12 de Novembro de 1957 às 20 horas •
À RUA GENERAL ARGOLO, 12 v > Ú',t:^^^MM^^^^^^^^ÊÊM m Si «*-

tálogo detalhado no «O Jornal» de hoje. EXPOSIÇÃO l^ÇiáS^^ ,9W' às » -"•*""* >»_*. Vide ea-

BOTAFOGO
LEILÃO JUDICIAL

Espólio do Dr, Antônio Carlos Simoens da Sitva

VENDA DEFINITIVA
dos remanescentes do

Museu Simoens
da Silva íflftl

111 — RUA VISCONDE SILVA — 1U •
Móveis de jacarandá, leques, Imperiais, prataria,eh.caras, cristais Imperiais, dormitório e grupo para «alao de visitas todo trabalhado om bico de.anK Sdino;\celins que pertenceram a Imperatriz D. Amélia é»«Imperador D. Pedro.11; braionadis Imporia s dMtaeand?se: serviço de porcelana Cia. das fíSSlÍBBfeVista Pequena, >inturas a óleo d. a"úta/Idoní, Jestrangeiros: lustr. d. prata bronze . crista" trlSh!«panados do, Ineas, poltrona, do Teatro\liM0

m

mar-

ERNANI
A , • , Hor*íci«> Ernani de Mello

* -i o 
0IV^0 por a,vará do MM* Sr. Dr. Juiz de Di™!

mt í" VZaf" d# °r,r e Sueessõ«' Cartirií do ?Ofício, o eom a eoneordíncia de todos oa |ntIJL!!_,::todos os interessados,
\ ¦'•'"'•Quarta-feira 20 de Novembro de 1957

.... ««20 hora,
Vide anuncio mai, detalhado no ^'0 Jorftal»d. ho*

79847

venderá em leilão.

—. — -.-.«w inuig %n
|e. Mais inf. tel. 22-2523

\,,\.
•i

.» —r—¦"TBHBaanna -_.. _____: __  _¦ I



t* Caderno «14<w*-i

ilK^.m-^ifâj-,
I

OONUOENDO fERSTUTAMBN-
I HL 10A0EX • HHAN, Wrrwrpon-
| denta MM Injlfa a porluíufi com
i DM. experUnela no ramo Imp.-
j Ex»«#|. rroour. «olocaclo. r»VM
J eaerev.r a. »I«. '
« --^ •»>_»•:'''¦¦*• wtw
| I)ACTIU>GRAFO _ ImporUnta
í 'irraa nereatlU d* am eom pritl-cr. nar» lutar do faturo, rroonrar

BECRETAIUA altem. fra. a Inalei -1 ortug-uí. o/tr.c.-i. pari melo «X.pedlanlt, Telefonir lf.s.ai.-, J '  rwta
j TOllNEIRO.lttÇAfílÇO - Pr«tlia-7a
, com prática do oficina da ratificação
i ja motores. JMo ¦• apresentsr ¦• nio
i íS.r.W»"f«ter;da íwlda prálle»• —
I í»^,* íBtrèda TrHr»Jía 14t U
. rretutala ^, J»ear»p»«u*

I j_rrmcÁ d* motorm - a «...»_t "• *J7,»lra da Silva — Automívels,
A •apooaliuda aaata ramo.-praelM dt

¦ ^>rI•i!r,? dt. Hrvlsoi. qua ji Unham«MWlhido fio ramo — Tratar i Ta-i j toada Trlt Rio* 144 — yrtfuetia'. -i'] Jacarapagni. íu» io
I AUXUMR <U aacrltdrio eom prática

COiUlaO PA MANHA. Domingo. M de Novembro A* 1MT

DEMP R Ê G O S I V
HOÇA »•¦¦« «nnlátn U r_l..S,_ p<Ut.llrm ¦ putiliclitida. Pagam ¦• 10 004«rua» á Av, Erasmo ' üraga, 111 —íi| *tí, aa lt hmii. * o4o»u ao
St.CKETARY WANTEP — ÉB.
{I 

l«h dicUtlon, . Portuguese
•usUtlnn. Cali Fnubel: ....

28*2638.. 
.,4211 

50
SÊHVIÇOS DE DACTILÓ.
GRAFIA — Paulo — 374931.' 

:' ¦' 7378 50

da todo e aorvlço, sabendo escrever
1 5 m**»Jn*, precls».se de um a Rua
, dea Andradas, n° II. — Lojs.
I . . ¦ ,' 07141 M

! PRBOI8A.BE de uma auxiliar de

AVX, CONTABILIDADE - Precisa-••• pralleo tm ••crliuracío, driem-liart.ado. Praja w0 X, M, 11,» anrt»r
. . ,, ' WHTt M

VOIDÍDÕR i-KAcifiTA pari 
"ríbr.

rtlçtdo» arttlitot dt couro, precisa-at. boaa re.irti.alas. n. Alfândega
11. 11-.. -, , Mm õ0
CONTAUOlt •
inlltotillllliiiU
tirocínio, Carta

n*CEl>clONISTA - M&ça bo. apa-iíiii-1". falsmlo tngiéi, alemlo t por-tuguíi. n(r,rl-_.„. cirtat pira looia,aott jornal, 7^4. í(j
CONTADOR AVUUlb~^~Xãtrti5,:,t
MonUa-Hi) feral, Ineluilvt reptrii.
í»«t públlcii, Ttl. 43-ea_o.

lavou to
U-7040. sn

80491 10

10473 S0'mI« T,"•..•"•í0** ativa»'? tra- ENOTciVIL 787B3 S0
ot. .<¦._.. com'prá

OOSTUIUmtA. - Preelii-n qut saltiacortir t cotturar multo btm. ragt.itbém • ilA-i* iimftro • linche '|>|«.
(omr pin 37-7M1 dt ae|unda-.elraera diante, depoli dt » hs. di minh».!
^^ I7ÍM 60
ESTCNOOnAIA om iltmlo t portu-«u*a. ofertca-ie piri ecrvlcot «vul-aos. por hon, entr. |/u bom. Res-|x>tti à portirii dl«u Jornal n, 10013,' 

IQOUWPROCURA-UK pciso» talento llteFá".tio, falando portuguíi, elcmlo, bomconhecimento» medicina. Carta» aos.,
nnlt jornal., ,, ' ioms so
DACTILÔORArx — Eximia, preci»!".

lui i.ilm.i , Min bo« •nríT.ni.»»- 7,"Mi *•«»• — wirrece-t» com prá
d. amboa o. .exo . p.í. 

'irA,«'ei 
S ¦>." % SSm,Bta * ,X,CUCl0 ?:,^,br•v.g.i. nttlrtd». in«ii..i.Peor.r_mm' -!' ^'-^ -. — - - "!.M w

DA-niAanATA * n..i_„i. priUc,',^'.MJÍ0'.^y' Qr,«» Ar«nh«. ija ,/' ' VI!WB|. «ww M
rnoPAoTNulfrrA - d» .xpiTiSidíromprovidi produloi cl«ntUico». EdurctçSo '«ecundárl». Ttl,AltTHUlt.
HBLHI.TABIA ¦- WiBSã ..l.nõ-
Hr«g«, ai7. «/ 101, KMjj w
TOIINEIIIO MKCÃNICO -' cinli».rendo ijiiifigem, manutençio . fer-C«p. AiKi.,11, cii«mir«,

"___ • S0403'SO
JG.

'*"..'.,. --«••• f!*'....... '• !-

E R S O -. _ 
'" '•

ramantu, n
130, nentlca,

rAUII.IA AMKRIÇANA .prtcUatmprtgtda ptra tndo o atrvlco. outMlba cotlnhtr ktm, Bom ordenidn.rede.i. rtt.r.ncl»», Av. Rui Btrbo-•». Ml, ipto, poi. Ttl, . .-:.. 1,
«151 lt

PRXCI8A-8B «UClti(lAlM.|.«i. "rn-
»tl Ntmiitlro, orduudo Cr» 3.500,00
por m._ _. riTor tpiTiMUr.il! cnmdocumtntoi. Bui Doma Um» M, ip.•01 - Ttl. I7-ÍI84, v

14701 II

"• fAí*ÍHA »TRANOMDIA prtelu «1coilnhtln dt ínrnn t /ogln. Old
KÍJtLpnUl, Tr«t«r Domingo» reirtin
iiií£l: I74M Sl
COZINIIKinA - PÍ'«olii.~.t7~aíi«"~illi<-('i-ii,i.. im,, „,. Urtnjtlrti, lis,•>l'«il.iiiirni.. 30,1, i3jo h

— aeaieaÉteii..,,.. ¦"mnill I ¦ 1 I)|_»Wmm
i-" 4 Rui Oor
T'l»r».

SENHOR ITALIANO
ÍM.B - Tljllfl. ri41» IS

PRECISA-SE BOA COZINHEIRA -
triVIll llnu piri llUl rMl.iil.  _
l'agi-ie brm, r ,ip. -. rr(eríiu-l»f, —Av. Atlíntir», 1,130. «pto, 1001, T.li-ir„i'A""„".'_„"m "'"¦"nem. BOUEA
(mie: 37-4J7J ^ icmT'K 1*811 pr»tie» no ramo I101H, rtittu''•'7 '• "»i» « boite, niociiri eaigo tdrqu»

,,,,.., , -.Com boa apnueniaçlo, («lindoA'.!.'.'..0.' -.funcí., m«i«>. MMnhol, pertumKt Utllinn com rel»rínrl»i. 80UKA.
CASAL — Prtclii-i» piri o lervlco _num» rimllla e»tr»ngeír« em L'o_me,co'''IN'1''''IA par» alimiçu e- loi-ir il. do

dtndo ioeí(àrçõ dt cid," un"Tr.ur MÍDICO ^ L»brnic.~p»rcl»«" p»r»lí0,' °AME Mrf. dèutich

'1'HADUCOES c/ ou i-nrrr.imniirvi,
!nrt,.".,,i»in*it/;.,i •le,nM' «•P'"""» • SECRETARIA -. KtttnogrL... ...„.._,
portiigu»». Serviço pontual t tflcleh. poVUiguí». arquivo- ronfldencl»), pre-l»"*

ie. Rua México, 1, l.« indir.
_ 80159 M

REBENTE ADMINISTRATIVO —
Contador ftril, ludltor interno, ofi-rece-at, iprtttnt» rep. Importtnt» flr-mi. Cirtu vi 1341, neite jornil.

71733 80
contabilidade, que »»ltu escrever mc, mecânico METALtinGico~I » máqnlni. Tratar i At. IS de v'Mt* B.igici, SIKili 1 Braall, car-' Maio, 44-A, 6.° andar. ' f°. ehe"''. comtruçlo máquln», pro

! '. . - ' ¦.' 9166 50
1 S^W5 OS MEUS SERVIÇOS -' p»i IT ha. em diante, pin wiliquer' -' ÍSS,*SUJSÍ.JC,or*,:"- CONTABILIDA-

?£» CORRBSPONDENCM. CONTRO-' LE, REDAÇÃO e ANÁLOGOS — Ttl. | 38-0147 -^OBOES. «880 30

ííi, «V.°.r..tl*lx"' wido-B/ frin_ no êli».»» Ci»lei. U-6..H. jj|M M „, Biruch
Aiurrt-niia.

2I7SS_S0
«fl», InglSi.j
•nc' "

Tel. 84-50ÜO,

DAME
ibm

lfi» fowio guton tngl. ünd
portg. *tfl. SDrschkonntnlíion ge- 

dfMd» Cr| \ m
ht. Venustilltn tsegllch mvKmknT^,

7.717 8d;f Jô {&*}& V«|rt^W3|K..^>
Ml^ "B"?4..*rA5?««*..»*Ç- S«M "CRrroRio^-ciõudor in-L.:9li_..!?'a 19M - 5C-Jho.

Vtlho, devendo"eli cõilnhir (pr.itos'«",n*. ro"ni' ''«'«-«e hêní, C-Ttoim tv«rl«do«) e faier outro» i.rviCOl e,"'cr*nel«». Ttl. 433011 - riimemo,«I» faxinar . coptnr. SO Inter.-.vi  1010 M

penado Cr, ,800,00 - Te,, gj^ B®g?!^S^W|rfSSlí rSXffWEMlma 31 Min. «pt» 1 i<2 Telefone U-81.3 rn in» ruçá-i e prrteniòn ....10131 M portaria dlite Jornal n«, mn

. niocura c«i|o ».irn,i
Tflf/iinar 43-7173 COB D HUE1.T.¦4 10012 U

0A"TILÓBRXU 
'

Cónl in»iii.. d» eorviçoa 1'i.m dlem-ntéi lu r ranlitcimenlo» d« Ingll»

Kffife.^.»5Kft5?-*í./_! 
"tael. CrlM p.r. 707». ne„, jorn»l._ 

P •
mai Peteri. 4546 50

nuanlt", nu» da Carioca, 48/41.
4304 80

VITRINISTA — Of.rec.-ie.l»tlco,
1001,

Peneide fino (Oito artlitleo. Rua Di*arerrtlr», 198, ipt«. 1001. *
1UD0 80

ECONOMISTA.-Cli.emtrlc«n» procura qu Mtud. nu 4.» «no com CunoTírnlco. Sllárlo 14/18.000. c«rta» p/7079, nuli jornil. p/
¦ 71782 80

lll*. an %N£'' MECÂNICO - EÍêt.icl»t"i" -
SENHORA OU MOCA - DenUit. fíj. "In";, C»rt" "Corrlculum Vl^
prrclia di um» auxiliar com certa '* Pre'»n.9»» p| «174 nl Jornal.habilidade minuil qu» it Ipteremel ' ¦ ¦ M474 80
pelo trabalho di ijudar

Jeto», montagem, etr., oferece-ic. Car-t.i vi 2_M0, ntitt jornil,
71733 BO

. «UPÍRVISOR TV — PrecUa-ii táí
! «í?ri,xp5rlí.',*' Or'«ot«P eoulçe. BomHlário. R. Bel», 839, S. Crlitèvlo.¦- «íoi* _78731 80
, JOCANICOS — Rádio e teltvlaío --
1 Precl»»-»e compitentt para oficina.
1 Rpa- Bela, 933, S. CrUtôvIo.
I Li? . '¦ • 78731 80

VENDEDORES — Prtctit-ie pin má
quim contabilidade. Tratar ir, Colmbra, Rua Móxlco, 3, 3.» andar.'8734 80
SEÇÃO COBRANÇA — Prtclsattelemento Jovem par» gerir, com prá-tlc», bom dictllógrifo. Curta» p/ 3117,
ne»te jornal.  • go433 80
PSicôLOROS — com prática ni id*
minlstnçlo 1 Inttrpreticlo di teste»
pilcolOgico», precli«-»e. Cirta» p/ «r.Mário, Rua da».-.Laranjeira», 310. .

80448' 80

VENDEDOR PRODUTOS QUÍMICOS— Bratlltlro com prática, oferece aeu»•erviço». ral» lnglê». . fr»ncc«, «le-mio, etc. C»rtt» para 78744 á portarl»dl»te Jpmal., 70744 M

. ... . prnfli.lii-nal diretamente junto ao cliente Pa-
ga-se bem. Dentro dt 3 nu ¦rs estarácom coiuulterlo em Copicabana Car-ti do próprio punho com informi
cOt» e reíerOficiaj, Incluil'
ínatruçlo para 1 portarianal n.« 8321 com eml-co

VENDEDORES
•dealvna | ' 

eo Ul
Precl»»-«e titu

.ii.tiSÍÍ' i°.Í! ? iwíee. pe. *..~^._.„_-_ „„¦;fliatlnto, |...«-.r bem Rua

». fiiuara ¦

Binti Ribeiro, l| apto, so.
EMPREGADA

1231 II
Arrumadeiras è copeiras

Prerlii-ae peuoa,rraponjávtl, com mil» dt 13 .no», qutlllbl fizer irlvlil ilmple», |.Bflg cru-«''""• -r,TT*«»'' * Ru» remindo o»ò-rio, 8 Pedem-ti referèncl»». Ttlef.
8144 81S5-1SB3

GFi«n vmvmWlttg& fSSft. Ku8mT.R^:
R". M.M,o ,„ _ grupo 10M , Prerada par» lodo o içrvlVo cí-«M,3 bo a» de pouco movimento. Favor

238 aplo. 701. Das 10 horaa em«alintc. JJ62 51

»lv» rrau de „u-Vl«!.V.2 "Lpeç" ,u,(" ~ L°n«'
1» dtnte Jor-lf-í,1 , '"¦ ••;• » «ao» - Chegado di
o ev telefone. t-.iV.n".' '"!» """í01 ~ Car-ft»j» m íi'. .""8I n. Jornal.. . mui* »,

PROIXSSOR DE riNANÇAS - PrT-ej»»-»e, comprovada compettncla. Sr,

MOÇA cultl, ttq.
aervlco» de 13 á» 11 ha.. p| tribalhoide serietnrl», podendo viajar. Tel:48.8190. i 18902 80

08322 80]-". ,u.,.'"J[,-._J£r_l_.l-____ 10478 80
d.,., .^tite^ -;n^«.

"""r' 'I '• « » 9. g04.., .n

Num»' a,- 'm, n. .Vi;;" ns —1 SENHORA de re»pons«bllld»de, com
?. Íi.!'»»0 Br.anco, 185, lo.» m- «ptldOe» comerclil» comprovada, ten-dar, Mll 1,018, ^jb7« 80 do terminado »eu cuíaode palcólogl»CHXI7A DEPARTAMENTO IMPOR-- • liderança, deaeja empreendimento,
TAÇAO — Brasileiro oferece-,» coral"* •/;4rdo c°m «u* capacidade. Acei-
capacidade, referência» prollialonal» í1" e»rgo» tm Briilltt. Dará referên-
Carta» pari 4319. 7g7i« an elu por elcrlto. Reipoita i portarl»u dêit» jornal «ob n. 4089.40S9 80

Jr

CORRETORES ANÚNCIOS E ASSI-NATURAS — Precl»i-»e para Revi»-ta, ramo maquinaria, preelaa-ic batecomlialo. Rui Debret. 13, 3.» andar.. „„ .»aia 209. 7,755 50 sil, age 30, good appearance,
FORÈIGNER, resident in Bra-

' BEÇAO PESSOAL - freclta-le jo-'ENO urnÀVlirn Pnr.». .™._.ül. quIMIC0 FARMACÊUTICO OU IN' ytât8MW*mX?& imA dE.NC.VMc^c1^?do- Sr^cl' SS^mi T.^"!..-.,, dlnaXrlon.dor;.dre.-ridldVlS- 
^pii^Z^C^^^?^ &W& 

*&"¦ '^'^e»rt«i 3374 n/ jornil.
_7S750 Bt). fi*

Damasceno.
nd»r

Ru» Rueno.
AUX. ESCRITÓRIO - Preclaa-je bom.Vüx VXPCmT P.»lu: dítilàrifo 1 filindo Inflei, carta», í}ít, ^ÍaS-i.r.m?ífSi?3390 n/ ioroal. «710 m ™«o DrOprle em Inglês78749 80 ,

Alrei. 48,
_80447 80

•ae com re-
preferível

_—.--.-—, 1—__ ---_,-¦_-,- Mteno-dactilégrafo. Carta» par» Cat-CORRETORES/ PROPAGANDA — xa Poatal 422. 80448 80, Preclu-ie icnhora» e lenhorlta», boa
, iparêncli.e desembtraço — Av. 13
1 da Maio; 47 — Conj. 1808.

80443 80
í PRATICO DE FARMÁCIA — Pro-• euraai. competente com . bo»» refe-

„ . rencia». Pirmáell Foliei '— Tere-
, «ópollii— -CPoital, 87 — Telefone
, »»¦;*' - . ' . 80445 90

I

Porto/ 70, »| 403;4.
Rua Araujo

speaks and writes fluently
english, german, french, rus-
sian and portugucs-looks for

_ io*.! loisuilable job in big enter pri-
„,„.„, „ -, , :*reciia"ie;se in Rio..PleáseWrlte porta-emento devidamente reu strado. co-1-:- j_.,. , - .- ' "„i.

nhecimento petróleo. Carta» sim ne»-|r'a desfe jornal SOb O n. 7084.
.« Jornal. 79753 w| 7q84 jq

QUÍMICO INDUSTRIAL
ei • ¦ • ¦

DÍãDíHSTA - Precise fô ^^W?n«tkS^^! . "í"i^«« inAraí!íi Evm •""«»«"• &»iAUX.
prátlct 1
trica»
Floriano," 148, Dr, Damllo.
_i 10481 80
SECRETARIA — uttno-dictlligrifi,
redac.lo própria com prática escrito-
rio. Carta» c/ ref. p/ 22889 n/ jor .ai.

80453 50
DAMA DE COMPANHIA — ofereoe-
ae para peiaoi de tratamento, que
pretenda passar o verão fora do nio,
trata-se de senhora de r.spelto, bem

1 ESTBNÔGRAFA — Precl»a-ie para »e-' f«í«rlar gerêncl». - C«rta» indicindo- id«de, experiência, etc. 10012 n' jor-
; SS - '¦ " •> .'imi so
' ífflSSBSDE Dsp^"A^'se-'i'<ru'cVd;.uKrt,;7,í»u%;r..7iau'd^
¦ nhor com longa prática falando in- jornal n. 1289. 1298 50; ^lê« e -dlacretamcnte francês. Tel -..; —
,28-6283. Barreiros. 78743 80 VENDEDORES — Para D. F„ Est.
; Ar.nTmim.Tont."—ÍT rr;—' i R1°' S.-Paulo.. Minas e Esp. Santo.

_>_TVÍ.ÍÍSÍS0.R 
-En*enhelro - gran- Elemento dc grande capacidade, pa-

l%iS£«n__Ea 0,erece leu» «erviços/ra movei». Av. Atlântica. 1212, loja
i lel- 35-5386< . -.,78741 80 ., , 80485 50

neste Jornal. 78754 50
COMPRO GUIAS PETROBRÁS-^
1954 a 1987, pago à viit». Av. RioBrinco, 106-B, «ala 713. Tcl». 52-5712
» «-2833. - 76758 60
CONTADORES — Preclsa-ie doi» ex-
periehte, tenham ocupado cargo che-fia/ conhecendo lnglê:. Cartps p/ 7080nette Jornal. 75759 50

ECOKOMI8TA — PrtcUi-it «ló 35
üf?.*. «J?Iít,c*' de "dado. ' Salário16/11.000,00 carta» n». 72M n/ Jor-•tal, 80495 50

ELETROTÉCNICOS -
(doll)

_ 80483 50
Precl»i;»»Tj

família Kimorr.iA, procurapara apartamenlo moderno

4311 18

PRECISA-SE
Dt coprlro irrumador para nu dt

,„ r*"" ~ r.tigem-n referêndM — nu*
Curvelo, gani. Tere». eopelr.°íPn,<IenU 

d* Mo^•l, n' 115a'
arrumadeira, que dtrnu no em
preto, rom prática também, delavadelra elétrica. Kxlgem-ie re-fcrcnrlaa. Rua Dlag de Barros, 51,aplo. s-201.

1231 SS

1141 U

EMPREGADA procur» c.Val, p»r«"cõ".TUinnr ¦ —*¦¦

COPEIRO — Prtclai-t» um enoeiro— Tratar Rua Repúbllea do Peru 138.apto. 1301 — rone: 57-0312.
¦' 3122 13

Teni2fónírar«r.UI!í.r- D* '••'•"'"'a» -I COPElRA-irrumidelra - Precli».».Telefonir l7-8388_ 27488 81 IP»" famlll» eilrii ,elr«, Pede.»e c»r-

««'iÜW* Porto AlMre, illvoi —

-— 10444 80ESTUNDÜATILOGRAFA -'íoTüiiíêi K5!_ifíF W d,.S""- P»«a-.e bem.'- rr.nçê». ou alemlo ou 
"glêiÜi *^!LP«ra «-««O

oferece-se"- MORDdMr>co^;EI_^õl!fl^*.,,.!;•''r'nc',,• Tr,Ur Av- Atlân
ne«te Jorn.l' _ 5724 - Copacabana

8724 II
EMPREGADA - PTeclacse "
guêa» ou eapanhola, dt fino portu-

trato.

US. rnt|d7o1r°n.r0PrU '- M 18031 81
ta» para CASAL SEM FILHOS - PrecliiTm-
Í2SÍJS 5IníId,i,od? '.en'lço E?r'hor». ind™.

C__, _ .... avwwn peniável referèncl»». D. MARIA Te-empregos Domésticos \ÍSS} n'2tli',òmen,, •"'" • •10
m~" 8131 Sl

hor». R.
1002, Co-

16288 Sl

rflfóML^2T'#*$» -J«>i*ndo SHJWO - anpreg.d."^r
í.imll.írTl0ibJ!m' J»l ,odo trato:Dominlu" Terreira, 136, apt.
sentar.» °«.íí° "0.emprè*°- Ap.e%««b«o«. Com referência."" "' """oalmente á ru. s.im

tica, 2180, apto, 501, Copacabana,
28114 II

ÃnnUMADEIRA.COPEniA "Pri-cl»»-»e de um», cotn prátlc» t boaireferência», para caia dt tratlmentode um» peno» »*, no Flamingo. Tn-t«r Ru» d,> Pa»selo, 86. 13,' and«r,SR. DEPPE. 2831 83^^^^^AA»^»%»^_>NA^^i^>^^^WWyW»^»^^-^V

GANHE DINHEIRO
Comprt blutai ptri rt.indtr elre.tamrult dl fábrlc» — Ofand. lucrecom bluia» «uppr-chlo — Attndemoe

pedido» do Interior atrevi» rtembol-10 aéreo — Rua da Qultend», 1 — 7*.»nd»r, equlni dt B. Jotl.
MUI Ml

MOÇA

Roman, 114.
Nâo ie itende por telefone

EMPREGADA -

Copacabana, písto 8.

2306 81
"sal «em filho ne-

MOÇA MANEQUINS — Preelaa-a»multo boi' ipirêneii. X. Buenos Alr". "1- ^__;_ 
JB0468 80

CAIXA — MAc» bo» aparência com
prítlca, pr«ei»a-M. R. AlmiranteGonçalves, 38-A — Copacabana.
_ - - - 

 8049 ,50
...„.«, „„,.,,^:.- ..ENFERMEIRA formada ou prátíS,ENGS. QUÍMICOS RECÉM. FORMA-] mOf» clara com bo» «parêncii • que
ri ,7" Freclsa-»e de dois para Pc-4 dê referências, que r\ sa viajartrópolis, conhecendo inglêi. Salário: Precisa-se tel:' 33-3355. 82BT 50Cri 20.000.00. Carta, p/ ,081. neste ÊÍTÕÍAD0RI8 - t&SSX&BSi

787.1 50 - P»C«e bem. Rua Prof. Quintino
(antiga Colina).

10309 50

. _. horí^A^Í^1^ 
_ Preciai-se VENDEDORES - Perfumaria, bico.

I '.âíln%ir.M' B?1! eonheclmentoa otlma comlasSo. Av. Rio Branco 185
,j] 1 de lnglêa. Cirtu p| C. Po»til 2116 -!_ 17.0 ,nd,r _ SaIa 1727,1 -«le, . ¦ « . 78740 50
' ' 

I JpA-flSTWO-PrecUa-ie,práücasêr-| ; Vjco ferilj Cirta» indicando -preten-
'' ,«*••.•'laMrio, 3305, n| jotnal.

78738 60

j CNFTEEMEIRO — Vitério acom-
5»»"» doente» noa EsUdos eu es-¦ tranfeiro. Tel. 25-1059.

,- :'T""^ - . - ' 22824 50
. _ .& T.1!* ÇlaM• *" Copicabma1 procura telefonista com muiti prá-1 tlei de mesa e falando idioma»,.Car-

} Sai para êste Jornal, no 8242. •
08342 80

»0477 10
VENDEDORES — Freclaa-ie, solado
oxi-acetilenica e elétrica. Av. Calo-
gera», 13, 7.°, andar, anla 706.

; 80468 10
BRASILEIRO ,. NATUftAUZIADO
Pratica adn_,ln!»tra_5o, conhecendo
português, francês, alemlo. Inglês,
espanhol etc. oferece teui «erviços.
Cirtaa 10135. 80469 80
VENDEDORES —• Precl«a-»e inédito
nefoclo,.,-lU-6e.'; assistência técnica- e
profissional. Rua Alfândega 7, 3.» anid»r. >.„, 80470 801

Fábrica de tecidos dè algodão nas proximidades do Rio

25-0880. 80500 50

CONCEITUADA EMPRESA DE lN-;d0 Val?' ,2-B
VESTIMENTOS E TURISMO admite1
pessoas de ambos os sexos, para co-' CORRETORKS 20% — P:i_ci«a-!e,laborarem na promoção de venda. dcíOUe tenham condução própr.a Telgrande empreendimento (apartamen- "' """"
to» mobillados). Exigimos boi ipa-rencia, referêhclai e facilidade de li-dar com o público. Pagamos diárias,
prêmio» etétima comissSo. Para aquê-les que nSo tenham prática de Ven-das, daremos um CURSO GRÁTIS. —
Tratar diretamente i Av. Almirante
Barroso, 6, 19.» andar, grupo 1.909
(Edificio Cipltil), dia 9 á» 18 hora».

¦  3410 60
DESPACHANTE (Aduaneiro — Impor-taçâo, Exportação, bagagens, cabota-
gem e. aervlco» aduaneiros em Igeral,aceita-se encargo de embaixadas, má-xima presteza. R. Quitanda 3, »/306,tel.; 82-5270. '-¦.':'¦ ¦

. ' . ¦. -. '07392 
60

SUB-CONTADOR — Precisa-se com-
petente» cora datilografo. Cartas n\9355 neste Jornal. 80499 53
OERENTE-ADMINISTRATITO de bên»
precisamo» de pessoa dt Idonelda-
de moral comprovada. Ay. Rio Bran-
co, 108 a. loji.- ¦ 787gg _,q
VEKDÍDORES — Para material ixl-
tricô Junto «, lnitalidores, Tel.:....232391 daa 13 à» 15 hora». ;'

 18768 50

procura

DE TECELAGEM
1 com comprovada prática na técelageniVfcíiefia de operários co-

WÍ !S- / j • ?'í "baihUí°? f habjlitado a assumi*; posterior-Rr •"•nt* a administração da fabrica. Ofertas detalhados, para acaixa n. 7418 deste jornal'. 7418 55

| J QUÍMICO INDÜSTRÍÃIT
! . Precisa-se de um com bastante j>rdtrea em enlatamento deoieionas. Exigem-se referências, mantendo-se absoluto sigilo

,., Ótima remuneração. Cartas para a portaria deste jornal soV n. 9J9Zi "!; r: a-iM e

AUX. CONTABIUDADE — Mòç»,
preclsa-sc, boa apresentação, conhe-clnitnto. geral» contabilidade.' Rüa M6-xlco, 148,. 6.» andar, gr. 608.

80480 50

sob
9392 55

| Enlatamento de azeitonas
,. /•-Pr<Kura-se pessoa que tenha conhecimento e prática paradirigir enlatamento de azeitonas. Guarda-se absoluto siqiloCartas para a portaria deste jornal sob n, 3990, 939*0 55

ÂuxiBar de desenhista
' 
&úWÍ* " rÉ?r$&Je pro''to$ d« instalaçíei elétricas«hidráulicas. CASA TITUS - Ay. Marechal Floriano n. 146*— Dr. Damicfo. 249 55

REPRESENTANTES
Indústria de São Paulo, de malhas de algodão, para senho-ras e .crianças, com artigos populares, procura representantescom referencias e boa freguesia para Distrito Federal e Estadodo Rio, para vendas no comércio atacadista e varejista Cortasbem detalhadas para a Rua José Paulino, 850, em São Paulo~ CgPlt0'- . 80064 55

eeaaita de uma para todo b .erVIcrTê
SMÍeiíí,cl,l_ Tr,,ar * '»" MarlS'(Ultírla, 13, «Dto. 302 IPAVriuVOrdenado! Cr»P {.MM. ~

9114 81
503.^vI?Í!GhÍDA ". Pr«'«"» P«r« todo

ÍSSÍÇ2 ,d* ca"' • Uv«r roupa de
Sé. bSEt? P£?' * ""P" ««• «lei!
nrHinÍH ,V; ^'«em-se referfnela»Ordenado Inicial Cr? S.300,00 R Lio.P,0l.d.°..M,*uíl P apto. XI, Tel _—-____2±Ml^iJ:TmJ^'"a' 274a7*âi COZINHEIRA - Pr.cl.a-,

EMPREGADA - Precls.:.. dt umap»r« todo «erviço em apf. dr duaa
S!"í"' ,uag,;'.e, bem- Ru« Bulhôe»
bana. Pflito 8. O7690 51
rRECISA-SE _ De ,mpre„d. p,r,todo o «erviço meno» lavar roupa aque durma no tmprtfo para família
íí,i,p",Mi' Pcde-»e referência. RuaDomingos Ferreira. 38, «pto

Cozinheiras

Amas e Governantas
PREC13A-SJ. de bibi cara 1 menino».Traur * Av. Copac»b«na, 8J0. apto.*!L  37431 54
GOVERNANTA DE CRIANÇA— Preclia-ae de um» rovernan-ta eatranrelra, para um menino
de 1 ano. Necestirto. falar pelomenoi franeca. Exlfem-ae refe-renclaa. Ordenado de Cr$ .....5.000.00. Tratar pemoa.mcnte naAv. Atlântica. 2038-7.O andar

.-".'•• 23S9 54

Pr«cUa-i« pira ao^mpiabar ptuo»d» trato, - m vl»ftm pit* Arg«n«tn«,Ac«.!«.ir fmiclontrl» em féria» _tal««•r-ii peuoi di conflanc», «ou»l •fina apareneli - Idldi 30 % 30 moe— Tel.-57-7781. 101*3 U
RETIFICADOS DE PUNA

•1 pira itrvlço tft preelii*â Ru
PreclM.it— Tralar á Ru« Inibu'. 84 -'jacafü

ainho com ir. E8TAHHLAU."*'S

cozinheira com

. ervkó dSnrtí SJSÍ?*?» P»r«rtodo o Tralar na Rua Sá Ferreln 1» «b?Í de » «no
, L, *nM- Telefonir :o»r.. 47-5740Leblon - Ordenado Cr» 

"ooo.OO.

BABA — PreclM-se de um», de
preferência porturuésa ou ««pa-
nhola, para tomar eonU do crian
ca de doi» anos. Para-ie muito
bem. Exigem-se referências. Vere tratar i Rua Joaquim Nabuco,

_ 2*4, apto. 701. Tel. 47-1966.
ite um»1 «01 k kâbo» «p,r«nct«, v»r* s^-, =— 1—?*"..¦?*-' - . . "A"* — Preclia-ie moclnh» de mais•noi, à Ru» Pereln Barreto,

Pedem-se referenciai. Tra-
313J 83 Ur * nu» r<"rn«ndo Osório, 8. Tia-menuo. Tel. 25-1883. 8143 84'

PRECISA-SE de ,do serviço, menoi ....Copacabana, 920 apto

»«» «2SBÍSS .•"•priisn.sr todo S^íp

GERENTE - MAITRE DHOTR
1'euo» de retponaablUdadt . •».

Mddidi comproudi dando u bklhorea reftrtncii» oftrtci-it per» «»-aumlr ctrjo eompatlril tm KottUretttunante, ttc. preferindo meemofora do Rio. C«rti» por firor a eata.ediçlo 10 n. 1338.
1338 tê

rMOÇA PARA"ESCWT6W0
Prfri..n-i« com prltlca tm eontibl*Ud«d« — Paca-ie (um — TraUr 4 R.Bueno» Alre» 111, com o ir. ADOL»PHO. 10J70_ b»"C 

0 P E í RÃ
Prtelu-it competente, - de pttf erín-ela portuguUa pen pto.utn» fimollafria portuKuía» par» ptqutna familiadt tratlmento Ordenado Cr» 1 mll —Exlga-ie referínclaa — Telefonir pa-« 37.0373 ' V 2J001 83

^iTdt-pira to-!5""'50 
a? "nhor só - Tel": 37-7793°: PRECISA-SE babá, boTTPTrên:

1 l»v»r. Tr.tír i 'Av.Ua,^ ' vm M c!s- boaí refürênclaa, para duas•Pto. JC2. COZINHEIRA - Preclsa-s7"de~un.« meninas. — Tel. 37-4618. i

TRADUÇÕES e VERSÕES
Ingl.1, Alemlo, Italiano, PortufullOartu comerclil» t em ginl, con»to». Urro», ttc. — Tribilho» ptrfel-to» e rápldoa _ Oôptae * m. quina.Ttl. 23-6019 — Rua Vliconde daInhiuma, 87, 39, «ndir.

8280 81

l«,T,.r""í".nf\ - p"clsa-se "de 
uma meninas. — Tel. 37-4618.

vm « S.i. «?An.r,i'í* * J)e1utnos «erviço». 275gn si
ffl^iS^Í^Í^S-?K^^oí; * "" MOCX-OÜ SENHORA -Si
serviço meno» roupa grande Pasa-»e'  °*°*1 M, sa"se Par* acompanhante de ae-
àHu.ejJ.jtoeTní;".,refe!'dncl"' Tratar,COZINHEIRA - Precl»a.re"de uma nhora> Dormir no emprê»Ò. In-àRu. João Lira 87, aplo. 301. Leblon! par. trivial fino. ,ue 1." límbSjdhpeneável boa aparência « dar

__.'.".r_?__m" Pc«a».d» roup». Pede-se car-i.referênclag. Pafa-ie bem. Tratar

WIH60 81— 8" andar. '1084 521 'P*"*1"*» Praça General Nsórlo
2580 51PRECISA-SE de uma amarelada n.r«|í'AMÇ'IA A,MSRICANA precisa deVíãr; S~.~i _~rtndr, o i-„ ...._ •_mPre«aa. P»f».uma boa cozinheira que faça também'BABA ~ Preclia-ae competente.?íh °-,erv|f> « <>ue entend» de co-zinha. Pede-se referenciai. Rua Oti-vlo Corrêa, 34 _ Térreo - Urc»

04292 81
OFEREC^ _ Domtitlci.pira JmkV
.quer aervlco com documento» e re-ferência» procura de segunda-feiraa aabado — Tel: 42-6967. •.
_______i 00277 81

outro» «erviço». Bom ordenado. Pede-I Para menino de lete anoi, oue vai

YOÜNG LADY
Experienced Secrefary

.InglUb, Oermán; Trenh. ItalUtaa.iortand typlat actually worlting ln»ttrnatlonal inttltuto gentri looktngfor «ultali poi.ttlon Rio for heginnlag
year 1958 — Bermbtch, Oh«te«u deBo-ser Cllgny, Oener», Swltzerlind.

.7194 85

CÕSTURÜRA"^
se referências. Av. Rui Barbo»», 8.8,' ao colírio. Av. Atlftntlra I8M Pr»cl»i.»» dl eoaturoiri«pto. 501. Tel. S5-2551. " ,„t„ ên» AHan"c",.-*'"B'li-heclminto de .onfecção de

ASSISTENTE
DE DIRETORIA

Oferece-se «enhor de excelente steridard técnico, ele-mento humano de rara eficiência, afeitq à lida com gran-des equipes. Conhecedor de metodologia, organologia, pu-blic relations, compras, cobranças e controle dealmoxari-fado e de produtividade. Fala fluentemente inglês e dis-certamente francês e espanhol _ Telefone 26-6283 —Barreiros. , 226S Bg

Precisa-se de um fafurisfa competente
e que seja profissional (rapai), em indústria de grande vultoRespostas pormenorizadas à caixa n. 8249 deste jornal Sigilo

garantido. 

tom to-
ento .()? ---'_-'-—'inntcimtnto ae .onreeç&o de torf.nu

6121 821—-— 10S17 54'P.ui Tontlirot 3Í6. . 7986 85
COZINHEIRA — "prtclaa-ie 

para fa"-\milla esiranjeira. Pede-ae o»rtelra eraferínçi,-.». Tratar. Av. AtlAntlca, nú-mero 2150, apto. 801, Copacabana.
28213 82

IMPORTAÇÕES
PEÇAS E ACESSÓRIOS P. AUTOS

Oferece-se, brasileiro casado -com capacidade para chefiar
qualquer departamento de importações ou de compras, dandoreferencias pessoais • profissionais. Carta "para a porrario deste
jornal n. 4321 4321 

55

824955

REVISTAS MÉDICAS
Redator de conceituada revista oferece-se para traduções eresumos de artigos médicos em português, francês, espanhol einglês. Tel. 45-0777. • fgoso 55

CAIXAS

FJMJSTR ADORES

| Engenheiro refrigei^ção
Precisa-se. Cia. Propõe. Divisão de. Refrigeração. Telefone

,23-1761. RufljComerino,'71, ' , \\ 3347 55

Oferece-se recepcionista
Méça de boa aparência, instruída e viajada falando

português, alemão e inglês. Cartas para 10043 neste jornal.
10043 55

DE FINANÇAS
Precisa-se de um professor de finanças de compro-

| vada competência, para lecionar aula particular — Falar'como 3r. Milton — Av. Rio Branco, 185— J0." and.«/ 1018
! —. Ed- Marques do Herval. , 9031 55

VENDEDORES
Oferece-se boa oportunidade a vendedores,

para' a venda de Estantes de Aço- Desmon-
táveis.

Dá-se assistência técnica e ajuda de custo.
Procurar o St. Hermenegildo, à Rua Car-'

mo Neto, 218-A-l.0 a partir do dia 11 do
corrente às 16 horas. V ^ •' 4589 55

ária particular
Tlrma em expando procura uma aecreUrla para diretoria com pra-Hca «desembaraço. RedacSo própria em portam!*, boa dactllÒRrafacom cópia em ln»l!j. Pa»a->e bem. Reiponder de 'próprio punho Inrtl-cando experiência, Idade e pretenión, té ponível anexar uma foto*, afiaGuarda-M aljllo. KeiposUi para • n. 1330 aoa euldadoi deste Jornal.

S3S0 U

Prwija-se de alguns im mirifa práKca, para loja dt
grande movimento. Apresentar-se a Av. Presidente Vargas,
50? — 15.° andar m fotografia a referendes.': ' 79849 55

DACTILÓGRAFA
"You Speak ÉngÜsii?"

• Wa.nted by on ln.te>notionally, known American firm two saíes-men with selling experience, who speak English and Portuguese.Must bt of good[appearance and well education. Commissionearning CrÇ 30.000,00 per month and up for a capable monApply in person at Av. Pres. Vargas, 642 - 2.° andar s/ 1204mondoy only. ^334 55

PROFESSOR

PROCURA-SÊ

Mm DE EXPEDIÇÃO
para fábrica de tecidos de algodão, Deve-se
tratar de pessoa com muita prática e queesteja em condições de assumir mais tarde a
responsabilidade pela distribuição do serviço
para a seçãq de acabamento. Ofertas dèta-
lhadas para a caixa n.° 742J deste jornal:

¦ . \ -. ' '. ¦-.¦':.. ',V-i \, ¦- ', 7423 55

BI-LINGUAL EXEÇ. SECRETÁRY
Iraportant American Compàny Iocated in downtown

Rio has opening for experienced, efficient exècutive se-cretary Who caii take perfect dictation in i English andPortuguese. Five-day week, good salary to highly.quali-fied person. Applications, including qualifications, p^stemployment record, references, salary desired, etc, toN-"4319. \ - f, \. 
4319 55

Corretores de Anúncios è Assinaturas
Conceituada Revista do ramo de Maquinaria procura corretoresativos e com experiência, à base de cpmissão altamente compèn-sadora. Apresentar-se terça-feira, dia 12, entre 9,30 e 12,00horas, à Rua Debret,.-23 - 2." andar, s. 209. 9026 55

MEDICO ¦¦/¦'•

!| Importante Laboratório nacional precisa médico deformação nacional ou estrangeira, para ocupar cargo deauxiliar de publicidade. Cartas para o a.» 2288 da por«taria deste jornal. __2288M-i4e!ftfone.

ENGENHEIRO CiyiL
Devidamente legalizado na P.D.F. e no C.R.E.A., ofe-rece-se com prática de orçamentos e execução de obras.

Ordenado a combinar. Pode viajar. Telefone: 27-0565.~;" '' 8100M

EMPRESA TÉCNICA DE REVISÃO
E AUDITORIA "ETRÂ'

Sacritas . Fiscais, Cònierclat..'ReBlstro e Le(tali_aç5o de ílrmas

:V'A /'

Caixeiro de acessórios de auto
24 anos. chegado recentemente da Europa com lorfga expe-níncia no rarno. Oferece-se. Respostas a êste jornal ao n 10154

——-.—jlZ^^_1_ _' ' M0154 55

MESTRE DÊ TECELAGEM
Protura-se, com multa prática, para fábrica de teddos

de algodão perto do Rio. Fornece-se moradia
Ofertas para a caixa n.° 7419 dêsle jornal.7419 55

CERÂMICA"
„* !?reíl.i1.eir<.J,<;spíc.l,*U''Ia?0 ,e,m,: T1J0l°». ladrllho», manllhas, louca de:
f.«. ?»_5-d *.i<d0mí,9C*Í._Í"nIttrta e AZULEJOS INGRETAVÊIS." por"lana (_.ld_pat!ea _ «teatltlca) | doméatlca alta < baixa trn_»o. Rffratàrlo,
«h;if«Bf__™!_."ç,or^f0 de ""'"'"-pí1"'". p"»j«<"« «rt_i.dK S;
ií?..i_. ' íorno".,,'tc- Oferece seus serviços, base: tempo Integral, parcialestudos t consultas. Respostas par» Caixa Postal 2701'- Rio d7 Janeiro

'[¦ - ¦ 2SM Ú

Empresa nacional necessita de exímia dactilógrafa.
Desnecessário apresentar-se quem não estiver em con*
dições. Tratar com o fr.. Coimbra à Rua México, 3 —
2.» andar. _^  _j ^^^ 5077 55

MOÇA- PARA MANEQUINS
Precisa-se com muito boa aparência, com «sem prática,Trator com Dona Sophia, ,à jua Buenos Aires, 111,. 10271 55

Companhia importadora^ :
necessitando de CONTADOR

para exercer a chefia de seu Departamento de Contabilidade,
procura elemento com largo tirocínio. Cartas" com dados com-
pletos e salário desejado ao n. 10199 deste jornal. Sigilo abso-luto. 10199 55

DATILOGRAFO
Precls».ie cc,m lonca exptrlêncla dt «rvlços ferals d. ««ritérlo.

J« _ M*rílIc'i'_. *'*'•" »** M »pr«s»nUr pessoas qué nSo sejamAtímamenje classificadas. Av. U d. Maio n. U . *>.• andar - laia f."as »,M às 14,00 horas. ijjji U

Contratos — Lenislaçlo Fiscal «trabalhista
Copacabana, Í.175RNnKRÉÇO PROVISÓRIO: AV. n. s; s/ 1101

8SWI R5

ATENÇÃO PSICÓLOGOS
, Com prática na administração e.interpretação de testes

psicológicos; Ótima oportunidade para pessoas dinâmicase capazes. Cartas para sr. Mario à Rua da.s Laranjeiras 320Enviar retrato e curriculum vitae. Náo se informa por

VENDEDORES-BICO
i - (RAMO PERFUMARIA)

Precisamos de J Idôneos e de boa aparência, sendo I para a nracaIL^^T-^/: jSS l^*" d' 4«>"V «""•«*<•-.Tratar'? Jv z
'10231 55

Auxiliar de Contabilidade
SEI.EÇ0ES DO READER'» DIOEST.' precisa de um auxilia, p/iUcoem escrituração, desembaraçado e ,,om lnlclaúva príprla, sendo lndls-pensivel ter bom dacHlógrafo. Inicio Imediato.' Cartas do pr^rli punhoIndicando Idade, pretensão, etc, para a Praça Pio X, H . II.» and. 

'

_^  
'.( 2«3 

55

LEHRLING
Fuer Kontor (Archlv, Maschlnen ichrelben, Rechnsr, Portufulesijch.usw) und Aussendienst gesucht. Gut» Betahlun». Bewerbnnren an diáPortaria dleser Zeltunt unter n, 10055. 1M5S H

CHEFE OfllNSPÊTÕR"DE PROPAÉMdO VÊÍÍDÃS
Técnico em publicidade comercial, Jornalista e com experiência d*iz anos no setor de vendas e propaganda de produtos farmacêuticos,deseja ocupar cargo de chefe ou inspetor em laboratório, *.casado, tfjn

rSfiRí*»'! . ?.* •_,?_•"/• tr»ll,lh" »» Pr«ta do Rio ou Be,o Horizonte.carUs k portaria dêstejornal sob o número 9389. 9319 m

FÍRMÀ INCORPORADORA
No ramo lmoblli..ilo, procura elemento competent» e exncrlento oa»cario da responsab lidade na promoção da vendas d* apartamentos Ne"

Snífrh.-M.0/* "'"'i1"1»' d« Iloneldade e capacidade profissional, ôtimi
Í„Pk «,n«._1*' °* lnt""«»do« «"«Iram dlrlflr-sc por escrito a êste Jornalsob n, 93M para posterior entendimento. Garante-aa ilcilo. 9354 ís

Gerente -- Administrador debêns
Necessitamos de pessoa de idoneidade comprovada, para dirigiresta seção e que seja capaz de aumentar a clientela. Oferecem-seordenado e boa percentagem. Só se aceita pessoa que tenha

v^Í<l!.LT.rJáênh'C0 com âxit0- Tratar na ORGANIZAÇÃOVASCONCELLOS - Av. Rio Branco, 108, sobreloja 9356 55*1* r^ . 'Cj__:wm^^^;íjt^v. wojwnco, jUB^jobreloja. 9356 55Auxiüar de importação I AUXILIAR DE ESOÜTÓRIÕ

2286SM

Firma^ tradicional .'desta praça procura'elemento ativo para auxiliard. sua setAo rte Importsçlo, com noçífs dn assunto» correlato, a ImVor-Wçâo, tom-redaçâr,, própria em Inglês, preferlvelment, e.teno-dactllograro
&&&*£$$ 

m 'UT' ** ,âtÜrw WÍéW. ..bom ar-
pan « cana rottal b. <es, „„ _

¦vV-V
-lf. _.._._.__

Grande firma ptecisa de pessoa ativa e desembaraçada com
conhecimento de contabilidade e arquivo e que saiba escrevera niaquina. Favor abster-se quem não preencher-ds eondicõélaeitna. Apresentar-se à Av. Rio Branco n. 311 - 6,e — Sr Fal-"0l / , 79816 53



!

I

s :r'

V;

/,

1

I {§
ml
i ? ii

Hí3I f-S"*

- -si
-ji

¦

11

'«;

í,H

;

M f ¦

, '
!§ ;'/
¦í! .

-

14

E M P RE G OS
eommo da manha, DemWo, ie <• Kwwniiw «u

""'""*" 11 ni>!¦ ii i ¦ ,.. ........ ¦

ESCRITURARIO
Organiinçun americana, da âmbito nacional, precisa dc ele-

mento desembaraçado* paro executar serviços junto a rapurti-
çõss públicas, com boa redação • hábil em tarviçoi dt cálculos.

J Será dada preferência a quem reunir òi qualidades acima,
desenvolvidos conhecimentos d* inglês e dt cultura geral. Ór-
tlcnado atraente, com expediente da cinco dias por semana •
horário favorável.

Cartas do próprio punho devem ser endereçadas ao n. 8103,
na portaria dêste jornal, indicando salário desejado, experiência
anterior, idade, estado civil, nacionalidade, grau de instrução,
¦te- 8103 55

Vendedores para peças de autos
Firma Importadora e fabricante de peças • acessárlos para

automóveis tem algumas vagai para. pracil tos nas praças do Sio
de Janeiro e Niterói bem como de viajantes para os Estados do
Ri* de Janeiro • Espirito Santo. Procurar o' ir. Cohen — Kua
México n. 74, tala 506, no período da manhã. 7354 55

VENDEDORES
,, Pdro maquinai de contabilidade e organização, próprias paraIndústrias, comércio, bancos e repartiçíes públicas. Grande fa-
cuidada de colocarão. Tratar com o sr. Coimbra, das^9 às 12

VENDEDOR -BOMBAS
Pr«cli«.ie de vendedor pracliU eom grande expe-rltncla no remo. Sigilo absoluto. Cartas para «.? 14835na portaria dfstê' Jornal.  Hflsg 66

VENDEDOR - PRODUTOS AGRÍCOLAS
Grande organlzaçio precisa de Vendedor para seus

produtos agrícolai e que preencha os seguintes requisitos:
. I) Idade máxima de 27 anos;

2) Estar quites com o serviço militar:
3) Ser agrônomo formado;

,4) Ter carteira de motorista. í
Salário inicial: Cr$ 16.000,00. Procurar o Sr. Del Co«ronna k Praça Pio X, 15 — ssJa 503, das 9 is 19 horas.

:__ ' ' , 14880 65

SUB-CONTADOR
importante organização procura proflsisonal competente, ativo• experiente, com iniciativa, prático na classificação • controlode contas, que seja bom dactliágrafo. Cartas do próprio punho

para esta redação, n. 9355, indicando idade, estada civil, refe-rencia e pretensães. 9355 55

1181 •'' .V 
''¦ • WÊÊ ^IPl^^M-—— 1^. _______ «* Qmmè -P IV E RS OS- ^r- j

GERINTE PARÁ CLÜBNÕ^O71PANAMIRA S/A.
¦>t.ru£uri F.*íí. ^J"1?" wrauu»». f.r,».,,.»u, , tan,,,,,,»!!,., t,•MelUl). « Imup.niivrl lt, r>|i(,||n,u mo rumo . Douutr ,"n*,,rí»l>r«pr'i,
» » A.

. i.DT51TQR
Aiilln torlfd»d. »nón|ui», rm «DiplUrln át úrtalaa »»•»!.. a. mrttor-Teiourtlre qu. rfKponh. a. CrtY.5S ne tt»«.£' lül.? A* ""

eomp»u,*úotu. rem tídu »• l»r.nU„. „>„ luerai, . «r.Útlcí.*.."...íí
por

IMI U

fRECEPCIONISTA
Ainda há vagas para DUAS RECEPCIONISTAS.. Av. RioBranco n. 173 - 6.°, dos 8,30 às 10 horas. Da. Helga

2444 55

DESENHISTA
KirrIUrla d* Arquitetura «m CoèaeakMu. »r«clu d* um 4....ki.t.

i*-»» ktm
«abona.

CarUa manutcrltu pau o «. Tin nirta Jornal. luc, cop*-
11*7 U

FIRMA COMERCIAL

f-2Si M * °P«,hí"!i^\P««» Perfeita »*!»*<*,. da
XE™Í ?i°ía' "^ í d,.r 3ir WWfWffA Primeiround,"Ordenndo Hso • comissão sêbre o movimento. Txkem-iêXrlncias. F«ror dir^irofcrlc» oa n. «70 rm portariq JEuTjo^.T""" ''^.^r- ^«70 55

PRECISA-SE
funcionário moço '

r«ra g«rir seção cobrança, Indústria, operando todo tais wn-dos prestações, ordenado Inicial Cr$ 10 00000 Tndw2w*iKexpor ênco . ,.r bom dactilógrafa. RespoVto .'êsto Kjfí
J£Lmfii«nanÍ! 

ida,,,• "«ionalidad?estado ciVl'e cargo!"^Egj^JlHmçaAanos e referfacia!,. t«T 
" 

jíItS

horas, à Ruo México, 3 - 2." andar. ,v  507^ 55 
""""'v "• ¦'- ' w* • ¦.» °'Jw " "» nows. 00. nelstTorneiro Mecânico SOLDADOR

Preferência com conhecimento de ajustogem precisa-se para
t»ç8o do manutenção e ferramentas! Apresenta-se na Rua Cop.
Ahdalla Chamma, 150 — Bairro Benfica, perto da Fábrica Gil-
lette. Telefone 34-6129.  8236 55

Seja o seu próprio patrão
Grande organização imobiliária de vendas de terrenos a

prestações desde Cr$ 250,00 mensais, em diversas localidades,
esta admitindo pessoas de ambos os sexos, iniciantes ou não,
para integrarem a seu corpo de corretores. Fornecemos toda
assistência necessária. Trabalho tem horário e com boa remu-«ração (de Çr$ 5.000,00 até Cr$ 15.000,00 mensais). Av. 13de Maio n. 13 - 20.° andar - salas 7, 8 e 9 — Centro, a qual-
quer hora.

A^V.fa^i? .de„h*bl,,.U{IoJ ""•, dlri«" «<*««elH«. ApímiU*"

com tôdas as referências bancárias e comerciais, deseja entrarern contato com pessoa quo queira aplicar Cr$ 1.000.00000sob ,uros equitativos. Serão oferecidas tôdas as garantias eintormações desejadas. Cortai na portaria sob o n. 1942
-— - ¦" 1942 55

CORRETOR (A)
REGIA IMOBILIÁRIA LTDA. precisa d. dois, sendo um paraserviço externo, de boa aparência, com prática e referências. Tra-tar na Rua Marquês de Abrantes, 37 - grupo 102. 2616 55

CORRETORES 20%
Lotoamento vfelnho ò Escala de Agraneml. - |ra„d. p^t,rendida vário, con,tfuçô« - aceito ntnHm ,/, ^"JJde condução própria. Informações toK 25^810 uJuJ

7209 55

DESENfflSTA MECÂNICO
lovem eom boa experiência de desenho de máquinas fun-

diçâo, modeloção, usinagem, gabaritos e ferramentas. Oferece
fcéui'serviços. Cartas para d portaria dêste jornal n. 1289

RADIO OPERADOR de VÔO
AMPLIANDO SEU EFETIVO

PARAENSE TRANSPORTES/AÉREOS S. A
está admitindo radio-operadores dé vôo. Interessados deverfiose apresentar munidof de seus documentos ao sr. Santos àAv. Beira Mor, 406 - lojas B e C. J212 

55

Agrimensor-engenheirc
Grande experiência — Oferece para ser-

viço empreitado ou permanente.
Preferindo interior — Telefonar 25-7250

8 — 9,30 d'amanhâ. .,.;,:- 4308 55

1289 55* ENGENHEIRO CIVIL
Grande prática direção e administração, acabamentos deluxo, concreto, obras pesados, oferece-se a firma construtora.Aceita viajar. Tel. 57-1789 e 22-5569 - Eng.0 Fernando

' 2604 55

ENGENHEIRO
; MECÂNICO
. Formado efti escola técnica americana. Cursos Especiais deAr condicionado e Refrigeração. Cursos Gerais de Projetos deMáquinas, Motores, Calor, etc. Solteiro. CREA. Trabalhando amais de um ano^no Brasil. Cartas dos interessados para srBenjamim Vieira, Rua Buenos Aires, 48 - 8.° andar 80462 55

LOJA - BOTAFOGO
Zona residencial - Bancária

Passa-se o contrato de uma lo/a, medindo 11 x 65,
própria para Banco, Magazin, Mercadinho etc. Bom con-
trato. Tratar diariamente no local com o Sr. Ladeira. R. Vo-
luntarios da Pátria, 301. 7146 38

CONTADOR: - avulso;
Das melhores referências e capacidade, aceita, escritasavulsas em geral; trabalho muito perfeito, inclusive nosserviços de qualquer Repartição Publica.
Joao Ribeiro, aguarda sua honrosa preferência, das

iJâan"1 i VU "cados de '3 às 17 horas, Telefone43-6880 — Av. Pres. Vargas 852 sobrado. 4277 55

ÊLETKO-TÉCNIjCÕ
«-Vtí?"1?""^? P<>««nlndo boni conhtelmentpi te6rIcoi t ba»Unte pri-
íBív.nh.e,*i.tT'b*lhtr ím. e«»»»«*e«»a»to tnduitrl.l, ondt r£u£ «uoeonvenhi, iníre«j»r cm futuro próximo como iodo. Favor escreve* 1Joio Henrique, Hu. José Higino n. 216, fundos, apti IM 7302 55

QUÍMICO farmacêutico ou industrial
f. ,™P0„r„tmu ^SFt*1} »"t«mi»ctoníÍ de produtos farmacêuticos nsceiiJo

.li..,„' • ' C*^*.eím ta'«""aç6ei detalhadas sobre carros e saláriosanterlore,, para "Químico", Rua Araújo Pírto Alejre n. 70 - saí(. 4M//4
2453 55

ENGENHEIRO
Mecânico—Industriai—Químico

Importante Organização Industrial procura enaenheiros di-
plomados, jovens, para posições de. futuro em suas Fábricas.

Requisitos essenciais: Espírito dc iniciativa, organização esatisfação em lidar com máquinas e operários.
Respostas, corri qualificações pcssoçis, referências e-preten-

sães para "Engenheiro Jovem", a portaria dêste jornal n. 2501

VENDEDORES
OPORTUNIDADE
Grande firma procura vendedor credenciado pflra o Distritofederal. Lugar de futuro com átima remuneração inicial em fixoe comissões. Exigem-se amplas referências, personalidade e cartade fiança. Tratar das 0 às 11 t éo* 15 às 17 horas, com o sr.Raymundo, na Av. Presidente Vargas, 642 - 20 • and!.- Grupo

±°°z- , 8279 55
PRODUTOS QUÍMICOS - METAIS

Brasileiro naturalizado, com larga prática na distribuição dos
produtos acima, procura outra colocação. Linguas faladas elema* - '-¦- " " ¦escritas: inglês, alemão e francês
jornal.

Cartas para o n. 4333 neste
4333 55

SOUTH AMERICA
RESIDENTE MANAGER
Afamada usino estrangeira de «ços especiais abrace exce-lente oportunidade a pessoa qu. tenho sólidos conhecimentos daindustrio d. ocos especiais . completo domlni» dos Idiomasespanhol e inglês, para trabalhar junto • seu, agento. na Amê-rica do Sul Cartas com detalhes, experiência -.ntorior, hi.trução, referêncis, etc, para a caixa n. 24330 dêste jomel

—T -th M3QJ5

Auxüiar de Contabilidade

AGUA MINERALPÍLÃI
Vendedores para Zona Sulj Já temos freguesia feita Ex-talento comissão. Tratar à Av./Wo Peçpnha n. 155 - 3.» and~5aln 307- 4581 «4581 55

2501 55

ENGENHEIRO MECANICO-METAtÚRGICO
Com longa prática na Bélgica, Silésia è Brasil nos postos da

chefia, construções de máquinas, mecânica .pesada, projetos e
montagens das fábricas, organização da produção. Diversos
idiomas. Procura colocação na empresa idônea. Reposta sob
n. 22900 neste jornal (Avenida). 22900 55

FÁBRICA DE MÓVEIS "ALIANÇA"
PROCURA-SE

Vendedores excepcionais
rShhto KS™^-00 RJ0' S> PJAUL0' MINAS GERA,S •ESPIRITO SANTO, elementos de grande capacidade, bem rela-cionado nas lojas e revendedores para vender, grande linha demóveis tormica combinados madeira, ferro e tubos, salas de jan-tar, conjuntos, buffets, bares, mesas de televisão, mesas e ca-deiras de copa e outros artigos. Preço e qualidade sem concor-rencia. Apresentar-se a Av. Atlântico, 1.212 — Loja 9259 55

CONTRAMESTRE

a0r^n!^fi?,!.*ur>^rak•-i",«Sili*«í« P«cisa de uma moça de boaapresentação que tonha conhecimentos gerais de contobilidiwU
SB&Sá- 

CTrCÍ0' 
t O" Miba «S5H máqui a Ex:

Gr MR 
Cl<"- P0fl°'M bem" Rua ^faic°. W • «' andar -

myr9' 7277 55

ENGENHEIRO-VENDEDOR
"COBRASMA" 

procura Engsnhsiro-Vendedor especializado
em máquinas operatrizes e equipamentos industriais. Importação

OPORTÜPÍID^rDE—
Brasileiro naturalizado, c/ formação universitária eamplos conhecimentos técnicos, pessoa de Inteira con!

SE 
C/ Krande P^'" en, administração! orgaíix.clo

MENSAGEIRO
Com grande prática .'de alta costura precisa-se Rodell —Av, Copacabana, 400-B, esquina Inhangá. 7700 55

VENDEDOR INDUSTRIAL

CAIXA

QUÍMICO INDÜSÍRÍÃL
Companhia americana necessita, para o seu laboratório,

oe elemento diplomado e devidamente registrado, de prefe-rêwia (om conhecimentos especializados relacionados com

t necessário algum conhecimento da língua inglesa.
Iscrever para o n.° 8104 na Portaria dêsle jornal, tndl-

rando Idade, salário pretendido, experiência e demais de-
toHWS. -^ 8104 55

VENDEDORE$(ÃST
A SEARS precisa de rapazes e moças de boa

aparência, para trabalharem como vendedores
durante o período de Natal, com grandes possibi-
lidades de aproveitamento posterior. — Tratar à
Praia de Botafogo, 400 - 5.° andar, no Departa-
mento do Pessoal, a partir das 9,30 horas.

Precisa-se-de moça de boa aparência, com prática de ser-viços de caixa, na bvroria Melhoramentos, à Rua Almirante Gon-
çalves, 56-A, em Copacabana. 9318 55VENDEDORES

Precisam-se para material de solda oxi-acetilênica e elétricaApresentar-se Av: Calógeras, 15 - 7.° and., tt 706 na parte damanha a partir das 9,30 horas. 9148 55

VENDEDORES
FITAS ADESIVAS IMPRESSAS

Firma mundialmente conhecida procura vendedores experimen-tados e Ueni introduzidos no comércio e na indústria Ótimascondições. 'Os vendedores deverão se submeter a um períodoexperimental unicamente à base de comissões. Rua Méxicon. 111 -Gr. 1.906. 9152 55

Grande organização necessita de Vendedor EspeciaH-zado Industrial e que preencha os seguintes requisitos:l)„ Idade máxima: 28 anos
2) Ser Engenheiro ou Técnico em Lubrificaçào deMaquinas Industriais.
Salário inicial: Cr$ 16.000.00, não se pagando comis-soes. Boas possibilidades de acesso na organização.Os candidatos devem se apresentar das 9 às 15 horasâ Praça Pio X, 15 — 3." andar — sala 305. 14881 65

VENDEDOR DE MÁQÜÍMS
"COBRASMA" 

procuro Vendedor especializados em máqui-
nas operatrizes e equipamentos industriais. Importação direta
e estoque permínente. Guardo-se sigilo. Trator à Av. Graça

¦ Aranha 182 ¦ 4." andar. q2oi 55

A SEARS precisa dé rapar »è boa aparência
e que seja reservista. - Tratar na SEARS, à Praia
de Botafogo, 400 T 5.» andar, a partir das 9,30
^^m^^'^'^ 7992555

Auxiliar dè Escritório
A SEARS precisa de um auxiliar de escritório

^ara contabilidade, que tenha boa letra e prática
de escrituração de livros fiscais. Tratar na SEÁRS,
à Praia de Botafogo, 400 - 5.J andar, a partir
das 9,30 horas, 7992555

VENDEDORES
j Que já trabalhem em material elétrico junto a revendedorese atacadistas. Marcar entrevista pelo telefone 23-4599, das 1305 15 hora5- 9346 55

SECRETARIA
Precisa-se competente estenógrafa, com perfeitos conheci-mentos de português. Semana de cinco dias. Tratar na parteda tarde, a Av. Erasmo Brogo, 227 - sala 301 7259 55

86531 55

Engenheiro eletricista
Importante indústria procura elemento para ajudar a diri-

gir oficina de fabricação de transformadores de distribuição,
reguladores e outros aparelhos elétricos, cartas para êste jornal,
com referências e pretensões. Tempo integral. 86563 55

Foguista para caldeira
;_; Precisa-se com carteira emitida pela Pre-

feitura.'Tratar segunda-feira, dia 11, a par-tir das 15 horas no Departamento do Pessoal
dá "Sul America" Companhia Nacional de Sé-
guros de Vida, à Rua da Quitanda, 84/86 —;
6.° pavimento-. sm 55

Corretores para propaganda
* 

¦ 
> 

¦ 
,' ¦ 

¦

Ótima oportunidade para <^enhoras e senhoritas de boa aparên-
cia e com desembaraço. Possibilidades de Cr$ 10.000,00 a
Cr$ 20.000,00 mensais. Visite nossa organização, à Av. 13 de
Maio, 47 - conjunto 1.506. Horário das 17 às 18 horas.
_____^^^ j\ 5014 55

PROPAGANDISTA

TRABALHOS GRÁFICOS

VENDEDOR
Tndástria gráfica admite elementos ativos qualificados,

»m freguesia própria - Queiram comunicar-se com a
Ofíset-Gráfica Seikel S. A. Tel. 48-4218, Sr. Fleury.

256 85

Serviço de Estatística
Firifaa de grande projeção, necessita de elemento

jovem, ambicioso, que conheça e tenha prática de ser-viços de estatística em geral, para organizar êste depar-tamento, com possibilidade de vir a dirigi-lo. Cartas paraa portaria n.° 2305 indicando sexo, idade, experiência e
pretensões de salário. 2305 55

PRATICO DE FARMÁCIA
Procura-se competente com boas referências, bom ordenado.Farmácia Palace, Teresópolis. Caixa Postal 87, Telefone 2269,falar com Dr. Elias. 18926 55

Laboratório Farmacêiilko um Fábrica própria m Monova subsidiária de uma organização inglesa, necessita kelementos ativos, de experiência comprovada, em propagandade produtos cientilkos junto à dasse médica, mt 77wàcentro do Distrito Federal. F 
^

Além de boa apresentarão, educação, instrução som-dana, capacidade de trabalho e personalidade ficTióaceitaremos candidatos que possam comprovar pela Cürlèta
EnftS períeb?rem uma nm**W míninw * CrS10.000,00 por mes. a:. > -

Tralar com o sr. Arthur, pelo Tel. 43-7049.
.10439 85

\~

^^ji.

ESTENÓGRAFA1
Precisa-se de uma em Português para secretariar ge-rência de grande Companhia. Cartas do próprio punhoindicando instrução, Idade, experiência e ordenado pretendido, para Caíxa 10012 neste jornal.

VENDEDOK - VIAJANTE
* "'

tradicional Laboratório de Produtos Far-
macêuticos e Perfumaria, precisa; Boa re
muneração. Remeter carta com foro recen-
te, pretensões etcv para caixa postal n.°...
1.274 m Rio. 86893 55

10012 55

VENDEDORES
Para material elétrico junto a instaladores

e construtores. — Devem ter freguezia pró-
pria. Mais informações: telefonar 23-2591'
das 15 às 13 horas. fls47 M9347 BS

\

VENDEDOR PRÃÕSTÍ
•Armazém atacadista admite pracista éx-'

periente ,e de iniciativa, paí-a' trabalhadora
fabricas de calçados e de artefatos de," couroç,
que dê boas referências. Tratar na Rua drAlfândega;'165. ;' sm M

Senhor' de 34 anos, falando InglêsTpõítü^
guês, Espanhol^ e Francês, tendo ocupado,"
Cargo Diplomático de relevo, Técnico em %;lações Públicas e vasta experiência no setor
de-Compras Nacional e Internacional oferece
seus serviços profjeionais, admitindo treina-^
mento para se adaptar as necessidades #cificas. Favor escrever para Av. Rio Branco,1
nh 

|| 
andar, mü» 401/402, ou para a por- í

taria dêste jornal, sob o n.° 79923,
,50828 18

M.y
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OFICIAL REFORMADO
,i. CARGO ADMINISTRATIVO
€«KiH_.__ MmMrlo lit produto, .•rm.céofUot, d. «o ».»

^•^'irnr""-c,rt- - <•••' ™' 14144 55

tm ,

Industria farmacêulica alemã procura pessoa de comprovado talento literá*rio; perfeito domínio.dps idiomas português e alemão e bons conhecimen-los de medicina, para o seü serviço interno exclusivamente. - Cartas comdetalhes sôbreempregos anteriores, referências e pretensões para o n.°8085 na portaria deste jornal. 8085 55
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(Englisji-Portuguese)
Importanf company has vacancies for expe-'nenced bilingual stenographers. Good workingconditions.-F.ve day week. - Applications givingage, experience, and salary required fo Caixa n °

«795 careof this paper, 2379555. * - • • >

•

pAIXA" SENHORA

'esposfos P„r0 _ v_..ali_ ^JZ^TmS.

FUNDO CRESCINCO
*¦ '. *i '_h ''«i ' ' .

.. '* * •
PARA CARGO DE RESPONSABILIDADE EM ORGANIZAÇÃO FINAN-CEIRA, DE ÂMBITO INTERNACIONAL, NECESSITAMOS DE ELEMEN-

TOS QUE REÚNAM OS SEGUINTES CARACTERES:

Instrução dt nfvel superior, m possível.Apresentação à altura da cargos da representação.
Experiência no ramo da vanda», útil, porém não Impraiclndlval.Idada entra 30 a 45 anos, da preferência.

AOS INTERESSADOS, COMPARECER PESSOALMENTE, ENTRE * E12 HORAS, A AV. RIO BRANCO, 81 - 4» ANDAR, ou ESCREVER CAR.
TA, DO PRÓPRIO PUNHO, COM CURRICULUM-VITAE, PARA CAIXA
POSTAL N.« 967. GUARDA-SE ABSOLUTO SIGILO. 78528 55

químicos recém-formados
Companhia Americana de Produtos Alimentícios precisa

gjgfc para assumir cargos.de wsponsabllídade em Pe-
\ft*h Jundiaí ou Recife, após çslágios nas suas fábricas.
2?°' ,B9,êl "^^sáHos. Salárfo Cr$ 20.00000
,fjf$r carta, com dados pessoais e nassado profissional, paraa porffffa dêsfe jornal soo n.° 7081. - tosi 55II £

INÉDITO
«II. venda, boa remuneração. \ noviaaaa, fá

d« rf?ííe!KÍ-téneía ,icní«-P--ofÍ8$ional durante o paria-do de adaptação «em prejuízo das comissõe». Tratarao Sr. Machado, da, 9 a, ,, horas/. R^j$^
,-. 23459 55

'•'• —_m^m^_bmb 79807 
55 I

Engenheiros
ECONOMISTAS

CM. dé Petróleo necessita de economistas ou dé
•lamentos com experiência ho ramo, idade até 35 anos,
com prática de. redação, Safário base: CrÇ 16/18.000,00.
Respostas, indicando dados pessoais, para a redação dês-* jornal sob o n.« 7298. Guarda-se absoluto sigilo.

MÁQUINAS..... DE CALCULAR
SOMAR E ESCREVER

' 
,.P'?'?:$9^ 

osP«i«^- no ramo com grande ex-pertencia ^afa d.r,gir letor de importação e vendas. Lu-
SI -iPK • Wto--'rt**H*.. DiriglPsa por carta aPortaria deste -ornai para h.0 27631. 2763155

YEHDEDORES DE AR CONDICIOHAÓÒ
?^j>Wiift especializada procura vendedores de apare-

CHEFE DE ESCRITÓRIO
,._ .. Çja Americana de produtos alimentícios procura umexper^nte, que seja Contador, Industrial, com bons conhe-elmentos de inglês, conteçando.á irabalba-- em 2-1-58, emsua Fabrica em Petrópolis. Salário base: Cr$ 20.000,00Respostas, indicando dados pessoais e passado profissional'para a redpo dêsfe jornal, sob ií. 7078 Guaría-sabsoluto sigilo. v. , 1 <%¦¦¦'.¦,;'¦" 707855

GERENTE ADMINISH.ATIV0
CONTADO GERAL

AUDITOR INTERNO

_@|K^fiÍ_ÉÉ
troie interno, ofereceie para oi cargos -acima.

s« «iSífa? £Í%n"^e ^0rtíntM «•"¦"«•desta Capital. Ba-

i,.»^______ . *¦ . * 1341 J5

ELETRICISTA PARA
AUTOMÓVEL

Precisa-se de eletricista para serviços deautomóveis. Pede-se nâo se apresentar quemnao estiver em condições. Apresentar-se naSeção dp Pessoal, à Rua Prefeito Olímpio de
7433 55

. !¦ 1 _**- 1 —mmmmmmmmm—mm—

AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Empresa localizada no bairro, de São Cristóvão precisade rapazes e moças para admissão imediata, que tenham mui-ta pratica de-dactilografia, noções de contabilidade e bôa le-tra.
r indispensável que as respostas mencionem nominal-mente todas as firmas em que tenham trabalhado desde janei-ro de 1955 ate a presente data e respectivas funções, guar-dando-se sigilo. Indicar igualmente, idade, estado civil, resi-dência e possivelmente telefone, bem como base de salárioCartas para o n.° 79.809 na portaria deste jornal.

79808 55

AUXILIAR - IMPORTAÇÃO
DACTILÓGRAFA ¦

Preoisa-se moça com prática e reaisconhecimentos de j licença de importação,
documentos alfandegários e serviços geraisde importação, para firma americana. Semanade 5 dias. Cartas somente até quarta-feira,dia 13 na portaria deste jornal sob o'n.° ..'86552, coni detalhes sobre experiência, salario desejado e telefone. 86552 55

'**%V 
T,t*

Iiyisiu n.- I.-403.

Auxiliar de Escritório
Firpia americana precisa, de um, que seja bom dactilógrafae.tenha bons conhecimentos da língua inglesa. Cartas paraêsre jornal n. 2390 indicando Idade, pretensões e referen-

Auxiliar de escritório
Grande organização industrial, necessita de

rapaz com instrução secundária, dacfilógrafo,
devendo possuir alguma prática de serviços de
escritório. Apresentar-se à Av. das Bandeiras,ní/Y-Parada 

de Lucas. ^ 86572 55

LIIIL.L..^—-—^j; '<<¦ ¦¦.¦¦¦ \ . ¦'. '2390* 
55; I

ELETlircíSTA
'mím^ímÍTT 

^ Prá"C* - "^^ de motore,. o» c«dl-dato», deverío cortpaíeeei; à Bu» Bela M9, 8, Crirtóvío. / 237255

SIJPEf_V!S0R DE SERVIÇOS TV

^__^m_m^^^m&k
;\

pratica

FOTÓGRAFA
e moça com
Procurar Irene Foto Studio - Av. Copaca

banar 739 - Sala 101 - Telefone: '37-9551.
Aos domingos pelo telefone: 37-2309.27482 55

ENGENHEIRO MECÀNICO-ELETRICISTA
'- V 

' ' '/ ¦

Grande Indústria em Mlnat''Ó.r.l. oferece oportunidade no st-tor de manütençlo . engenheiro,formado eom 5 anos de prática,pelo menos, idade máxima 45 ahbs. Fornece» alol.m.nto. Carta,«om «urrleulum ylta. . p^nsôe, p.r. . caixa n.» 9174. Guarda »líllo. NSo,,.rlo levada, .m consideração a, c.rti, que nliShSInformações , .flclenti». ^ ™5

Auxiliar de escritório Rapaz
CONTABILIDADE

Precisa-se competente, paia firma ameri-cana, com sólidos conhecimentos e prática deassuntos^gerqis de contabilidade. Semana de5 dias. Cartas somente até quarta-feira, dia
o^«Sra ° Portaria dêste J°r«*al/ sob oi n.986552, com detalhes completos sobre expe-ríencia, salário desejado e telefone. 86552 55

CO RF.ES PON D ENTE
; Grande Prma industrial, sediada em Bonsucesso; ofe-rece colocação imediata a bom correspondente, com redaçãofluente em português, hábil, dactilógrafo e possuidor de só-lidos conhecimentos de inglês. Sábados livres, Cartas, faidi-candó nacionalidade, id?de, eslado clvilr "currículum vitae"é pretensões, para a Caixa Postal n.° 2116 - Rio.

" 
: • 9032 55

ACASÀSLOPER
PRECISA VENDEDORAS

para a nova loja da Praça Saens Pena. Traiar
à Rúa Uruguaiana, 55 - 4.° andar com o Sr.
Ferre|w 9196 55

Auxiliar de Escritório• §0^i^&i^ Wiw ,;ü^:l^.rAbom
«entar/,e a Rua Mayrink Vel9a, 31 -L^XlTh.wtorU: """

¦«-_____________ " 
' 

, | . 
'" 2o328 

«

BESE_\iU!§STA
Preeúaia com prática da asquadrias metálicas
Av. Rio Branco, 151 ~ 5.» -sala 513 das 16 ás 18

4502 55

SALES AND
MARKETING

i

MANAGER -
PHARMACEUTICALS

•i " •
*'•*-..

Reputable American firm- requires
mgh caliber man with heavy experience
m sales, promorion planning market
research marketing, sales forecasting in
pharmaceutical field.

Good knowledge of english and cre-ative hability as well as keen imagina-
tion required. Salary high. Seand ali de-talis t0 Caixa n.° 79.905, at this paper

... , 79905 55

SEÇÃO DE PESSOAL
Gronde empresa procuro elemento jovem com boa ins-

Jruçao 
e que tenha gosto pelas relações humanas no traba,lho, para desempenhar as funções de recrutador e selecionadorde candidatos a emprego. Dá-se preferencia a quem tenhaalguma experiência. Cartas, dando experiência, instruçãoidade, etc, para a caixa n. 2374 neste jornal. 2374 55

MECÂNICO AJITSTADOR
E RETIFICADOR

Precisa-se de mecânico para serviço, dev-automóveis. Pede-se nâo só apresentar quemnão estiverem condições. Apresentar-se naSeção do Pesoal, à Rua, Prefeito Olímpio de"~ "° 1 "p 7432 
55Melo. n.° 1.435.

ELETROTÉCNICOS
Al-^UÍ?. 

EETP/!$_ pr0eJU.r_' para »"»»'hir em PortoAleflre, dois Eletrônicos, diplomados por Escola Técni-
S2E7" SaP"e,d.ade d' ^HÍiitto • direção,
5JS5SS! " ' rtsPec,ivamen,«* °» «•guinte.

iio n?!ÜLC.T 
a.xPerl6n1cí? *m «qulpamanfos da alta tan-«io e manutenção geral de equipamentos elétricosOutro, cam experiência em operação do subestações

DESENHISTAS
¦-¦tafST^JtfZ 2'oXiSed.i09 mTK-mmi ^_ ^ ^
diariamente; ' " noTMl° «• • •> 11 horii a 14 ti l« horii,
de.ejâdVo°,r. nâ° «""'-"¦•"•»« Q-"". nio po.,ul, o. eonheclmento.

23862 S5

VENDAS
mpnf«an'8 eWèsa de âm>Ít0 nflcio,¦a, ne"ssita de ele-
tToi-doScof' C°m PrátÍC° "° r0m0 de t",are,hos elé"

EXIGÊNCIAS: Idade 22 a 35 anos.
REFERÊNCIAS,

Os candidatos devem apresentar-se à Rua Sete de Se-tembro 43 - 12.» andar (Sr. Leone) das 9 às 11 horas ãpartir de segunda-feira; (T W$&

\ l

ur ¦* n

»'-'i "»'¦¦ ¦ ¦ 
- »¦•-¦,- •¦¦¦- -\ . iú

POSIÇÕES ADMINISTRATIVAS
Cpmpanhia norte-americana oferece posições administra-Uvas a jovens brasileiros até 30 anos de idade, de curso'universitário ou equivalente, que demonstrarem aptidão paraas mesmas através de um programa de treinamento que in-du.rá um estágio como vendedores. Será dada preferênciaaqueles que conhecerem o idioma inglês. Resposta detalhandoa experiência e "curriculum vitae" para a caixa postal dêste">rngl "• 9184- 9184 55^TÕPÓGRAFO
"Precisa-se na Diretoria de Rotas Aéreas*

Os candidatos deverão comparecer à Seção doPessoal -4.o andar do Aeroporto Santos
Dumont, das 12 às 17,30 horas". 2133 55

Pesquisas de Mercado
Grande empresa procura engenheiros eletricistarpara tra-balhos de pesquisas de mercado e planejamento dè produçãopara transformadores de medição, aparelho, de medição, mo-tores, etc. Cargos interessantes e de futuro. Favor remeter

BTÍW 
t0d0S*°S detdheS USUaÍS •• "««ssários para acaixa n. 2373 neste jornal. 2373 55"
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JOVEM VENDEDOR
EIS SUA GRANDE OPORTUNIDADE

Nosso- plano do expansão Industrial, de que fêz parle e montaoem, lá
concluída, da fábrica Burroughs no Brasil, criou novas e grandes oportunidades
para jovens dotados de entusiasmo e vontade de vencer, jovens dispostos a con*
trlbuir com os seus esforços para o desenvolvimento de nossa organização.

Estamos verdadeiramente Interessados em entrar em contato com aqueles
que desejam progredir e apreciem seriedade no trabalho, sejam ambiciosos e pos-suam qualidades básicas para a profissão de vendedor, capazes de enfrentar
nesse ramo problemas è altura da responsabilidade do cargo que oferecemos.
Trata-se de uma carreira de futuro, agradável e bem remunerada, exercida juntoa uma clientela de destaque, num ambiente de trabalho onde realmente há
cooperação e companheirismo v

Se- você estiver interessado e possuir sólidos conhecimentos de conta-
bilidade geral (o que é indispensável), bem como de aritmética; se tiver deserh-
baraço mental e espirito organizador e, ainda, se sua idade fôr de 23 a 30
anos, venha conversar conosco pela tarde, em nosso escritório, na Rua Visconde
de Inhaúma, 134 — 12.° andar, que teremos grande prazer em recebê-lo.

7B858 65

| CARGOS EXECUTIVOS I

m

TÉCNICO TÊXTIL
Importante companhia industrial, sediada na Zona

Sul da cidade, acha-se interessada em estabelecer contato
com pessoa experimentada, desejosa em ocupar lugar de
destaque. Trata-se de excelente oportunidade em cargo de
supervisão, oferecendo a companhia reais possibilidades de
progresso e boas condições de trabalho. i|

CONDIÇÕES:

1) — Idade: 23 a 35 anos;
2) — Experiência mínima neste setor: 2 anos;
3) — Deve possuir conhecimentos técnicos em relação

às seções de fiação, dobação e tecelagem;
4) — Boas condições salariais.

¦ Face à natureza do cargo, asseguramos absoluto
sigilo em torno dos entendimentos.

Favor escrever, incluindo êste anúncio e dando, se
possível, posições já ocupadas, experiência e outros informes
esclarecedores.

CARTAS, A:
Cássjo K. Freixo — Caixa Postal, 449 — Rio de Janeiro

78549 55

VENDEDORES
PRACISf AS

CITYTEX S. A. IND. • COMÉRCIO- Grande fábrica da móveis estofa,
dot e colchões .de mola, com tecelagem própria, em virtude da sua expansão e
grande aceitação de seus produtos; oferece oportunidade a elementos jovens,de boa aparência, trabalhadores e ambiciosos de ganhar 35/40 mil cruzeiros
mensais, possibilitando retirada de 15/20 mil cruzeiros por mês, por conta desuas comissões.

Os candidatos deverão ter:
1.° — Menos de 30 anos; ,(
?.° — ótimas referências;
3.° — Prática no ramo e conhecimento da praça e clientela.
4,0 — Tempo integral e exclusivamente para a firma.
Cargos:
2 Vendedores para colchões de molas.
1 Vendedor para tecidos p/ decorações.

Dirigir-se ao Gerente Sr. Bramy, á Rua Francisco Sá n.° 102 — Apto. 601 
"

— das 9 às 12 horas do dia 11 de novembro. 73529 55

\SECRETÁRIA
Importante indústria de projeção internacional procura,urgente, para gerência SECRETÁRIA super-competente, muito

hábil que seja taquígrafa perfeita em português e que saiba
secretariar. Paga-se excepcionalmente bem, somente a pessoa
que esteja em condições. Ofertas com "curriculum 

vitae", indi-
eando, sob sigilo, empregadores anteriores, referências e preten-soes à portaria dêste jornal, sob o n.° 79907. 79907 55

EM GRANDE COMPANHIA1
ESTRANGEIRA1

I - ASSISTENTE FINANCEIRO, até 35 anos de Idade, para cargo
de confiança junto à gerência. Exige-se experiência
adequada às atribuições, (interpretação e análise de dados
financeiros, previsão e controle orçamentários, estudos
estatísticos, etc), domínio de português e inglês. Salário-
base: Cr$ 40.000,00; ; ^ 

' v

1 - ASSISTENTE INDUSTRIAL, até 28 anos de Idade, com bons
i conhecimentos de contabilidade e compreensão compro-
vada por assuntos de ordem fécnico-industrial. Línguas:
português e inglês. Salário-base Cr$ 25.000,00;

- ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS, brasileiros, entre 23 • 35
anos de idade, com instrução superior, dispostos a fazer
carreira administrativa em conformidade com o plano de
treinamento da companhia. Os candidatos'devem aceitar
transferência para os vários centros comerciais do país,

\x como também viagens para o exterior. Salário entre Cr$
18.000,00. e Cr$ 25.000,01), conforme qualificações;

- REPRESENTANTES1NDÜSTRIAIS, brasileiros, entre 25 e 35
• ;lanos de idade, com curso técnico (engenharia, química

industrial ou semelhante) para função de vendas e orien-
A facão técnica junto à indústria. Salário-base Cr$

20.000,00.

Atividade X.L'

bem remunerada
Ajuda de custo e participação

Impr4;a Je âmbito nacional, operando om assuntos
do ínterim público, oferece oportunidade magnífica a
elemenfoi que tenham Iniciativa própria «qualidade*

Kro 
desenvolverem, no âmbito do tuai relacfei r*»»oals

m como contacto com ontldadei de poder público o no
órbita comercial • Industrial um tipo de investimento
absolutamente Inédito no paíi. -. •

8*o 
ha oxlgoncla de horário Integral, podando ser

dos funcionários categorizados de órglos do go-vârno federal, municipal e autarquias. ->
Os candidatos serio atendidos das • às 11 o das IS

ès 17 horas na sede da "50CIF", na Rua Debret, n.» 23,
12° ondar V- Grupo 1.203-5. 86631 55

CONTADORES
Companhia Americana do produtos alimentícios pro*cura dois, experientes • quo tenham ocupado cargo de

chefia, para. começar a trabalhar om 2-1-58, ou antes, ae
possível. Para uma das vagas, requer-se conhecimento
de Inglês para poder falar e escrever fluentemente. Pa-
ga-se salário adequado à responsabilidade dos cargos.
Respostas, indicando dados pessoais, os três últimos em-
pregos e respectivos ordenados, para a portaria diste
jornal, ssb n.° 7080. Ditas respostas, do candidatos sa-
tlsfaiendo a exigência quanto 1 língua Ingleso, devem ser
escritas em Inglês. Guarda-se absoluto sigilo.

7080 15

• • e e e

Apresentação dos interessados, dias úteis, entre 9 e 11,30 e
entre 14,30 e 17 horas, ao serviço de seleção, à Av. Franklin
Roosevelt, 194 - Sala 505. Não se atende por telefone. --
Sigilo absoluto, 8667655

" '• ' ..'

SECRETÁRI0(A)|

Chefe de Secretaria
Preclsa-ee de um rapaz que seja dactilógrafo com re:

daçSo própria e arquivltta, para chefe de secretaria om
grande Companhia. Carta do próprio punho, com preten-
soes, referências o dados pessoais para a portaria dês-
te jornal n.° 78353 7Í35J 35

SECRETÁRIA
Companhia americana procura perfeita

secretária (estenografia inglês-português —
arquivo confidencial). Semana de 5 dias. Expe-
cliente 9-12 — 13-17 horas. Condução própria.Maiores detalhes — segunda-feira, telefone":
54-2090V- Sr. Baruch; Sigilo assegurado.

SECRETARIA
procura-se que seja perfeita em estenoorefia e dactllografla «m per.tuguês, eom redação própria • qut conheça todo» ei serviço* de ererltórlo, para trabalhar eom autonomia. Paga-se bem a pessoa com-
petente. V favor nlo apresentar-se quem pie corresponder aos re.
qulsltes. Cartas com referências, citando empregos anteriores sob n.»2288», para a portaria dêste jornal. 2268? 53

: 'V

Precisa-se que seja faquígrafo(a) e dactllógrafo(a)
com redação própria e organíiado(a) para secretório(a)
de pessoa exigente que ocupa cargo de responsabilidade
em grande Companhia. Cartas do próprio punho com
pretensões, referências e dados pessoais para a porta-
rlatdeste jornal n.° 78354. 78354 55

7088 15

ESTENODÀCTJpGRAFA
Importante Organização Internacional estabelecida nesta Capital,

procure para seu quadro funcional, estenodactllógrafa bilingüe (Por-tuguS*.franees, portugySs-alemío ou porruguls-lnglli), cem perfeitodomínio a redação própria em pelo menos umt língua, • tom expe.rlênela tm serviços gerais de secretariado. _ PeBMB btm. Sem»na de cinco dias. Restaurante próprio. Cartas do próprio punho comestado civil. Idade, empregos anteriores a pretensões; para ¦Porta,ria diste Iqrnal sob n.« 2454. 2454 55

Gerente de Vendas
Elemento técnico no ramo de máquinas para Indús-tria e Lavoura, inclusive Motores Diesel e instalações hi-drelétricas; com perfeito conhecimento da língua portu-guésa e alemã e experiência na praça desta capital e ou-trás do Rais, deseja colaborar na base de salário fixo ecomissões. Referências nas grandes organizações dp rt-mo. — Carta para Rua Mariz e Barros 58 — Canto doRio — Niterói — Telefone: 5605. 29000 55

I \ ':)

TELEFONISTA
Banco americano admite moça até 28 anos de idade,Drasileira com instrução ginasial completa e experiência ade-

quada a função. Conhecimentos de inglês desejáveis,, porém nãoessenciais. Ambiente moderno de trabalho. Salário a combinar.Apresentação, dias úteis, entre 9 e 11,30 e entre 14,30 e 17horas a Av. Franklin Roosevelt, 194 - Sala 505. Não se atende
por telefone. mu 55

DACTILÓGRAFA
Grande organização precisa de, exímia

dactilógrafa, com prática de serviços geraisde escritório — Tempo integral. Bom salário.
Favor apresentar-se quem estiver realmente jhabilitada ò Av. Rio Branco, 43 — 6.° andar,'
depois das 17 horas. 78898 55

MECÂNICOS DE RADIO E TELEVISÃO
PrtcUa-se de mecinico. experiente, mn trabalhar em oficina, eexterne. Oe candidatos deverão eempareeer à Rna Bela t3í, SSo Cri.-

ss

EST0QÜIJTA
Firma de grande movimento, localizada na Zona Norte,

precisa de elemento com grande prática do mister, para admissão
imediata. Indispensável conhecer bem o, atual regulamenta do:
imposto de consumo sôbre mercadoria importada. Respostas,
mencionando conhecimentos do assunto, empregos anteriores e
respectivos cargos, "indispensável", salário pretendido detalhes
pessoais, residência e telefone. Carías para a portaria dêste
jornalaon.°86516| 8651655

SECRETARY W-
Large Foreign Concern has opening for a shorfhand-fypisf in

portuguese Avifh perfecf knowledge of eriglish, preferably anglo-brazi-
uM^Bn 20 a"^ 40 y«»^ o'age,Safurdaysoff;Salary:Cr$....
14.000,00, good opporfunities for advancemenf. Applications perso-nally or in writing at Àv. Franklin Roosevelt, 194, suite 505, dailyrom 9 fo 11,30 a.m. and from 2>30 fo 5 p.m. (feí Eiizabeth) -i
Letfers mus! include typewriHen curriculum and recent .phofographAH processes are dealf with in sfricfesf cõnfidence. 86675 55

M

STENODACTILóGRAFA
tom bastante pratica para a llnouo portuoiíêsa, e cem eonheclmtnte
dt Hnoua mgMsa prtelsa^t tm companhia tmtrletna. Somons ào
tine» dita - salário CrS •.000,00. Pavor apresentara a Av. Prat.
VWIson IM -. 4.» andar ati io IO horas da manha. <n(A 15

I ELEGTRIGAIy ENGINEER
knowledao o* the lotost tlaetrleal.taulúmtnt used I» i«S7.Vi!í ,1 •it,!»fle eodes. — Praetlet
WJJ"H*^ md raqulalHon twh^Krmotõ^^rs2?-í?IíK^l?'1^ Ablllty to M&W
pw month. Contaet record agtney - Rua Mfaleo, 70>rSm4ô4 ^ Cr* V000' *° Cr» 2O«>0.

*,
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GELADEIRAS
K.N'CKrtADEinA,1 AMKR1CANABI tm
Vendo duaa na «mbtli*«m, lindo
Una maré* "OKHBftAL" • outra••IIEGINA". ¦•!» l.NO.OO fada. Tal.
íl-OftM,  jjg 60
OEUDKIRA - 11 !.'¦ nrlgln-l I-liU-
eo * (tiveimn iiiòvcfi, v«nda**4. Ru*
Calei» «4. apt», __. 1(U M
GfclJ.DttBA a pti — Nova core . •
anoa d» aarai.ll* Sl.Mt.u9. Super lu-
xn — Vende-u urffnlt, congelador
Inteiriço, pori» iivur. gavataa Inlc-
rtortj -n círe», Tel: 4S-47M Ru»
Kvirlsto da Veiga. 47 — «p, M7 -
Cinelândia, IM» O

' VCNDSUaBB — Ar*condlc„»ado Phil
co 3/4, Crf SS.000.00; TtUviUo com
it-iiio 14", cri ss.ooo.oo, ver Av. Prtt,
Vargas, 4<«. il DOS, Wl B
aELADEtRA — Americana, Frlgldal
ir. 1 pês, perfeita. Vriulc-.i- Ci|
M.000. Hua Visr.mli do _lra.4. 334.
loja, ¦ na» ss
vende-se — Dun leladtiràt i
perfeito funcionamento, uma «rande
• outra pequem, a menor i electro-
)UX dl Iii. Inforinacnra: tel.'11-8110.
Vende-lt tambím uma mobília ferro
batido. 36318 M
AB CONDICIONADO — Vtndt *n um
aparelho d* ar condicionado "Car
mr'', modtlo JH, fOrç» 3/4 e\e ca-
valo <¦ funcionando bern. A tratar pe-Ioi telef». SS-403;. OU &3-03M.

17113 H

C1IC.J.UE1I.A - Frtsteold, lnileoa,
mataria! inow. ei. .... modtrnt. t|
BOrU iiiíllr». (avttll ali' Urgente,
Crf II.SM. li. J«n_. nuilie, ti, apt*,
It4. V. Utbtl. «640 M
0-3-AI>EinA — Croilty, « píi, Tm*
porudi, c| prattlilrat n apotta. »«-
v«Ul. «te., ciado txcilmtt. OrailAo
30 mtl c-i.-e. Vai» o dObro, Rua Uru*
gu>l. 40, *p|«, l, Tijuca. . 17138 16

OELADCIIIA — Trlgldalre" tmeríct-
nt, dt t p.«, vende-;, em ãUmo c*.
tido. Av, Copacabana, 310, tpt*. Ul.' 

- 
' 07077 SD

GELADEIRA — Vende-io, americano,
dt ó pfci, em perfeito estado, Electro-
lux, Crf 7-000 00. Funciona no fai, a
querorent • * lut. Própria pira «I-
tio. Av. Atlântica n,< 4uo. apto. t,
Pdato I. ¦. 4436 .,

I. nortá*
baliitm.

üE-.At)lnilA -- G.E.. tipo modir-
no, »\. p4i, perfeito citado. Slltn*
rloalulma. Vendo liaram. Urftnte.'Itl. 46-310I, I7_.il m
ÕKADEirtA VVQNI-Elt~BÃÍ»
til «mrrlcaii». No", nt tmb
Out: Cr» u.000,00. Vtr * rui Sil-
velra Mirtlns. 30, l.o tndir, Fiamin*
«o. Tel.: 23-0169. UH7 89
ATENÇÃO — Oelidelrai — Ula tm
•eu interesse — Liquido G.E. 10 i -
péi dt 4» mll cruielroí por » mll
ciii-riroa. i Norg» d» luxo 21 mil cru*reiro». Prrstecotd t 12 pfa 30 mll
cusclroi. rrlglditr» t pèi t òutr*
8 Stt 11 mll cruzeiros, tmtrlcinii,
pouco um • multo (tio. Rua Rtttn*te feljò <1, 1.» andar. 1038 59

r.ELADwnA cnoaLEY.
m.i.lciiii-, eom (avttat Intirnai,
ii-i-iiai n* poiti, vriulc-a*
itui Mirli t Barres, 419, raia --- 1 Mirechai Mariano

4417 tt;

t lí.. .tu 1-AKTIl-tU Alt >.,ul. g.la.tmilirnti, pra* da, motor modtlo w n u: ,
»• 1T.IM.0O. ftllo e-tulo PrtÇO li» 10 000,1

QELADtinA ,0. K dll modem»!
pouco UM, vniuta-i*. Cr» 10.000,00, part dttocuptr. t«i, tS-Mtt,

4411 t»
Õit^DElRA PHILCO tm ttlliaTtmi.
rlcana, »'. ptt, iiuiderni ter. venrtt-
dt aminlií, ic-mndi-tclra. tt' 10 ho*ru, _:-.'.:_ Central Arfola, :; — :;;,_
Crlitòvlo. 4414 *,•>

VENDE-sr, 11 mll cruzeiro! t vl.ta,
refrl#»rldt_r 8 péi. Perfeito fundo*
namento, com estabilizador dt cor*
rente.- Vtr o trtttr na Av. Atlantlci
3316, «pto, 1201, ioi domingos, dt
Urde. 27434 31
GELADEIRA, G. K. — 2 portai, 12
ptt, tuptrluxo. prttelelrai (fratórlu,Interior em côr. 2 metei dt uso, -st*..
do do novi, vendo urgente por mo*
tivo dt vligem. Rua Min, Vlvelroí d«
Caitro. 31, Lido. 76363 89
GFXADEIHA RHILCO, 6'i péi, -dt
luxo. e conjunto t:levliüo, toca-dli*
cot Hi-Fi Philco, em estado de novo,
rom apenas 3 anoi de uio. Vrndr.it
por menoi dl metade do valor. Osval*
do Crt*. 138, npto. 901. 7317 89

FREEZKR — 1'ara dtMRupar ttpiço
vendo btrttliilmo por 33 mll cruitl*
roi um Congelador "Kelvlnaloi•". lm*
portado dot E.U.A, nova. Cuilt nocomercio 68 mll, ttm 10 p4i cilblcna.
Telefonir dn » ti 13 e dai 11 em
diante pira 81*6190, ir. Wilson, ictr-
«tr Vllll». 80431 89

C.ELADE1HA AMEHIcÃnÃ-- Impor-tada I pi» maravilhosa, nunca tn*
E!í__'_!_L-_£to£. .p*ri_ iSI,_!1"- "• StWtnht. 16. apto. 1carne, pelxti, ttc. Custou 63.000,00 —
Vendo urgente por motivo de via*
ttm por 18.000.00 — Vtr Fellpt dtOliveira 4 — Aplo, 41" _- BlfldoTúnel.

VENDO — Por M.OOO.00 uma |»1|.
dilr* m.i.¦, „,bio4i Amtrtcmt I p4i— Vtr Rui VltrondiMi Plriulnuuga
I — UlUclo, TOS» 69
ClKtiADBIHAB O.K. • Philco 1957

udttrt uu*iOEiAUEmA - a.x \i ptt. i portu¦ im (>er* mod, 1989 únlc» no Rio, Interior tm
00. l.ut'llndii rArti vendt*it por prico dt

St, Rtiltiigo. mnlln Rui Senhor doi Pauoi ido
HU M — Jt and. tiq, Av Piwoi.

09276 »9
An CONDIOIONADO Philco, ultimo
modtlo, «Indi rn.-nisotirtn Crt 80 mll
— Rua Ottnt Roman 41, ttl, 41-0IU3.

14767 81

B 61 novai. Importada» dt Anir
rlet llll |>c», luxuuias, 1||
portas vendo, aceito trocai t lai-t
lito. Kua lUddork Lobo. 140 ... ,

414. S9 ™' »•*-«

as mmw s uj>.
Vindi.t» um mi Ntido di novo,rom i tom di rifrigtrteto — Trittr

,111 ni» da Auenrtiléla 104. uli 607 ~-
6391 St

PHKÍO 2 PORTASGELADEIRA tmtrlctnt "Norte-, 7
pr.-, atui, im perftllo tltado dt fun-
cloiiamento. tutomttlro, llll ttc. opor.'.,,""'"; SW __S._?_»-.. ?,'¦ '. p"
tunldadt ttnlca. vende-w por pr.«o 1^" 'Ía^J1',^ °-4il ..mâI f0;, "•••
de ocaalío 17,0t'0.0v. Rui St», Cliri oa ?._-_-.*__! __ iÇíl 76 mll V>r At
chi 7 Copa,  M311 til
ÃPAHW.HÒ AR CONUICIÒNÀDO ~
Ctrritr. tipo Coniolt tamanho 18x49.1
Vtndt*it motivo vligcm. pltno fun-j
clonimiuto, 90 mtl truu,. Rua Ay-

Ailinil, s UM. jj.333«.
16327 19

W,
GELADEIRA O K. Amêrlcani — V»n
dt*M uma com 7 p4>. gavtta piri
cirut, Itgumtt • rnitn. Prtco Cri
U0OO.0O, motivo di vi i Ver «

6EUDEIRA GE
Supir-luxo 1137 _ Importada na•mlwlagtm porta magntll» 10 li ptt17500 89 — CH 33 mll - Ttl. 87*3310.

, 27447 I».•

COMPRO UNA GELADEIRA
-.  „-... n *' ,jB>» maqulm d» coituri Slngtr t
rui Teodoro di Sllvi, 227. próximo - m» trplrtdor. Tel. 21*7ltt.
rua Perelta Niinc.. 7186 39 61031 19
AR dwTBSfatONASft^l » Phfic_~S4
t 1 HP nove» na tmbalajrrm. ' Rua i
Biijo dt Jiiuirlbt 401, T.rreo. lpi- I
nema, 47*8760, 17433 90 '

GELADEIRA AMERICANA SUPER.
LUXO 1987 911 ptt, funcionando mi*ravllhoumcnt* liem. Iivttn para lt-
lume», peixe, carna etc. — Cuttam69.000 — Vendemoa por Crt 14 OOO.Ver Av. AUlntlca 33C8. Apto 1 —
Pfllto 6. .'

._ . .¦'¦¦- 'f.KI.AlinitA a qutroirnt • t |ti »n
GELADEIRA AMERICANA 11 pf. — garrifido, dll mircit OUrolux
Marca Frlgldalre, -Marca Frlgldalre, 1 portu. Super I.u*'Servel de t, 7 t » pr». Vendo barato vi.i. riurc_,, _.xo 1097. Gavetoi pira carne, fcgumti com girinUl. * Rui Alrei Sildanha, ---,-- ^-—
etc. Cuítam 120.000. Vendemoí ur*S4 Tri- 47-9933. Copirlbini, \ IA DE-SE — Ac
(ente motivo viagem para AmcXei do' 8663 99 t|:ll,u>< ¦' meiri

GELADEIRA - CPOSLEY
9 pés — Super luxo
U.S.A. —Cr$ 22 mll *

Vrndt*ii niMioii. 3 «anui ptr*
Ctrat • llgumei, priltltlmi na por-tt, ttc, negócio dt rira ocailto, ur*
ttnti. R, n«t:.o di Ipantma 143, »p.
Ml — Edifício Lord. toqulna d» Rua
Pomptu lo.nriro. Copirabini,
__. 8091 •»

CONSERTOS DE GElADEiR~AS
Ar Condicionado e PINTURA

Tícnlro eitnngtlro npirlllludo —
Conteria qualquer tipo a domicilio
Afruôrtoi _ Mtxlma garanll».Atenrie-ie t.iuiin-in loa domingoa. —
Tel, 87*7136 — Birvl-o rtpido.

11021 19

T.V. G.E. 14"
Pruoi chtgida do» EE. UO. vendin» rmhtligrm. ultimo tipo. Til37*720». 3336 go

GELADEIRA GE 11 WS 
~

AMERICANA
Vrndi-ii uma nt tmbalagem, po/-la imaatada — Rua Leopoldo Mlaut*M. ap. 202. 2J616 39

PINTURA D! GELADEIRA
A partir dt Crt tOO.OO a duco, colo.nçlo d» bomeht a domicilio —Ttl

ai.iíts, nr. WAl.TER. ' 1991 66

AR CONDICIONADO
Vindim-ii doli dt lll H.P, cida•merlcino» uuitoi ma» garanUdot, —

rit*M dimonitraçao — Preço Cr» 13mu cada -- vir la. f#lr» tm diantena Ilua Rnl Orandna 374.
__________ 1131 19

AR CONDICIONADO
Vtndo, noro nt imbtltgtm, R.C.A.l't HP mod. 997 — A rl«t» 86 mll -Tratar com o ir. AI.nUQUERquE niRU* Alfindega 98, nla 703.

1282Í St

COMPRAM-SE

GELADEIRAS
USADAS - PARADAS

. TROCAM-SE
Telefone: 37-2323

18011 69

COMPRO A VISTA
I g-l-clrlia

Ttl.: 87-ei.o.
t 1 tr «ondleloBatt,'

UM 6-

AR CONDICIONADO
Vendo 1, tendo X Philco t outro O.!>¦¦ Tlilnlln*.'— Ambot d* 1 np ajn--úa na tmbaliftra — TraUr

43-3138. íÍp:
_ hi.?

_l»l_»6|
GELADEIRAS _ «TOTÓS !

Tícnlco eitrangitro conurta qual*,quer geladeira na tua cata. num dwi com garantia - Ttl. 87*1339 - EU**ClENIO — Orçamento iem compro**mino. Ttmblm ioi domlngoi. 1
16074 (•

Ar Condicionado R.C A. 3/4 H.P.
Vendi-n. imirtrano. ultimo modl-'Io iem uio -Rua rtrntodo Men-'

_í' _••,_!• •°01 ~ Ooptctbana -)lei. 81*2169. 37«t 691

VENDE-SE UMA GELADEIRA ;
Em perfeito estado, dt 11 Ptt, con.

girttM oongelidor freeiir com duu
porttnhaa lun.lona com duai autoJ™*"<i?. • \m moderna. Prtco Cif29 mil ou pela m.'.hor oferta — Ru*Prudentt dt Morali n. Uta, ap. 103.

X/948 I»

N S T R U M E N TQ S DE M Ú S I C gjt VENDE-SE - Otlmo plano m?W P,A. OEAyKSTAPF r. Ap.rU1, mento. Ingle». Vende-se, com cor

Nortt por 60.0007 Vtr" Barata Hlbelro' . 1S0 bn\oi
18?, reild.ncla. Tei.: 37-3781. QEÜADE1RAS AMKHICANAS — if. '"if-._*r Preta

Acordeon Scandalli if-ldaa crugadtg, rêpo dê~mêtM"Ín.
.l!.!'.1.. ,í"»._r'!_0|t«'lrlço. 3 prdalH era ótimo eiü*

do. Pi

TRABALHA EM REFRIGERAÇÃO?
Compro dlnlimtntt nt fibrlca avtportdorei (itrptnllnn) condtniadorn, boblnn, forçidmolorti, -nldidei, ate. M. J. Tttxilra Soclidtdt. Fll ho — Btnt-lto Otoni 77-E — Ttlifont:

tr,orti dt
N. B.l -—Nono Dtptrtimtnto dt Engtnhirlt tn contra -tt a"_iipoii;ío ptrt quilíqüt. 

"coniultti '

mv St

86«80_99 g.K. 2 porUJ, IS à 14 pé». 1 por
U II i 11 pés. Fhllco t Wr.vtln
Khotisf. Vtttjo» vantajosos
Barata Ribeiro, 233. Fone:
57-6229. -M59 59

'Tel.: S212;o

6 ibafadorei, 1 reglitrui,
Cr» 29.000 0(1 -

'reco baratiiiimo. Largo de

ACORDEON SCANDALU — Vindonovo, 60 bilxòi, ablfadvirei d» luxo.Preço Cr» 20000,00. Teli 67-6829.
_ '_ 3147 78

PIANO ÊSSENFELDER — Ven*

CONSERTAR GELADEIRAS?
.... P-n'1'"? Rtformtr? Btbtdouroií Ar Condicionado? Miqulnai do Livtr? Procurt M J Talitáf» ta.u_.j_
-._^dl^o^^eT.r.•tó,.,ro, Mp,eiiii"dM SS ^.ff?*^^

_ji'i I *¦ '¦ _______j_±_t ¦ —. 73521 5f

^UA GELADEIRA PAROU?
;Chame Brandão ex-mecânico de PauU. Christoph.com 17

anos de casa profundo corthecédor da Westinghouse e demais
marcas — Telefone: 22-1497. 9352 59
INSTALAÇÃO, __ CONSERTOSAR CONDICIONADO

TEL. 27-3234 ,-f
Oficina Uf« especializada eom tecnlcot estrangelroí, lnitala, con*terU qualquer «po de aparelho. TROCA DB FILTRO SE AR. ÍM66 I»

CONSERTO DE GELADEIRA - AR" CONDICIONADO
Oficina DOIS IRMÃOS. Refrlgera.o. Tícnlco HÚNGARO (100%) ei-

peclillzadà tm comerto.i t reformai de motor» abertos ou fechados.
Mdtl ai marcii. Troca d» borracha", etc. Oti em geral. TeL 32-9966.
Chamar ir. AlMindrt. *,-. , m3n K

GELADEIRAS — O. K_ Kclvlna
tor, Gelomatic, a longu pruo, o/
entrada de apenai CrS 2.000,00.
OELANDIA. Ar. Rit Branco, 25.
Tel. 43-915.. . ,4127 59

. VKNDE.SK - Um vlol.o eipinhõl
Rua Tel.: 28-354.1. ' 10064 18

HAHMON1UM — Uaado, marca Sin"ta ,'iu.. 10 nglitrot. 8 oitava., acel*lamoi ofertai. Ver i Rua Conde dtllontim 1098 • InfúrmacAei p»l0 ttl :56-496^^111 ilteli. tooM 13

tndar. Ed. Patriarca — Centro.
 41504 75

RVK H__\HIO DS GOUVEIA 110,apto. KH — Vende-n icordeon com«8 btlxot, mirca Galant t uma eitin-te c*im citojo — Cr| 7.000.00.
__. 31.6 75

iiíi.0 .:. •>-<» Kranclicu. 26, tala 807, '8.° *-e-»e modrlo Itnptrlal de luxo,''¦- '¦'¦" "-'¦'¦ com mecânica estrangeira, cordai
cruxadas, cepo de metal, três pe-dais, .88 notai e de excepcional
sonoridade. Preço de ocasião. —
Largo Sio Francisco n. 26, tala807. Edificlo Patriarca —- Centro.

9- >0IS

VENDEM-SE miqulna SJngtr portt-
til t camliai Arrow n° 16 x 34. At. _ _Atlântica, 100 apto. HOS. lACCORDEON 8CANDALLI — Vendo

4116 U|unj toltlmentt novo. na cilxa, 83
AR
dt
pouco tno. otlmo funclonimento, \.n-;oRGAO HAMOND — Comnra-»e oudo por 45.000 crutelroj. moUvo mu- troca-n por cara dr veraneio. Car-

mt ai um lotaimentt novo. na caixa, 83
I CONDICIONADO AMERICANO,H,*,,^,.r*r vermelha. Preço Crt .

I H.P., 110 ou SM voltl. 80 ciclo».:1_*_1__L™-_1,_,__  MM 18

47*WÍÍ. Xo',p«_bin.f*l<1'nh"' 
"- W: "* ¦""-¦ ",e Jornal "" 1ÍM5

1664 39 18041 73

AR CONDICIONADO "GE"
Acelta-w tncomt-ida ttt 19 apare-

lho». 1 H.P. O. K. modtlo 947 — En-
trega tntrt I t 10 dit.mbro. Bnco*
meudn para" ANTONIO WN8 — ttl.
37J735 t nolto depoil dia 6,30 hl.

7030 86

GELADEIRAS
- Consertos • pinturas, do geladeiras, ar condicionado, por téc-
nico europeu 100% especializado. Consertos no mesmo dia a
domicílio t jjorantido. tels. 37-9695 e 57-2441. 8596 59

Pintura de Geladeira
Cr$ 1.000,00

A DUCO
A pistola pelo mesmo processo de fábrica, com apa-

relho contra ferrugem. Faz-se remendos em geladeiras,
coloca-se borrachas novas de qualquer tipo, estanha*se
grades. Dá-se garantia e referência do trabalho. — Or-
çamentos grátis. - Técnico PADILHA. Telefone 27-2299
Patinado em móveis. 27247 59

i
TELEVISÃO - RADIOU — GELADEIRA

Máquina de escrever, de lavar, de costura e de quqlquer
espécie. Motores, cristais; objetos de arte, etc. Paga mais 30%.
Atendo a domicílio. .h '& ii' %1\:'Telefone 43-7647. -Alberto

193S 59

PINTURA DE «í-lil \OI_IUAS
' A Duco em tôdas as cores pelo processo original de fábrica,
isolamento contra ferrugem; Mudança de borracha. Laqueamen-
to de mpveis em íjeral. Orientarão técnica especializado. Orça-
mentos sem compromisso. Telefone 45-8548. 6187 59

1»

Pitttitfas dé Geladeira a Duco
J. Pelo processo de fábricas em seu domicílio faz-se nova em um
dia igual fábrica. Aplicamos isolante contra ferrugem. Coloca-
mos borracha novas. Pinta-se cozinha-americana, máquina de
lavar roupas, laqueamento de móveis. Sr. Hélio. Tel. 46-2072.

10232 59

PINTURAS EM GERAL
.. Se .Íeirf* Í"e _e Cr* ÍM*.» em «dat ai círti. Firma estabelecidaM. B. LXDA. Serviços garantido! executamos em tua' residência ou emnossa oficina. Pintamos Umbém apartamentos, etc. Fazemos todos oster-iços d«' nono ramo. Atendemos a todos os bairros. Til Oflc. 43.7206
«U Eli. 42-7969. ... t0fi3 M

EMFREGQS DIVERSOS
Engenheiro Eletrônico

l!(t

;en*p
c/J5 anos de experiência em todos os ramos das radiocomu-

nicações. Projeto, construção, instalação e serviço. Conhece
quatro línguas. -Ótimas referências e ampla documentação da
sua atividade. Tem carro próprio. Oferece-se a grande firma
ou organização por cargo de alto nível. Cartas para a portariadeste jornal n. 6773. Suc.-Cbpa. 6773 55

VETOfDORES

M

lápardlios Elétricos , I
Para o CfHIRO e CAXIAS, precisa-se de vários com bas-

ianfe prática e experiência, pare loja de grande movi-
menlo. Salário e Comissão. Apresentar-se a Avenida Presi-
dento Vargas, 509 — 15.° andar. 79850 55

DACTILÓGRAFA
í . Precisa-se com bastante prática ae escri-

tórió — Av. Graça Aranha,^226 V Sala 1.002
— Procurar o Sr. Vèrri. . 7276 55

'¦tr

io

ELETROTÉCNICO
e Eletrotécnico yéndèdòr

importante firma de eletricidade, com atividade co-
mercial e técnica, precisa dó 2 eletrotécnicos, brasileiros,

*com o curso técnico da ETN, ou equivalente. Apresentar-
so com referências a Praça da República, 75 — loja!
Nio so atende por telefone1. 7415 55

Fica nova a sua geladeira
.<

Coniertoi • reformai dt (eltlelra. di «utlquer mire» um rrUrar do
lòctí. Pintur». a Duco com riipaiem total, aparelho contra ftrruiem
em cSrei modernai com itrantla dt belria t darablUdadt. ComerUm-it
támOém rádio., eletrolai, enceradelrai, aiplradorn dt pó t ontrot apa-
rtlboi elétrleoi de' mo dom.-Uco. Orcamentoi iem eonipromlaio tra
qualquer bairro, Ofjclna _ Rua Zamenliotf n. U — TeL 21-SSiI, com.
ir. Oliveira. tno M

PINTURA DE GELADEIRA
y CASA DO BARROS

Em iui reildèncla (lea nova tm um dia.
Apllcamoi aparelho contra ferrugem • plntt-
moi com tinta "Duco", a plitoli. Colocamoi
borracha nova • eitrado. Estanhimoi gradti.— Rua Siqueira Campoi, 7-A — Copacabana —
Ttltfont: 37*7997. uns lt

Pintura de Geladeira
Cr$ 1.0 00,0 0

A pistola pelo processo de fábrica, norte-americana,
com.a legítima tinta Duco, em seu domicilio ficando nova
em um dia, igual a vinda da fibrlca. Aplicamos apare*
lhos contra ferrugem e estanhamos grades. Colocamos
borrachas novas. — Telefone: 32-1032. Técnico BASI-
LIO JORGE — Com garantia por 1 ano. Damos refe*
rência do Serviço. — Remendamos geladeiras com chá-
pas soldada*. 6941 59

f COMPRO GELADEIRA *
Máquinas de costura, de lavar, de escrever, motores,

geladeiras, ventiladores, radiolas, toca-discos, etc. Pago o
melhor preço. Atendo a domicilio. Tel. 43-9232.

SOU. I»

Conserto de Geladeiras
AR CONDICIONADO

CHAMAR:
, MAQUINAS DE LAVAR
47-4588

Técnico estrangeiro especialista em "TADAS AS MARCAS. Xxrruta
o aervico. NO MESMO DIA NA SUA FR6PR1A RBUDtNCIA. Orca-
mento iem compromisso. GARANTIA DE I ANO. Ateudt KM QUALQUER
BAIRRO NO MESMO DIA. .9088 19

GELADEIRA SUPER
AMERICANA mod. 1957
Vende-se uma Frljldair. com 14,5 ipês, ainda encalxotada, eom t por-tai. Ê a única do tipo no Brasil. Compartlmento para mantelca rom

temperatura regulável. Deep-Freezer amplo • com c-trator autom&tlro
de gelo dai cubai. Pedal pira abrir a porta inferior. Desi-ongelador
automático, tendo também amplo depósito desldratador transparente paraverduras. Depósitos e gavetas para tãdaa »s utilidades. Rua Gustavo Sim-
paio, 811 - apt*. IMS — Telef. 36-3355 com o proprietário. ,1089 59

GARANTIA DE 3 ANOS - Cr$ 1,000,00
A DjüCQ BRILHANTE, pintam-se geladeiras, máquinas de

lavar; armários de cozinha, gabinetes dentário qu médico; estes
serviços sâo executados com a máxima perfeição. Dou quaisquer
referências. Orçamentos'sem compromisso. Sr. Borges: 22-7257.

20000 59

GELADEIRAS
CONSERTOS

AR CONDICIONADO T. 47-6130 PINTURAS EM
MÁQUINA DE LAVAR 1elJA 27-5124 GERAL rConserta-se rápido o garantido na oficina ou na sua re-
sidencia, com técnicos europeus e com peças estrangeiras. —
Rua Josc Linhares, 85-B. 27544 59

PIANO — Vendo ótimo pltno, multobom tom, próprio pira eitudoi adi»antidoi (ettrinrtlro). Vendo por CrS25.000.00. Rua Min. Vlvelroa de Cai-tro, _7. Lido, 78381 75
VENDE-SE - Um plino Schwartz-mann novo por Cri 3S.000.00 A RuaRonald de Cirvilho n° _!>_ apl° 5021.1.1.. ¦ 0Í2SB7JLido.
PIANOS SCinVARTZMANN —
Com apenas CrS S. 150,00 men-sal», o sr. podo.rá emprar pia-nos da marca Sch.vart_mann emvários modelos em cores. Ver emexposição hos amplos salões devendas de Esperança de Barros
Costa éi Cia. Avenida Fassos,36/38. 10046 75
PIANO DE CAUDA PLEYEL — Ven-
do, com urgência, com cepo de metal,

PIANO GAVEAU — Vendo, es-tado perfeito, S/4 de cauda, côr. ,marfim. Ver ã Rua do Russel. cord" "u _d"'- teclado dc marfim.-..-«.. minuaaci, go-0-.d.nie it oríJio, cuitou 120 mll
cruzeiros; vendo por 65 mll cruiel-
roi. Ver na Av. Atlântica 3.308 —
apartamento 1. 86G82 78

710, 9.° andar, com o porteiro,
4521 75

PIANO
Sm titado de novo. Vinde-it —

Rua Borda do «lato 55.
320. 18

(XKÍ^^?^ v^>^ii^^^___\_______\r^.^y

PIANOS - AFINAM-SE
becuta-M qualquer conitrto em

caia do traguei. £xtermlni.it cupim,
tratldo da Europa, novo aiitema Karll
Kalna — Teli, 28-2734 — 32-9838.

15888 «

ACORDEON
Vende-se um alemão de 80 balxoi

tm ótimo estudo — Tel 57-7742
28188 75

Pianos novos
Áceitam-se Trocas

TIPOS: 1/4 dt cauda, armário t
modelo apartamento, doi mali con-
itgrtdoi fabricantes, do mundo a
tm lindas e variada, -.irei. Condi*
çôei, iem competidor « com a mais
ampla garantia. — Visltt nonas
expoilçôei a Rua URUGUAIANA,
38-40. • "

REI DA VOZ S.A.
tm 75

COMPRO
1 plano - Tel. 52-2776

Para uso particular, mesmo precl-tando reparos — pagamento à vista.
288 75

COMPRO
1 PIANO - Tel. 57-0960

Tenho urgência, mumo preclaandoalguna reparos — Pago bem ti vista.
. 50W 15

PIANO EVERSTAFF
Vende-se oom apenas 3 meses deuso. Vendo tambím .um violino —

R. Prudente de Moralt 1.353. Tel.:
47-8874.  '3088 W

BRACELETE de BRILHANTE
j Vendo um maravilhoso braceleta dt
brilhante e platina com largura dt
trêi dedos, preço Crt 250 mll. Rua
tonelcróa 43,'lpV 702 — Tei; 37-0579.

27582 75

COMPRO 1 PIANO
rone 27-3180 — Nio se Iluda com

agencladorea (8*ái 12) Pago _, tarde.
20083 75

PIANO P_rROF. tipo armário, prall-camentt iem uso. vende-se, à RuaLeopoldo Miguez, 128, apto. SOI. Co-
pioabani. 8231 75
PI_NO - ••Pleyel" Cr» 31.5ÕÕ,ÕÕ.
Steck"Cr8 31.500.00, Fimllla vende

a partlculir. Rua di República n* 93
Fone: 29-9079.

PIANO - Pleyel Cr| 26.500,00. Açor-
deon Scandil. Crt 17.5ü(i.oo. Novo.
Vendem-se Av, Copacabana, n. 1.150
¦p. 507 (ver das 7 ta 11).'

PIANO ,- "Hn" Cr» 17.500.00. V«n-
de-ie S Praça 11 n° 403. Pleyel por
Cr» 35.000,00. Praça 11 n* 33. (nao
confundir estes números...)

29082 73

ACORDEÕES - Desde Cr* 1-0.00. M
Sopranl. llohner a tôdai ai mareianacional.. Timbóm saxofone*, clart*
!!___ ph",i8£Í' vl0!5. _•r*1"01- p|1u"*«altas de bOci. Tudo aem entradat iem fiador. Crltli método para ei*ludar. Maior dtpóilto Casa AcordeoaAzul. Rua Santa Luzia. 799, quuteiqulni Rio Branco. Para profesaflrtae revendedoret descontoi excepclc*oili. Telefonet 22*87(0 • 43*»7u »

778M 71
PIANO — Vtndt*M tipo Pltytl
í.íí,.yo__,_.p,r",to -Htn-U vtifCr» -2.000.00 a ma Vltcoad. Itami.»'y »»¦ 2313 71
ESTRANGEIRO qut te TtUra a ta.
pali vende um luxuoso plano Impor*lado tipo apirtamento por CrS ...,«•"OO. Aceito oferta, Rua Humaltá102. Casa 15, Botafogo. 7002 7»
PÍANO ALEMÃO — Vende-ãTà
nua Dr. Satamlnl, 1J5-B, TUnea.
Faclllta-se um pouco.

-192 7$

PIANO PLEYEL perfeito da cor de
laranja, otlmo som, família vende por
motivo dt obra na caga — Rua Do-
mingos Pirei 82. Largo dos Pilares.
Esta rua começa na Avenida JoSo
Ribeiro 331. _j__,
PIANOS a Cr» 15.000,00, Cr» 25.000,00,
marca C. Bechsteln, Roniicn Cr» ...
30.000.00 cepo de metal — Pleyel de
luxo 45 mll cruzelroa. Praça 11 de
junho 29, sob., defronte ao cinema,
nSo confunda é no aobrado n.° 29.

4191 75
PIANO — Vende-se em perfeito ei-
tado, teclado de marfim, somente a
particulares, motivo de mudança. Ver
a qualquer hora Rua Farani 38, Bo*
tafogo. 02578 75
ACORDEÃO — Hohner, alemão, 120
baixos, 7 registros, novo. Telefone
37-7780 — 23 mll cruzelroa. 28171 15
ACORDEON SCANDALLI — 120 bal-
xoi novo — Vende-ae —.27-4701.

27458 75

PIANO SCHWARTZMANN novo Cr*3.800,00, valor 80 mll cruzelroa cepo
de metal, 3 pedals, 88 notai. (Opor-tunldade) família vende — Rua Mt*na Barreto 29, sobrado. BOTAFOGO',

418» 7»
planos _, Acordeões — Atina»
:8es, consertos, reformas • txtlnçl»
lt cupim por técnicos eitrangeiro*

Atende-se a domicilio. Telefone ..'.40-8898. Sr. VICTOR. '
4182 lf

PIANO ALEMÃO — Vtnd«-M Cr» A
45.000,00. Becheteln. Tel.» SS-3018. '

S42S Tt

PIANOS DESDE Cr$ 15 mil"
Alemão, novo, nacional novo, 88 no*

tai, S pedals, cepo metal cordas cru-
sadaa, facilito pagamento — Rua
Hans Btaden n. 13, ao lado do n.
248 da Rua.Real Grandeza — Bota-'fogo — Tel. 46.1037. '.

2443 15

1/ lll II
" •*. !*

PIANO BLUTHNER .
1/4 de cauda

Vende-se um maravilhoso. Tel
48-9847, 4273 73

* PIANOS NOVOS E USADOS
' Gnnde estoque de modelos da apartamentos, armário e de, cau_a.Alrm&ei, tnxl.ici, franceses e nacionais. — Vendas a longo prazo, iementrada, iem flidor. Aceitamos troca. — A. HAHN, Avenida Treze deMaia n. 1MM a&dar, tala 41!) — Ed. Municipal. 2522 75

PIAWO BECHSTEÍfV
recemçhegado Alemanha
1/4 cauda — 1.67 largura. Ver à Rua General Polidoro, 30,

Guarda-móveis e tratar pelo tel. 45-4670. Aceito propostas.¦ ¦-¦ .: ¦¦¦-¦..: ; »165 7S

Plano Augusl Forsler, novo 1/4 cauda
Vendc-s» íit» esplêndido Instrumento, eom excepcional sonoridade.

OlUinoi lmportadot, em ctr clara, tom 88 notas, teclado de marfim.
Prtprlo para pessoal entendldai. Prtco barato. Largo de 8(0 Franclico
a. 31. iala 897 — Kd. Patriarca — Centro. 57Ò8 75

CAUTELAS E OURO VELHO
Compro, de jóias, pago o melhor preço da praça. Solução rá-

pida. Rua Evaristo da Veiga, 35, sala 605. Tel. 22-6058, das
9 as 16 horas. 15959 76

SÓCIO

PIANO STEIHWAY-
Vende-se plano Stelnway 1|4 de cau-

da em perfeito eatado — Preço Cr»
350 mll — Tel. 42-4813,

PIANOS
VENDAS SEM ENTRADAS
SOMENTE ESTA SEMANA

Dos melbores fabricantes — N&o
compre sem Ter os nossos prc.os, h
vista e prazo — Rua Senador Dan-
tis, 19, 8". nad., aala 807, T&riaa co-
res. 201163 75

M
Tícnlco tstrange.ro — com dinheiro • multa práüca em construção

civil 1 Industrial, querendo ampliar sua firma, procura sócio que ia-tlsfaca um ou mais quesitos doi que liguem: 1) Tenha possibilidade de
arranjar construcfiea do Governo, da Institutos ou particulares. 2) Tenhaterreno, otimament» localizado, próprio paia incorporaçlo. 3) Aceita-stoferta ta Intermediário, contra çomlssfio, após a conclnslo do negócio
proposto. Escrever pata o n, 23098 na portaria deste Jornal. 23098 77

SÓCIO ATIVO
\ Procura-se c/ Cr$ }200.00Q,00. No mínimo p. labora-

tório fotográfico. Atividade: toda parte comercial e relações
públicas. Não necessita experiência do ramo. Respostas p.favor p. este jornal sob o n. 27427, Sue. Copacabana.

27427 77

ÁGUA MINERAL PILAR
Precisamos dlstrlbuldorti, exclusivos, tm conta própria, para as im

portantei cidades do pais. quantidade Ilimitada, para pronta entrega no*Rio. Tratar: Representações Pilar Ltda., Av. Nilo Peçanha n. 15S, 3.» andar,tala 307 — fel,! 22-1790., 4.07 77

DENTADURAS ANATÔMICAS
Como lt fossem os ttui próprios dentes. Dentaduras que*

bradai stm preisio? Bridgts partidos? Consertam-se na hora.
PODE ESPERAR NA SALA — DR. SOUZA RIBEIRO — Ave-
nida Marechal Florlano n.° 1, tgbrado — Tel. 43-8137 (etquint
dt Rua Miguel Couto), ao lido da lgre|o dé Santa Rita (pró*
ximo 1 Avenida Rio Branco) — Laboratório de prótese anexo.

.' 10 72

ZIMMERMANN
ALEMÃO-VENDE-SE

Vende-se luxuoso, armado em fer-
ro, cordas cruzadas, notai, 3 pedala,
preço razoável — Facilito o pagamen--
to em 15 meses — Bua Senador Dan-
tas 19, 8<>. andar, ap. 807. Ver hoje
até as 18 hs^ 20864 75

PIANOS TODOS OS TIPOS
Alemfies t nacionais, à vista ou a.

prazo longo, a aceitamos o aeu plano
velho em troca — CABA CABLOS
WEHRS — Bua Carioca 47, e Avenida
Rio Branco 277 — Edifício Sfio Borja
Representante dos afamados Pianos
ESSENPELDEH. . .83864 75

f ri ri 4.
_hm mu* 1 (D-n{_

Hl KUMBS (fllC-f.
A VISTÁ,^* 

; A PRA20..
Sá em

, PIANO PLEYEL
Vende-se novo, Importado somente

a particular — Tratar com D. HE-
LOISA pelo tel. 38*1031.

21846.73

cm fSr-cpiuzau
I 23 QUITANDA 23 *

PIANO STEINWAY & SONS j
Vendt-ae esta seca rara para pH-i

soai dt fino gosto — Cordas cruza»
daa cepo de metal S pedala 88 notaa,
teclado de marfim — Preço da ocatlfi*
— Largo s&o Franclico 28, aala 807 —>
Ed. Patriarca s-Centro. ,

. . HOS . 7S

COMPROl
1 PLANúl
2!> -0876

4403 t<
*«»^k**W«><M^^^^^^^^^^^MAAM

Advogados
PR, ANTONIO VIEIRA — Advogada
Civel — Comercial — Trabalhlita •*»
Criminal e Fazendiria. — Bua _Ifad«
co 41 — 120. andar — fl. 1.202-A •_.
Diariamente. Tel. 42-8708. (

4Í1» tf
iDIVÓRCIO

E novo casamento no exterior -
Dez anoa de prAtlca t eonceito -4

Garantia absoluta —, Rapidez e ttl*
ciência. Av. B. Branco, 177, 7°. and.
1/ 703. Tel.: 42-1131. 34162 ~

AUTOMÓVEIS DE OCASIÃO

Ford F6 -1955 Caminhão——i

Vtndt-st modelo F6 (Thames) ano 1855, pneus duplos traaelroí _•
parte mecânica em magnífico estado — carrocerla de madeira, tfjio tipt- ,}•
dal modelo «GM» medindo 44,38 z 2,4t z 0,8». Capacidade dt 8 a 7 tona,,

JU-lB;

4

Telefone: 4J-.453, ir. Araújo. /

OFICINA MECÂNICA
EM COPACABANA I

ALVARÁ DE IMPORTAÇÃO E VENDAS DE PEÇAS!
Passa-se contrato de magnífico ponto e vende-se uma daí-

mais completas instalações no gênero. Testes importados para'-
regulagem completa de motores. t

Última palavra em equipamentos. Rua Bulhões de Carvalha!
n.'455; : [ \-.. '.- ^ SlltM

CAMINHÃO FORD
(DIESEL) G. 700

Vende-so, novo, fabricação alemã, 6 clljndroí, 125 H.P.
Faclllta-se o pagamento. Vtr • tratar na ' .

IMPORTADORA DE AUTOMÓVEIS
E MÁQUINAS S.A.'>

RUA DO REZENDE, 147 — Telefone: 52-2644
(próximo a Rua'Riachuelo)

75610 64

>!¦ Í.<V*ÁM. .i Ú ".l-íSÍ- _.'.-;:'.;.-Ác..'1'TWk. _\\'1__j; ¦_'¦_.\



J*a v / *ai
COWMO OA MANHA fW!»,^ H 4t .*tm**W *ÍU.

AUTOMÓVEIS
Ílll-MAN tl — Vrmlr-.e em oII-mmui VKOKTTí — l.OOO - Com
BI* estudo d* ruiiitrrvatau rum t'1"'1"•» • tilofamtnta riovot. Vtn*
ridlo c outro, «oulpamenlot. VtrlSÜ» * *l,.u' ^J*05 Cr* •«••wX>,oa.
ha du,uilltu M Av. Rui Barbos*,' ^^KS.' ü,." hSrMná,,n,1 dl;,n;

ila-felr». a j.arllr ilo melo-ilU. na „_!,•"'• ,
AT, Nilo 1'rcaliha, Sl (ire» inter- CAMiONn t: CHEVHOLET adapta.
ni) eem o rtiordodor. ''•'• nooooo.tor.iin. •!« tilvitmtnto *

D £ O C A S I Ã 0
i^mwAv

UOTOÇIOUtTA "IHDUM- — V.11J0IJ H.P. 1 cillnttroi. J marabaa — Pt».leito funcionamento — Oferui Ttl."•Mi. ^. , 
¦¦ «IM M

AUSTIN ÀVaõ" _ «r vtràa d* i»st-• Wndt-tt 4 Kua da AatembUt»,,4•HUta.1 dt IA.*, Marco - «^*>«!w.!^5fc*H3

VKNDK.ÍII! - Mar«mry UKM «ou» rO-tdio ormuial * outros «tuituintatua.
Multo eonatrvado. Prtc-j abi mil &.Air«« Snldanlit, 18. jmub j»
HAT 1100 - UM* — cr» US.tH-j7iHl. *

- f&tím 52 ! 
*'*»<p*«; «M - V-nde-te - Tra-

Em (Mrrfeyi* taTOP», | ~ i •:« ant» un — iti., oo-ait, ms et
:sjn:xr mt *:., •-:.««{.. la-!

cum o lutrdedor.
«197 i i POQWIHM rapara», Poilt Kr vliu nol..-^.-..- ..V97 «Voominen. dai » l.orat rnSánté n. |WTOÍ«.« - VtaflW

¦»»_"_-. '...._ H.I.._«J_i _. ..,7*. """¦"l*' "" ' ÜSll AAA i-*> â\ «Íalta T.t « «J_'VKNin:-fiK um carro Dodie Klnat* rua VoliinUrlui iU f>*trU,~4Õ|"°ea'uway, íl, em perfeito tttado. Com OlXVr, JTf»ve»í.a Dvuxu lOutt «4linrtai, todo rqiiipndu
rt.l 47-4050pela tel.;

lliliilinunri ,rii"rMí'VMAiettam-ie oierla. ('AÇKArlD 1949 Conversível,

aSu úõO.OO * vltta. Ttl.;

PtÇAH AUTOMÓVEIS

VOUíSWÀSfíl — 5*.
\¥5!?iÍ*ÍnÍW*** ¦y.-fUll' ai4.0; rm* on it» mU- Vende-.. «,

Utnlt dt Mu,-,,, ;im Ttl.: 4T-7M*. .**«««».. C«Wt 1 »ÍH>*<»Í1S* ií"1* •»•»>«**. Ptmur» t cro-attm uo

4 , «**_•*.*«¦ *• ¦ •»«•« *•*¦- 17-*7S8 ''Z^Sr^LS:
?. port4*,v«Nu«.Bt par-Olim» trava uõT^Ol- »ÜIR«»t* fceaie * IT! at ti •*• **A»0 — 3*

dttuooilt ' it9T O Ab. comoutarato«quintíu. ll. uu.

****> «4

M-Mti.
SIMM 04 „

i^wtt&Stf^^
CAMINHÕES _ Maré. Re», p.rfn.o K «a^uTr^Vi?^^^ *5!Ü2SL_
tunnqnamento^.VtnUt-i* 3, vtr * «a-»7-T7Ji.i . |giu «54' VKNDK-SE larro dt; p/Snh'>lii ' *",«¦¦'' *^.—"2.Í '—..otlniu talado.5C33 (4 f.r.!1" ." ™..IM!L~ Caminttio. ."-ttocio

dlvtrtaa. to-laemtera«ad«. ttl: .T7-U1I
lott, u..; .

Knibaluftm on«inal.
4.-Í4J.1. < KMU m

i purtaa a«- ___% *m m

Vtr 4 iu,»i im. t tratar c
ÜJ-Í7BÍ.

uàu M
OKVMUT - 1951

r*(« Marli • Barroa, íoin. paatrlo, ano
Prtco dt oiailiiu

«ILtY — mt tipo » M taMft B». r«a»iu niMHrada 1 aooa t maio por quwutat ia Crt «Kl mu m.i.imia::.- '

i« dqo6£ imun y-i ~ iss3 cua«, ,**. _ „, fWao_R1.
Ml fV,'kt",í, "S* ^à,>,,,¦ v»' * iratar

¦ -¦ -inst* ar- * -*I^^1*ntlr,k «»a oo™ o PT'»'-* re tgQCH/i - jj37 M

1-IM-l-.:-r

5 ci ;.""" »•• — "•«-- «.aininnao "-iiócio t vi«t« Ver • ir»

peí."..^-?..,?^:;: aSatá!^'!^* !«»^:pcí!?:,;HuA-roTer. d^.w,
ws* «4. S*nBIST,ÍL."" ."¦jr,;iU^*,r?r« *> tontta*.

tar

STATION- WMon-Jtep tm ótimo, p|,n0 raiillta-ae o pafainmtdeitido. Vtndtmoa pela melhor oíena.lTíl.: 4J-SIM — 311 tMsUJO * ¦
Vtr no horirlo comtrçlrj. i Avtnl*! ÍL.. ,. JJOOOU.ihi. Hua Sacadura Cabralria Prtt. Autflnio Carlot, OU. l.o ________ '- «,-•.. .. .-.-. mmor.-m
andar. 78JS2 04'VSNl2E-SE

4, ;iuiib-uw. Impe.-a.el r«.:,„.u „ mn »«ru.— ".Itlne-e — *- , ,;•„
Nt. t»tad» dt no»a,»trvt tratar da I ta - Tal.- ja-awu aaumi HM&»T_!illutrada!'» ?0^,¦Ur'í!P*í_, RuS ""-"V. .*» «udiu «lapnj. - ian,nfe-S»*-. mm»wjt-.lTm.m " * ntm*' *™"m?ÍÍ """^ . ____ií_* **|

.u:.,ma*.ie ... ô7 TEBt-am bA aa-VA - Autí- CH.íniB W1955Ü — 1S50
ggJ^jlmJ-íol»

DA SO-VA - Auto-i f
cmDunlca a atua tragutiva

CAPOTAS OE AÇO
JEEPS

EM

mon
idai —. Vtndo-ie, <*»lo dt ar, pttcoco!,n;\,^rj-JL . ir'r. >' ^_^"-^'ianil||u» que tendo ampludu íuag lua-

ytNUE-SE 1 caaiinl.lo tuptr Volvo tala^et. t»li tpto a altuíar

ij.iic-rti.ier d« "Carraço"
Vendu tm. dtiraut ttl uli;. T-jctlrumr J*» ITRjVNCISOO 43-MSO. Depôalto:

HIIMAM — 52
Vtndo to em-eieiii» tttado boa ptn*tura MUifaineiit,, BOTO t niuli.r IM

uor ,-e.im Or» ]10 rall 4 tltta *. Ttl.
Í7-1MI; ITH 04

HAT PW6A J952Veado automóvel bom ««lado — Tra*cilii»ndo paru — V*r » tratar RuaAna Nert iíoo eom UAntO."•* " " -"' " »3«l M
VENDE-SE FORD 1957"

l*or nniiivu di tUgtm ttndtatFord 1M7 iFairline). quatro portaicom ridlo, Kltometraitm mullo bal-ta.. carro tm ptrfelto titado. Fro-curar um RAY, at FruldenttWllton. 147. , j0J, y

HBKURY
Uoutclalr — 0 Km

S7.0«M.
4tf

1957 •

KAIZER -1951
Hidiamatlr, 4 portu - Otlmo **.

tado (trai -, Facllldadt patamtiita— RU» MfílcU 31-0 _¦ Ttl. M.Btu.
¦•<¦'*«¦' ¦- -* •im.-.tiA

CHRYSLER WINDSOR
vortivel 1949

Muakito, com pouco- uio. Due CrMí.OOO.OO _ Tralar conta^i..;Am*mCOO* CUIL1IE.M -Tel.: 2Í-M3I. .Na parte'ÇiEUUE0T
ComploU- ái____ ut«t mK'

ile 7 toneladat dt fibrlci ItU, t 6lto:|m0ra a atrvicv» dt"JdOOU.IHI. Hua Sacadurr --••¦•
teK: 43.««33. GASPAR.

• «¦ti d —

1140
DKEVffOLET BELL AIR 1956

para ja-cmilx-.. O-l SUti-lilili.» n-e- Mello M-IÜU, Xiacnutlo 3M-A-.au .i« my, Jc-uairn». . Antice «reina ' '. w »«Í0 M.'«ttttuacOta d«.aMc, »a«.. T-tr • *x-,a»w a,i't • a.*-' ~ "
3». moturtt a «plotio d« ^^al^^«r upoinni, dom:n»j<i. a. «titSmSS Lm¦ t marca com abaotut» farintia Atan- - c,}%. 'JU -tgtst.Vi -TvSímSm
t\<*t « cnamadot para oryamtntut ttnl ^.^ Sf Americano danando o nata ttndtU - Vtndo «limo «u- «^«»™-*w>- -rA«--rí* °* r*ífA'\. n n C u a « « P*^ ^iLS0"" »•*»». » elllndroa 1000

facilito t paoamtnto. Av. Cop«-!«tv-^8 - Xatrada Troa Riot 144 —: G E V J I ' arfíhaa oBr prtu. Var e tratar. Ba"T •** •>. :!**.°t Tom J7| — iptaema. Ttl.Venda-aa MM —. x\ _ » yo-, j *,7-tt3t. jjtj M,,.K .„, ........ -icabana. 004, apto, 003, Aetlto"oftrta ""rtiutjla - Jacartpt«ua —Ttl.. OU.
m»nU rtforrtdo, capou nov«'"ASCV^NTES *~ ven«tt*it cami.U vuta. 7141 oo  vmAm
nylon - Estado imp.c.val -I t\"* fâMjVP^iffl* -**íl*BBân
205 mil cruxtlroí a vlota — JK J£_.0
Sr. FRANK

«MS. H]
27-4978

43*5251. 772864!
VENDK-SE Automovtl Inule. •— 16 BA/ü. P. Ariintroiif Stddely. Tel.: S>MD).UT

lodo reformado. Rua Bartu du Iu-ilü mecinko nuvo. Muda
apto. 404. Ttl.: 34-]070.'ca<'u- Inforuiacdta 3:

7*747 04! 
-3307

niu «mpla-
ou ; i-.íir»M

HU03 H JB?W11!5 54
,'OLOSMOBILE- bttn cor,atrvad«. bl*' CHE\TtOUCT BASCt-T_V.VTE'fll?? *4,,|ram»llto. Crt 100 000.0U. rua HUUnWpSJ^ATJTOlM-m, - Vtiido ,CAMINUAo l«l _ VtnBo-cimlínlt,; lourt di 

' 
siívt. 

™^taclonaA.mô "d.i»«». rwtado . tm «Umo «tado -
um "MOTOROLA", modtlo «Oolden ¦ Auiiln, tm-bom talado.ITatllltp.até,Cai^a, coni Arlindo Troca-it por!Vende-te por Crt 00.000.00 - Tratarv»'Mi^"»MHor«-. P»r» 'V?11!; ÍÍ1",V„V PÁ'.?" P01" cirr0 <¦• PWUneaió do mttmo vtlor btni loct-wm o ar. OSWALDO DA BA1L1A -
Ttl. *!7-0*0e. M44_04 telo. Inf. ",-l)3M.  tdflg H.\\„úu. »107 04 («7-0314. ou ar. BUENO — H2-J13I

Ven-1VENDE-SK uma Ltmbrcta com 4 me

| Btn tarcalrat* tttado. dt um toônnii. Traço Orl J15 00100. Vtr tTtnd*-,» >ut vicmo ,.u,,- _ Ura-,tratar . rna Too-Vw. IDO<-a-i«« d*oc«udu,— Vtt u Ji« Om-war-' Joocirroa. íoo.
«cidíile dc 4 mttrut cublcm. mutof, üsta* Ml., a». JU? — Jt. AJrjiOTSo

:'mtir 
'04aí IMo.

O0D3 04

lou 32-17001. 30811 StjOLDSMOniLE 00 — Jl.000 km. Ven-1 "»•«yt.-at. unu umurcla com 4 me. õiT~sãv6^X9i3 — Vthdt-t* nart!do, Rua Anita Garibaldi J7 — .Dlplo*).¦*;_*?. «*J?J}»" Crt M.OOO.OO, moUvo íuitr/ 4 Vi-uío-clllndro*, CUSTOM, "AT 1.4041 -Motor rttl-cado comL' "lioiu pouco-uWtm excelentts !con-!;.a«iío tttado ótimo vtr Bario dam«U. 0W« « S3!|E,^í.r1JírÔ!Í«•-*•• «*«W tl^V^u^^^tmTxVcTtmiTcVn^!ridlo «.udo
«""<•-« ~ J"".1*0*. r W«?:l'a U»Z» dÍ4r..n1^í.U,U,<°- ""ÍU!,0** «"«"• ««» Bo..v-r 

^^ 
"«,» »«««* «-Í473 p

mata — Vtnda-tt, 4 portai — nua
Anita Garibaldi 17 — Ttl.: 07-3432.

.Vinda

07j»0 04 Uli.
reco Crt

Í13I +?

ÀHST1 A - 70
1950

v «cu-w _-i-i'i. i «oa ;>_ri,; _st_ar !— Vir aaâsvdB t *an_er»i a Sat -CJ!-
«ao 137.. aj. 3W:.. «381 84

 ivrjif i. , nn, 5——Citroen 1M9 àUmt vtr t traur. Ba-1OLDSMOBILE — 1947 Convtrtlvtl
00430 Mrf_>? ~'.*Sí*í*_?< * R0'**!- «tido dt rto da TOrrt 293 Ipanema. TtIefo-i*uP«r_ tquipado facilito pct«u 

..-.DA MATERIAL USADO -

.Vala Rio Doce, «viu quo ttm 314
jineos 10 z 15, 102 pntui 14 X 20 *-|,s

novo. Vendo Bale »0 mil erra Ur-CJa.,tente. R. Urufual, 49, apt*. 2 a tarde
Tcl. 3J-4V-":-47Stl. 27043 04

•Av. Presidente Wilson 104, tobrcloja. MERCURT 1937 Monterey — Se-

ue 47-2473, preco Cr| 143.000.CO. 17U0U0.IK1 Bario da TOrr» 293 Ipant-
 . . 3JM3 04 ma 47-2472. 20122 14.

CAJÍ1UÍ fIBT-WOOO

PEBBEOT - 53'
&umo «auio de conierracio. CrtfatWi0:nti. Tela: tr.-Si.i03 ou 37-8254.

J 
100S0 04

RADIO TELEFÜWCEN PARA
VOLKSWAGEN

Tanda «Umo modelo Crt U.ooo.OÒ

WARZAWA 1956• Otlmo automdtel 4 r-orttL plic»-Mca. ar quwtr» t frio tjttpr «uto-minco econômico, eto. Vendo urgin-tt preço mplto mali barato qu» nortpmtntantt qut ptdt 430 mil, —XrL W*»*!- I*B.: Aetlto tpartlho arr.-...àri»uo como parte do palimtn-~7üRBA0PAB80m7í'M

dartt, IM loja. "• «jh n
FIAT UTILITY 500 Z

Ano 13 modMo exclualro luxüoiotttado eicepclonal, por motivo ria*»em, tendo pela melhor ofertt aTir-ta; b.Te 180 ml|, rrr dc 2*. feiraem dlanttna ». Qtiltanda frentt ton*. 3 cbapa 12-00-01. Tratar pelo"-17M. 10021 04tel.:

TAl'.Ni;8 -18»5 — CompleUmen- MORRIS-M1NOR Jl - Pouco roda-
te novo, côr atai, pneus banda <-°> mutto bem cunatrvadu. ptrftito,Ft.

Viaju-w '. W: emr umn oe í:-.-.ta -.tirtrauna tqiinjoitlr — 3t. JKOt-Q£ _ B-iji ctsar iüu-j-tieav a ttó
3U-7«W.

mi. perterto ncuan.
AJJVUSDO.

TeL: 27-9110
10032

NASH RAMPlfR
Conrtrt. — 1031 — Vendo em ôtlmoWUdo A vl.ta Crt 110 m!l — Rua TI-n*»t»o da Coita 32 — Leblon — Tll.

_ 27-4870. 340» 04

 __J_____JTr^^^ M».
imiCÜKY - Mtcarüco 11 - 4 por-!Av. Copacabana ii"a Tel %7%5m' citas par» a frente. Vende-oe ur-,"«* *"«"** >» »P- ™«- .tai — Vtnde-ie, troct-it. Chevrolet. Kit3 e4 gente. Ver e tratar i rua Barata 7W» M
?í?íi«1ML"Tx íuf Sen,aor ;VScjrsl?ol5X^^i95r-n2S'~_~^7,Tr-i Ribeiro n.» 63 apartamento 202 chrysler - ÕS - a».,: strit
?00 (to Crlrtovlio), 70763 04 |M 

»»A m-.J^, , Vadll^nfo' Tmí (Co-íacabana). Nio ae atende Vende-.e compl.tamtnt. -mtf. ver ,
¦JCARBURADOR "STROMBERG — Gallo, Av. Copucnbiina 11-A. Tele- Por telefone. 10902 64 tratar a Rua rtandtco Sa-W» 31, aa
wende-ieum para Bulck Roadmaster,[fone 51-0535. íum-i 04 ^tt_^—r^= r:—: :..r,uurtar'* eum ° ^r- 'íuata.;

FO» - 1950
{.?jul 1 ;.;,r_i tstado' de novo —

Murmrequtpads Inclusive com adap-
jttciio amencuia para puxar -tboque,¥0USWA«W 53, 1« m

COr ,-i.;.-.j. ,-.: :¦.., )i-ut>.-uii. tan: ot

«éritt 00-70-90. anoi 1942 a 1947. Pre
Cr» 0.000.00. Oficina . ÍFOiU)

hounlda Paullit.^ BU. Jaídlm Bo,.'{i0;i;"' T^""^-e_'i"'1",i"«"=, •!!.¦»•¦
«Único 077. com ar. LEONEL. Ufe

- AUSTJ.\.A70 — Vtildf-.ie.

0113 04
lefone 57-0555.

1933 — Cuítoiina — Sedan 4 '_ Telefone 37-<26!i" —íoi e facilitamoi. "
Cop.ic.ibnna 11-A

um. 1951 i
12W 04 i

38. aç. :<E —

£ tom
' .'aa tun marco dt*t SM mfl.

3957

_uJ Kl

Te-
CHEVROLET 1962 — Vwidt-tt 4
portas sem o mínimo doNito, on-
tinal de fábrica. montag.tm cana-— ca Singer. Ver e tratar i rua Aníbal oenit. Rua Leopoldo Mlgues 33.

: 2750^ 04

AUTOMÓVEL — Vende-w urn peque.
«0402*64'"° >;>utto écoiiôinlcodei: * "POftas. •}íJr';' Sinal de_ fábrica. monta«;«ni

1954
preço Crt

23S23 64

16. 2385 04ÍCRYSLER WINDSOR, fl cll. 3i8 lur °°|°GE_~ 
p^^Jm^OlUl^Treol *' 

"^"^°n^-

Sü1^ fJíí "Ln0*" j"!,."».?!' ^Sf'" J h*mT" * larllitamoi. Imp. Gallo JfIAT 1.100.- 48-49 Crt HO.tMO.üO. Tona j VENDE-SE - Sn 
'abflé 

no POsto
Sta. n*-M^ 

~ Jo«°uu" N »*«» W:!M-. Copacabana 11-A. Tel. n-^. rtfornuda.^Wntóra oova. Av. R.lnba v.g.Iurm* um cai-d-ÃST Volvo 4««rone 27-a>49. 26203 04. . |(M-8 61lEUiabeth 073. Ftltf com o porteiro. mndí|0 -.«jj

STANDARD VANGUARD 1950
Vendo, em ótimo tttado, na cor cin- HENRY JÚNIOR 1954

JAGUAR — 1952 — .Mark VII — Se-dan 4 portas, perfeito estado. Troca-
v. u mot-e facilitamoi — Imp. Gallo —

jM-ohunibo, forraçSo nova, pintura re.: Av. Copacabana 11-A — Tel. 57-0555 Particular tende. Cons^rradiMiruo
•S-Ü' J!ortf,¦• 'í.1"^0 eom rádl0-i 80479 MPt Montado na Holanda. 0 cilindro»
{Tratar pelo tel. 26-2029 com o ar. I —-~- j~ .- ___» " 

« íM Km. Pintura nova. - Duas
.rranclico. 7293 04 D0,DÇE.- 19S1„- Coronet - Se- t6m. rorraç&o couro

15949 04
tm, oHii.il t.i.,1,;. tra-

bathando com' carroçaria aberta —
Prei-o: á viata 70.000.00. 7064 «4

i MERCURY*Moiiklalr-57 1)lllinA
{Vendo, 

2 portas, ar quente e frioridlo, preto t branco, zero Km. — | -——;:
ITel. 32-7610.- 2512 04' Í,EEP • U*XD HOOVER-— 1951 _

dan 4 portas. Trocamos e facilita- füüVènmos. Imp. Gallo. Avenida Copaca-"17.1074Telefone 57-0555. I__ 
00Í80 o4 f I A T

CRYSLER 1930. de praça. Pronto p,trabalhar. Vende-111 pela melhor
oferta t vííia ou a prazo com p«-

o.,.i. .i-,-- <i"""a entrada. Rua Pinheiro Guima-" _. VL", rrfoo. n.- 49 - Botafogo — Te!».: —
40-1769 e 26-0270. 4234 04Preto Crt 330 miU — Tel

27379 04
T

PONTIAC - 1950
Cr$ 265.000,00

Vendo, facilito pagamento. 140cruzeiros — Hua Ana Nerl, 2200Sr. MARIO. .; s '80481

PULGA
VeiiUè-se üm em bom estado — Má

CHEVROLET 1950 — Btl-Air ame-1
ricano que te rttlra do palt vend«|
uni com 4 portai, «ém coluna. 1

Vtadb. Suctc. <llr«(iiif _jfi-ic_r» 
tm. «nado d* a>r««. jcti»  Tes- 1F--.1 Gira ri-». ali^JU^^ ;m-.j. jjj t-eme.. jgjj w

MERCU8Y^-l95T
* pansu — TUito «y^—ii — T.iâo

«ciuiStaí» — "(tjndu- — J»K»r3r»ff sr.
MASTDÒ — Su» T»a.•lL»:'*^ln«a>^ii^ st,
ap, 32 -j^ K

MERCURY - mC

mmi * 53 * mod. 2P3
Tende-ae perfeito de uso de umaaetihnra — Detalhe» 37-1922.

14548 04

IZABELLA
Particular vende em perfeitoettado. modelp, 19S5, com facili-dade de paramento. Tratar pelotelefone: 57-4384. 2290Í 64

LAJA x CARRO
Vendo em construção i Rua Tll-conde Pirajá, ou troco por .carro. —Tel. 47-5702. J7475 04

Myn.-«r»y, « 30,. r^óa
U quina boa - Pintura . estoíamemo "'¦ raal°. -^ Ver a rua Tontlero, *^^n ^Sí^. ^-SSí^»?1
-Movo. - Bate Crt 85 mil - Te!  *» Apto. 1002. 9U55 64 SS£"iJ!^__^!* •"P*-' *»

'"*^Í*"** de
Tilfci.miiir.e

CADILLAC - 56
FLEETWOOD

. Diplomata vende 4 portai ar condi-
níontdo — beater com 7 mil Xmt.
— TrtT*.r Rua AnIU Oarlbaldl n. 37
dai il at 13 h». — Tel. 37-J8S2.-

7631 04

,novo»
64' 27-4279.

Tel.
27569 (H SKODA— 1957

I Vendo, urgente, i vlata, ôtlmo eita- ] 1", a Ic,arro,de particular 100 por MONJâll - 1952 * 170.000,00 zVende-se um tipo 440 2 portas qua-4do 4 portai, hidramatico, motor, tudo ce,"°- urgente. — Tel. 42-3254. | yendejt lindo carrinho 4 luea-ei " nCT0- com garanUa absoluta - Jta
ilOO por eento — Tratar e ver tegun-| ¦• ¦ 80467 04|lod0 equipado — Pode trazer meca- AUTO CBSTniAL LTDA. — Sua Real
(da-felra na Rua Joaquim Nabuco 91 FORD TAUNUS M-15 — 1936 -Tvtnv nlco — Tel. 57-0304 - Rua Adolfo Grandeza 274 — Tel. 40-3500.
jap. 601 - Tel. 47-,425. do completamente «quipado. Motor'Dirataa, 93, ap. 904.. 7233 04

38-StH!»- Ru» Cer—a 411 Cií-r».—,— ITOn ranbg;. SSSIO

mr -1952

MERCURY 1949
Tendo um conversível com ridlo -

Taras islxa 'hrtincí — Posso faelllta» -^ina pan» _. Tratar hote com ar.IBUU — Ru» Paula Freitas n. 32 —
Pg- 70H5. 18021 04

ALUGUE UM AUTOMÓVEL
Dirija voei mesmo — Chapas nar-ticuiarta. DlUmoi'- modelos. _ RuiTel

OLDSMOBILE - 52
M — 4 porta» _ Todo taulpada'-.Eaceltntt utado ter»l — AÍitto tro-ca - Tratar i Rm HUUn, ll.o -.

TH. t2.H63, , n 311» J04
, 

" 
CHEVROlJEt -A.54 ''

aimifí)';<2^ i
Btl-Alr, mtoanico, 4 portas, todatquipado tttado dt noto. Tudo orl-

Elnal, 
Aetlto troca. Trator .1 Ruatijioo, ai-a — wr; h-iou. : ,

STATION WAGOT
'' FORD V:\| :
Vtndt-it tet» maravilboit tamlo.neta. modelo dt luso, foi Importadapelo teu unlco proprletir<o. • Todaequipada, tudo dt fábrica, tttado ,*-cepcJonai _ o preco 0 dt qutm qú.rvender, rua, Btnador Nabuco,', 149 _Nio toformo ptlo telefono.

. Í300 14

Franclico OUvlano,— Oopacabana 33.
ua

27-1904
3020 04

27437

VERSAIUES - FORD FRANCIS F
04 60 H.P. Tratar Tel'32-9231.

«lllip.ltlu.
.: 47-7680

78739 04

MERCURY 1948,' Vende-se, por motivo de viagem, -
'•fíl0 m0(lelo -MO com- 5 mil quilâ-i Vtnde.ie tomDletamente retormurt.,-tvttrot rodtdot. tquipado com ridlo _ B„t Crt^ 2°0 nül 

" 
Ver . m.arra ar refrigerado, estado de novo. Fa-' segunda-feira n» simnítiíi liiiS!*..ror telefonar para 57-9837 ou 23,3505. | Â/enida K»auJtf^j%f$*

7712 04

CADILLAC - 53
(Coupê de Ville)

OLDSMOBILE 1954
OLDSMOBILE -1952

.- . »3' «' _J4Õ0 
'

mmmmmmsMmsmmmimmmmMmat HHHIB^^^^«*^fà*"^^^^^M
^^memmmm*mmmmtmj[Ê^V 

• _^ ^~ ^~ ^ea»^e»»»»»»»aa-a»l^_^^^I\ *

ROYAL LANCER J SK0DA " 1955
ítdan 4 port», II - «00 - /

ttm coluna — 0 Km ¦ ledan 4 portas
9248 64 I Mm0 "**d0 '

! I CALLO fíl I GALLO (\M' 
mmxmmrwmXmW IM ^mSÍSíí.",'\ WM

Todo equipado — Eiceloute tttado . Todo equipado
— Dlrecto hidráulica — Vidros elé-
tricôs, etc, — Pode ier visto hojt R. con* *¦ OBVf ALDO Ttl

64 |S"o Clementt 105. 18025 04

Modelo 80 — Todo em tatado de
novo — Tudo original — 4 portat 

Vtndo. Tratar hojt
JÍ-023T.
| 1801S M 4T-3>m

XxctúuLtt tsaü.- — c-.»-.-  »r-.4.
ur Rua M-.-ütoi ji-c _ —fi-eí^r-e-... ÍSeS-n — 4 portas — Todo equipado.
32-.1863. -jfljj M 

— M — Tudo exceíent* — "Tratar ho.— 
ÜSjüjj _ íqç-  ll* <¦«* "¦- ALBINO — Tel. 57-8193.

] ISABELA--55
Íl. 

Senhora vende seu carro em,perfeito estado, com rádio ori-
mal. Côr cinza, estofamento vermelho. Ver e tratar à Rua
flrani, 53. 26329 64

VENDA DE MATERIAL USADO
. À COMPANHIA VALE DO RIO DOCE S. A; avisa aos

interessados qut tem à venda;
.-¦«£ '3U,p.nem.Ttx'25 Ú-'' €;.;.262.Jneüs Í4^20 %>^ .;

todos usados porém com bastante borracho. i - .
0 material encontra-se no Almoxarifado da'.-ComporiSio

em Itabira, Estado de Minas Gerais. ***>- 
"

As propostas, devem ser enviadas ao escritório da Com-
panhia, na Avenida Presidente Wilson, 164 - sobreloja, até
o dia 10 de dezembro de 1957. 9086 64

78022OpoctunMact» jcl»-•'••_. urgência.. «k«-m
JS. ^L3^*?^ 

~ 
^.^S* -^i Vende-ae um particular, 0 clla.. Jtarlo da. TBet» a, SÍS,, -paataa.\&aaa estado teral. Tel. 46-7065

**'' ' 4574

j«i.-_w tíajar
tt- me»'», i a-

. M.i!i

HÜMBER WtLMAN 52

AülASDEDIRfifAO
Carro moderno initrutõr com longa prática t ótimas referências —Tcl. 45-0400 — SOUZA. I
__ _______ 30901 04

PONTIAC ÜTÃir54
Vendo um, estado de notto, comtodos acessórios, hldramátlco 2

portas, côr de amarelo e branco,melhor oferta. Pode ver e tratarà rua Saint Roman 43. Tel. .47-0853. 1478Í 64
VOLVO -1956

Seminovo _- Equipado — Aceito
troca:_. Rua -títlco; 31-0 — Tel...
Í2-880S._ _ > •' 415J* «4

CAi>n_\HAO FORD F-^OÕT
i*nÍ^__^_F^ 

~ Wmi** um ****<> <•« »ovo com:U tW t-turoaneíriKi ««*»__«à. Caminhão em exposição em SãoPaulo, na Agíatera Uoimtni* — Av. lpironoa,'323. Tratar comMonroe. 86565 64

CONTRA ROUBOS DE AUTOMÓVEIS

A DIRIGIR
Particular ensina. Atende a.do-

micilio- Preço por hora Cr$ ...
180,00. Te!. 26-4809." HÉLIO.

770", 04

JEEP UND HOQVf
Vtndo. ano 1051 — otlnw tttado —

Motlro comprado um noto, — r«cl-
Uto pagamento — Freço Crt J40 mil— Vtr Bua Ana Heryj.too tom Vi-
rio '¦"''¦"• --.jtooo oi

OLDSMOBILE — 54
Uodtlo M« portat — Direçlo Kl*dráulle* — Prtlo a-aT — auptnqul-

ptdOr Aceito troca — '*_tillto — Tra-tar Rua México Sl-0 — TeL U4865MIO «4" 
MERCURY - 1949T

CpnTtrtivtl — Eicelente ttUdo 
'*-

Todo ecuipado — Troco t facilito _.Rua Méilco, 31-0 — Tel, 02-0863.
• ': mo ot

(HDSMOBIIE - 56 '
CONVERSÍVEL

Diplomata vende com 21 mil
km. Tratar R. Anita Garibaldi,
n. 37 das 9 ás 13 hs. Tel../;
37-5952.

 703* «4

VALORIZE SEU JEEP
CAPOTAS .

""4 i

V. Mincfíetti

"E;SPAJl,TAíNÒ
Am tâifJíll; __ ii.

MERCURY MECÂNICO 51, DE 4 PORTAS
.• Vende-se ou troca-se por um Chevrolet ou Ford 1957. Ver

•jtratar à--Rua Senador.Alencar m 100 (S. Cristóvão). Não'se
atende pelo telefone. 9023 64

FORD TÀÜNÍJSl-15^Í956
f Vendo êste tarro finico no Rio, Importado legalmente, Ji emplacado-apro, com apenas 6.000 Klms. rodados. Completamente equipado de fâ-a|lea. Motor d»_00_H.P. Tratar_pelo tel. 4T-7680 ou 32-9231. 0031 «4

5 CARRETA "FRÍTÉHAOT''
30 TONS 

';
Tendt-st em (liado de nova, pronta para trabalhar. Comprimento•y — *_"fu*» t.85 — Altura do solo 0,90 — t pneut 900x20, freio a

%_. >*teoeo plano, FacllIta-te o pagamento. Telefone 4J-5423 — Or«Tolo Araújo, 7028 14

MORRIS TEN - 1948
J Motor perfeito, pneus novos, pintura boa, forraçao nova. —
Çr$ 120.000,00. Ver no Pôsto de Serviço Esso — Rua Humaitá

."- 1*5, com o tr. Salvador. . 26160 64

m

18Bi COMPLETO SORHMEHIO OE
UGlUMftS PICAS E RCESSORIOS

IVÚlXSiVMlN

m
VÜLKÍWMEN

OftCl*—» «rt_CAMlCA e*^e_AU_A0A'
AUTO MODELO LTDA.

J.AR60 00 MACHADOr23 • fEIS. 4»il3? t 25-bOSO

>¦¦-¦¦  .*¦
¦^WÊ Ww

'- ___L_____J_I _! i

I ml;¦" ¦ WM I >'•MLWh&m1
" l__7_n_—S •i Wm l' I hI I>il II \i. jm wm ii K \

¦ i^.x

Recupere o

esodslê com

CROMO DURO
I ¦ I V V' - //

Virabrequlns, anéis, pinos,camisas, eixos e cilindros,
assim como todas as peças
gastas do automóvel, podem
ser recuperadas por
processo eletrolítioo. 

''
Recuperadas e faceadas com
Cromo Duro, ficam tão ou
mais resistentes que as
peças novas, durando muito

I ] mais tempo.
CHROMflX IND. COM. LTDI. >

lRua Dr. lebatllOo Aritdo, 1!1
Km. 4 • Rodovia Rie Rttròpollt |
Dtqiit dt Coitlai - Eu. do Ria .

NO RIO : Rto da CenetleOo, (1 - s/104
Ttl.: 43-70M t ainda „-*t!7 • I0-4MO - 4I-1S1» «

L—-- I

I ,4-H_-_2Bm____> I I AMBÊmmW iS^^--_, 1
I ^-i/- -_gz__-tll ¦ ?5&) "^K*^** 

I ;
MONTEREV B ^OTt" ^56 ¦ ;
, Sedan 4 portat ¦ CVStO{U.I.NE I '

Mercomatlr — Equipado ¦ Sedan '4 portas ¦B 0 Km, II Torrado a coura. IH 0352 04 ¦ Istado de noto BI II'' Kil M IfcaiM-M i.tii.umii ¦¦¦¦¦ Un.iiiut.M^jM.i-J

telef.neV: .2-8885- -12-3213
2528 64

BASCUL^OTUS
i ;'-..'.¦ ;¦'{'.¦', (j «•FABOO»-1»*|.".'' '-. . ~7>í:

Vende-se tan—ahSei tn tttado dt novts. Cafaaibat para V9* ml.Pneut duplos com reduslda. FacUlta-ta t pagamento, tr. Joio — Tele-tone 43-2483. 713» t4

VIDROS CURVOS PARA AUTOMÓVEIS
VIDROS DE SEGURANÇA INESTILHAÇÁVEIS

Colocação t fornecimento com rapidez e perfeição — Engre-
nagens para. portas, canaletes, maçanetas e vidros para faróis.

Casa Miranda Vidros e Papéis Ltda.
Largo dos Pracinhas, 46-A — Telefone: 22-5269

(Antiga Praça dos Arcosf '

RUA RIACHUELO, 337 - TEL: 52-2835
00100 44

CROMACEM
CROMO - NICKEL COBRE E ETC. â. Srs. Industriais *
Eficientemente montada, com. 10 tanques

de 3,50 mts, de comprimento, sob orientação
de técnicos estrangeiros, capaz de atender a
todas âs necessjdades de VV.SS. no.gênero,
levando a nossa garantia, de 1 ano, para todo
e qualquer serviço por bós axecutado; CRO-
MÓVEIS LTDA:

Fábrica e Oficina. ¦— Rua Goiaz, 96 |
Telefone — 29-4906 *

ENGENHO DE DENTRO
i (lado direito da estação)

Escritório e Exposição: r
Ay* Pres. Vargas, 435 — 7.° s/706-A;

v Tefcfône — 23-571? 18009 64

yOLVO-PV-444
ANO 19 5 4 W1

Vende-se em perfeito estado, completa-
mente equipado. Ver e tratar na Volvo do
Brasil S/A. — Av. dos Bandeiras, 746 -— Tels.:
30-9955 e 30-9830. 86832 64

^ggÊÉmi SS^ta I iT—^ S^

,AG^;-il'S2 1 ^^E-iwr
„ 0«d;sa. I ^K^_t COttONOT

r»cf»it» ««tiv ***" « *">*tat
fskj Kxcclente ettado

02SÍ 04

S -..~-.*.~ ''?«•'vi h**'1 ***J tir nniijlij-mj
i callô / T I Sallô fTyÊM n Uixiinm. n. | I I., ^Sfr Tf. ( m li¦nraryr-n^vL ^r jmmw Mm^L^WW^^A. »*i\ VMM íM\

OLDSMOBILE 1954
í (98)

Vendo um 4 portat com dlraçgo hl-drâulida, freio a ar, Radio còm alto-ínlante traseiro'— Todo em ótimo «a-indo. Bota preço. Tratar hoje comANTOOTO pelo tel. 25-0387 0(1 pes-soalmento Bua Ipiranga n.,90.
18020 04

r
V*jork«.je«i;io»|..eo*à.*4ma capotaaora, 'áí pronta, para^ colocar fUtl-menti' em JO -011111108. Lona especial

?"..,& i!.<,í.,:e,lu,,u,» *"«íÓtS, Wlllla, Cr|0.400,00; Land Bower, Cr» 3.400,00. .-Xemos lindas capotai dt luxo em 4diferentes tOres: verde oliva, priiietnia clara t escura. — Preco:- r0.200,00. flasUca, Cr» T.400;00, natres: verda oliva, cinza e preta,
ATENDEMOS RAPIDAMENTE PEtOSISTEMA DE REEMBOLSO T^
Favor mencionar • ano ia Jeep tía
.T,*.4t txanjporte desejada, no ten

pedido ..". .."„•'. '2
BARSALI — Rna Riachuelo, 300-A
íei. 32-1311 _ Rio DB JANEIRO

83947 04

CITROEN
c*ta«*;0 *¦iJj»*» S1"2: tó tottresta, earro de partleular, jnecanlca o

ííífT^JEÍ0 .i°?Si txím.e Mri P0' P*810» ««Ptdalliálla g* CÍtwrt. Cr.rtnte. Ttl 4Í-3254, tr. Bragt, das 10.àa .13 horat, tt|rnnda-felra.;»tó OBg.Favor telefonar -àmento eom as condlçfitt exi-ldas. io»! U

CHRYSLER 1956»
Vende-se novo, completamente equipado

por ter recebido carro novo. Ver e tratar cf^Àv.
Copacabana, 1350..,„:•.,,w\w.,,--^\.<\.. - 79803 64

ii-

J. FERRARI -
IMPORTADORA

Ar. Nem de Sá, 48
; U 323803
mami i facilitamos
CARJtOO RIGOROSAMENTE

SEUCCtOXADOS.

VENDE-SE UM MERCÜRY
¦ ^SUN;VALtÈY^4r'',:^;

todo equipado por Cr$ 520.000,00. Tratar com ir. Benedito,
durante o «emana, pelo tel. 28-6080 e aos domingos, pelo tele-
fone 38-9488..,-. 7993164

CamiatMtjj u y^^, „„ ^p^^ j__, jotjfc-fo.^ t 41(.0 t k tutiünK
CHKVROLEt BJX AJ3t — Cmtw.:!M, 4t,is tiodas cOres, lnxaosa-lueutt »,iuiji.iiia. «JC-ín Ce ser* <i-.if.ia-.t-ia-,.CADU.LAC COlír BC Viu.! _ iui-r« ru« restos de fino jrôsto',e»uau í* bttTSfi 4iti.s t-xM-ü h-.I,,^ ,s,H„,, ,,.^,., NDE "-«ÍO — COr tBctt, tvActií» a e*ar*, mipermuipado, «sttdoticiiua «.^t^^^^..fc^^fc,^ **mmLim^:im' ¦ '
JAtíV.sJt >L\RCK TO-W-MÒ-4, «4*àà£r« SÍ»i*^vim7j«rtãit»**tÍMo
HVU0O.V COMXOUOISJE — Du -***«aM*. »«e<_njco, seis cilindrosperto .• 4 "*,«*,. t-xií.t.. aaasis trua R>do cem por centorlA'r —- ft*i»a, vtas>« *«.:-^m- t»i- w «.«islijDer experiência 
J*M** Wm.Y — gggjg tVe s<«. «ütaito teral eem por ttmto

capa gaag» ni audco certo. 
~~

1»S3

1«5.>
1S5Í

«M8 04

COMPRO GUIAS DA PETROBRÁS
UTSNDO TAMI.IM A DOMICILIO!

C-aniprt fi9v'<«« t S'ui-u df íttsmíei fe-M-e* 1 Pt-rrcfcris pelospe-íof?» i-a ftet át vtitvJ«3
PAGO A *iTSTA O-S PREÇOS ABAIXO:

GUIAS D€ lf« — 4*S D© VALOU OA GUIAGU1A3 Dl 1KS — SST* OO VALOR OA GUIAGUIAS OE W.Í — MfÜ, DO VALOR OA GUIAGüiAS DS 1H7 — *JS5à DO VALOR DA GUIATrhíteo —. M*t> d« voltar ée rflvte lí«t»not..-S% pari cado eve.lt
. éi* Jure* rtNirtiej

094. — Oa «t-jjmdvrtnt-M t dwnk (üi taria, ftHes ttSnvtnU p»ra¦••- ' ítí.-imiç*í,i rtupír-Vcrti t ml! cricw-!r*i
Awí ttt trama. 104-1 — Silt Hi — Ttt: S.Í-5TM * V.-16Í3

Hot-lrioi í èò TJ » U la II H»ra> «SM 04

—£lL.-<*

..^«ít.

7 — Clírysler N. York, sedan, ;4 portai
' — Dt. Soto Adtentor conversível ,
1 — Bnlck Centurt eoupé

Pontite Cttallna, rt«d» tqolpada
Oldsmobllt 08, Hollldar Sedas .
Oldsmobllt, 00, Rollyday, taopl
Chevrolet Convair Onlc» »o Rio
Dodft HnttOB Royal Lanctr, icdtn
Mercnry, Mont-Clalr aedan

' —'Mtrcury, Mont-Clalr, ooupt .
: — Oldsmoblle 00, Holllday eotipí
i — Cadillac #0, especial }
—'Dodft Royal eonverilvel, estado dt

dt novo
Cadillac conversível, tipo Eldorado •'
Oldsmoblle, O» — aedan. -Estado Win

VINDO . TROCA > FACIIITA

^v -*'.'-^Bl
í?-*^^ãíSÍ '"'

i'-fcí{jJ| '

'Ís^Sma *

¦ MM' ¦ ^
¦ • ¦ tiiH Btli

,A;-,XÍ>I.AGÊNCIA _. _
DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Prmcexa kobel/131 > fedi Tel. "Aütotonel"
.Tel. 57-0113 - Rio

-u"-'"---'--"'-'



3«* Caderno
"^m*m*mm*!m*mm*m^mmmfm^**

(:<IKHI,IT» ITA MANHA, Domingo. II rln N.v.nibra ita 1157

A U T O M ó V È D E ,0 C A SI AO

'¦'¦''-*i 
¦

PEÇAS para iodes âs principais
mareai df carros americanos

• ¦.'.

.umas universaisI Cr 7I?^------1 gí^íT"^

v_C5^I IL 
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FERRAMENTAS

AUTOMÓVEIS

_ ' _***=»

* v

Chegou a sua
Oportunidade
de ter um

o SKODA

»•..'; ( Cruzetas e eixos
da transmissão

»*.

:.<a

:¦&*;

.yt:

¦ '.t.:y-

BORGAUTO S.A.
Molrix • Rua S. Cristóvão, 1254 . T.I. rida Int. 34*8020

ÍIUAISt ^
No Centro. Av. Gomes Freire, 602-A • Tels, 52-0058 • 52-1527
Em Cojcqduro» Av. Suburbano 10.047 • Tèl. 29-9920
Em Botafogoi Rua Dona Mariana, 97.B -Tel. 26-5915
Em CampoiT Rua Carlos Lacerda. 34-36 : TeL 32-72

^ -M

aam

t****4»*********a***a***»*»»*********a4Aa*aa»ta»*ê*0***»tt*»*a*****4t**a*a*9**a»4*»*a4t*»t*aA

(* '? © VOLKSWAGEN @" "'"" CAMIONETE - #0 FURGÃO - MICROBUS
Pari cirgi eu passigtlros — Poito Rio, k vlila ou com

flniriclamen.o.

EM EXPOSIÇÃO:
RIO MOTOR S»A«

Rua General Polidoro, 260 — FONE: 46-0122
Revendedores autorisado. — Oficinas especializadas. .¦-.-¦¦

Wê 358.000,00

WERNER FREY
AVAIMÜ. BARROSO, 2-RIO
SAIA: 1404-TIUF. 52-4660

(TABOLEIRO a* BAIANA)"ALUGÀM-SÊ

CARROS
Chapas particular» «era chofer —

Americanos, mecânicos, equipados. —
Modelos 52, 53, 54, ai t 55 - Infor-mações lel. 35-0027 — Avenida PradoJúnior 145-A, loja — Copacabana

17934 «4

PREÇO
'***4»*******************aaai*t*at*a*aaaa*at**t****^aaa**t***a*aa*'a**A**AAA4

t

CHEVROLET-1952
ó Hidramatic — 4 portas — Ferrado
couro — Tudo original, equipado. —
Aceito troca - Tratar 4 Rua México
31-0 — Tel. M-S865.

22688 64

MERCURY-1950
Excelente carro — 4 portas — Todoequipado — Tudo como novo — Acei-*o troca. Tratar Bua México 31-C —

Tel, 52-8863. 4157 64

*SÍ . •'..•

u»

..-;  1

rrf •¦

í

SãCODA
Motoras novos

f\'- Poças originais
2 Automóveis usados .''."

Facilidade de pagamento
j:>y,'- Trocas
h'$$è '' ' ' ¦-'¦¦ :' . - •¦-,-'; -¦¦'¦'¦ t

SMVIÇQ, ESPECIALIZADO -M .SOLDA- 
'itiàÇk 

ÓU A
QXIGÇnIO, EM BLOCOS, CHASSIS E rERRAPLAkÀGEM

AUTO CENTRAL LTDA

; Jr \

Posto Embaixador
Rua da Passagem, 103 — Tel. 46-7854

Ct.,,,» de descarga è silenciosos: vende e coloca na hora.
Vidros e parabrisas: quaisquer consertos em portas e janelas.Baterias: Descontamos Cr$ 600,00 pela velha na compra

da nova. ./ ; y, '
, Borracheiros — Eletricista — Vidraceiros — Acessórios; T' '-¦¦' i" '..4555 64

19 s 7
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Av. Praiidtnta Wilson,
Av.l.*.,iiMu«Volaüaras

, 113 • Tal. 22-6174 [
i,150/154.T.Í. 22-1911 V \

CAPAS, CAPOTAS, TETOS £ TÂPETtS
% LUXUOSOS DESENHOS '

% MODERNOS MATERIAIS
KTÈCMCÓS DERENOHAOA £XPER/£NC/A
*ENTRES/HtÒ MESMO D/A
¦ÜFAC/L/DADEDEAAMMEAirO

*15 ANOS DE TRADIÇÃO
SUPER SERVIÇO AUTOMOBILÍSTICO

41'. PAULO DE FRONTIN.SOO-F (tARSOMO COMPAIDO)
fONE: 34:9500

OM DEPARTAMENTO OA
ORGANtSAÇÂO D.P.CCETO

VENDE-SE
OLDSMOBILE 56
CONVERSÍVEL • STARF1RE

SUPEREQUIPADO - ÚNICO
NO BRASIL

SEM
INTERMEDIÁRIOS

Ver na Rua 19 de Fevereiro,
47 — Garage — (Botafogo)

Tel. 26-3575
7813S 64

DODGE 47/48
Vende-se em perfeito estado, 4 portas, côr verde, forração

nova. Preço Cr$ 250.000,00 à vista. Telefone 54-3491 — José.
2516 64

__rV^s_^___E\ jf V

PEÇAS LEGÍTIMAS

2 ACESSÓRIOS

*%brvt

PE(AS DIESEL
Blocos Virabrequins Bronzinas

ENTREGA IMEDIATA
Priços especiais para revendedores

IMPORTADORA DE AUTOMÓVEIS
E MÁQUINAS S.A.'

FILIAL: — Av. Mem de Sá, 192, (esquina Ubaldino
do Amaral) — Tel.: 52-7222

FACILIDADE DE ESTACIONAMENTO
v 75679 64

: , i-i o ' ¦¦_ ,r..i
.'., . 

ESPECIALIDADE: r-rvcrtCT

CÔNSUL

Rua Real Grandeza, $74
Tel. 46-8500 v

publllts

m

m

1
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Pagamos bom preço, avisto. mCOLUBRE
COMÉRCIO DE ÓLEOS, LUBRIFICMTES E REPRESE&UÔES \M-
AV. Almironte Barroso, 90 - Sala 505 «TeL 42-4563 |

Rio de' Janeiro

iXssíM

—555;— ¦ . _ i . —J 'í:i '¦:'..
TAUNUS

.•f 3-

FORDSON, etc.
.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a

Agoro, fombém no Cenfro
peças e acessórios

MERCEDEZ-BENZ-
•j?S >';

MTO-PEÇÍIS

PNEUS
NOVOS: DESCONTO 10 -J- 5% N
RECAUTÇHUTADOS: DESCONTO 20%

Rua da Passagem, 103 — Tel. 46-7854 — Botafogo
Rua Aires Saldanha, 34 — Tel. 47-7779 — Copacabana

18964 64

"S

AV. MEM DE SÁ 72-B, TEL: 52-2908

v-t: , ¦ - ... ¦ ¦ :,,,%, \-.:"-\:y
SOLDA BI O.CO WI1WAI . um mela) liquida per. nr uiorfõ nos mo-'

loffl dt combuifõo inltrno «fim de toldar toéhoduiot no infamo dt
f»/fÍg#roçóo fédf dai válvula» • põrfti intt/noi'doi Cí/mc/foi, blõcoi
tre. fil li míifurà com ¦ agua • optm por a(do químico. ¦

Ouoodo «m conía.o com o or p«ntfra no» focnoduroí, íroniformon-
doi. .òpidam.nl. numa tolda. SOLDA «OCO WLWAL r.pat. d.
modo pcrmoninf* • lupo.ía oito» fimp«rafuroi, víbrocÃ** • máxim*

'i
pr#nôo dt aguo.

. 
'¦ 

SÚtOAItOCO WII.WA. Um ocío líbr» m«lDil. /«froí • (lunl.
bí«. NdO eonfém corroiivoi nem tal omomocoí.

i \-

4

T•r r11ô rI oi d Is p o nIv o I t

Peçam 11 i •ro I u r a Grá TI »'¦••:.¦ 'II -'¦ 
,' 

i 
' '' '.¦„\.-.'-- '¦-.:~\ -'-y i . 

'"..•.,' 
\l/ 

'-'..A. 
.

OIITR I lll I O O *l» PAR» IODA A AMlRICA DOI Ul

Representações ¦ - ¦¦ Wl LW HL~7tid a'.
A». Prcs. Wil-on, 19» - 15." andar

Tcl,:fiS ft 52-9780 - Rio - Brasil

PEÇAS LEGÍTIMAS

afe tudo para mi íim in r
MORRIS
CONSUt

AUTOMÓVEL TAUNUS
ZEPHYRSIX;

HHMAHNTPREFECT
STANDARD ¦¦.

AUTO PEPAS
ESC. e VENDAS ' • SECÇÃO DE PEPAS
52-8865 22 «4168

- sr

RUA MÉXICO, 31-C
RIO DE JANEIRO _____

\

O Sr. ESTA PASSANDO POR ESTE

CAPITULO?

^^^^^^_______________B-___^^

Wt*\ :.!'^:t.____L_,
N6s lhe daremos
O IMPULSO
definitivo

PECAS £
ACESSÓRIOS

PARA•, 
, i ¦

AUTOMÓVEIS
Importamos diretuneote
e, por isso, podemos
vender por menos.
Viriido eitoque.
Pejas orifinaii.

Í^k. fm.

i i
V- *

MATRIZ
AUSTIN • MORRIS • FORD • CHEVROIET
Oficinas especializadas * Auto de socorro.

dia * noite - Tel.: 34-3440
Rua Bela, 981 a 985-B — Tel.i 28-7810

FILIAL-2 :M

STUDBIKER !
00DGE- FISGO

DE SOTO
R.Pref. Olímpio de Melo, 573-A Rua Soo Cristóvão, 1.233

Tsl. 28-2855 - Rio

FILIAL-I

DODGE, PLYMOUTH
. DE SOTO - PURGO
I CHRYSLER

Í2-S&

i, .
VcVW

M
i
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MÀ REAPARECE EM iOttOtôtí DEV m<, de Simüotc Tail éo mais credenciado no diminutoimpo dà «Derby Club» - Là Moroclta a preferida no pá-*^> «sjteéd de nacionais, e Mister Bagé destaca-se ha provammm - Programa - Montarias - Forfaits -Palpites
»Ji*u? <**&!»?• Pr,m',> "°«fbv Cluk-, prevt tradicional do turf* ta-
ÍO,,TníU Vm «mpo dlmlriürcy formado por cinca parelh.lros,
<BÈL« , ' '^"T"'*' üm Hfí^ «le««rtar, Ttndo por percurso•Ias 2ÜI-* """""t" rtwtfw, ntite consiste o principal

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™^^^^Ba"^a«eflHHHHHHflflH ^jsíl^ H!*T-fW?

Mn 

mu

/j | I | 1/1 ,; lumimanMii ' J
¦v:-i • ¦ ri ,:. - •'• >>> ¦" ¦- > ¦ *j_ . . .. ,— , v }. *• •»«•-***»wa

'l1'!.! ¦¦« ¦i'.i , [ I ¦

-' '¦•"-»(¦ '«'¦¦< 
t"*"*'-- ¦ ¦'•¦' ' . ¦¦• '¦ .AMKl«yPa1 8AU.M

£L^*gLr^f».*'» J»walro,.bamlngo; ié de ífovei»bfô Vl«7"

,'^i W*>«*>ãri «Je fsVfiílr e'»rr«!r«VVm"loWnBtt'dís'tt,ne"âi, fV*too (cmym rto rurft briillttre, principalmente quando enfram tmk\) verif»rj«lr<ii fundttrai, eomo no caio presente
*}*!„..mllí'*'. Wt? •» *tn«crlfo» 

nio tio corredores de primeira
¦flSMfi ' £? ^ 1U. bon* •'•mehroa da «irar» dt handicap • oi
&1l íffij^' í«d«r!»m «ir reunido, nesta «-peca de cart nela de

«BC viT'i Ro*v"' Cetuteftç e rVartcfort.vme vex que tudo Indica
«I» S? C t,í"r,er d« ?*'•»«• do atud Srabra

4»i*.ll£vr ^.,f..m"'' «^«nclido de role. .0 filho de Swallow Tall
«¦WLÍKJ:.,m» «Wpromluo nt Gívea levantou cem autoridade

VlSt^tS J^r«l''!'tíí'.m-* "Jh'?u do" v',e' nM P'«'" bendelr.nrei.
•ttfl™?!*-* ^íf''^ •m,»'rnbil, ttríi de Jambolalo « Defonador,

. ',•"¦ fr' Capírtl ^ Jtrutsl (tn mais recente. Carreiras reali-
% '-':..',"' ' ' 

! "','"•< ,''rv,r,n3 t),"',, conservar o "entralnement"

SL ',V.V";; '"'^ f,l,"ur'1 ^ ""rasll" estava estlrado pari is
>í«3»í .^"vti^ri''0 d«f»n»or da camiseta estrelada Vai en-
&'£0Í ^TVtuftK'W«. e»m«rida. voltando t dtfrontar-s» com
:.:V"f" "' •JtffgS' "° "Joc,",V Club Brasileiro" e do qual «
SCfi 

'•'"•„'" ^l'""l^'-'i". No momento, «creditamos que Ulemá
EiíLíu • 0r l"!fiLí?,'?iHw RòeJ<,t • Mo * aiienelal part e lon-
ffi*$t£X.,0 tJU'! "m,K" •rirrentírío-loao malt. Enquanto RoeW tò-

$M?.^í..^*,Í*íe../,]h0 '«venMdo.por Royal Game, Ulemá sòlíflfi Wlhcu em.tlcradt Jardim, tanto que, «m seu último ttetem-
,r . p*/* <rtp/,r" «¦-'•Wfl, mas terminando próximo dosMR, Atnjl t\» Cave;», Ulcmí produilu exercícios satisfatóriostV_W_ em Inelhorej condlçóet 'que 

«eu principal adversírlo,t, moito íwher» íste fenha aprerentado sensíveis preores-¦> fim da iem<n» ao pfòdoilr um ponto multo bem.
* .!T. fj ^° ,h'd s*«br» da qual, conforme ti dissemos, um
»A&rc&L«,^,\;,,í composta Pot cerradore. menos credincWoV

?.'!. i^í<!> e Mw «erriporfamento ne "Jeckey Club 'Bretllelro" tífiwWishUn<ÍÍ ?A'a,sU''<',;,'m úf" <°"edor, Mm *„.*„£„ . m,.mifh Mfct Todsyla, «ít* bem preparado na distância, tendo ai-
iSSí TW*«*»* «o» ?i-** int! •• 

quarenta metrot, tódat em beas cen-
i.?,'.„v'""*' "? «ritanre, classe suficiente pira levar a me-ir. -ums vet que i 1»m ahlmal que eorrli «om Lvinlnho e Gil

¦Mi. Cenaleito, finalmente, possui dane pen dominar ot edvtr.sírios. Mai, «st. . lhe d. Bimblno |. nio e mali «qKhhTiel ântíao que. deumi feita, cheoou peno de Adil t T.uTnvmi^d.I gr."du atueçee» de au* campanha. Mais velha • caMaaW clnaWovinha atuando em Sio Vicente onde, «^"lÉiiiW^eitainSff,
Jumuft,.'^p*; n"im*lhorM ,urmi* *^«Mnt%T*SZ4 multa crtdenclal. Agora, e. requebrado é' diferente Mis!'tknf»
tSriSSr "0 'n,w',Vu"«""">« 1?"«úfwlríhi*;^

msULTAD0SÍ)A MlMlM l)E ONTEM
1ER NOTICIÁRIO NA 4.» PAGINA

PfREO POR PÀRÍO j : ^Í^ÀRÍÀ$ | fl^ító^ PERFORMANCES'íiallln tllnrln Aa .1........ I .. »'¦*- -^- *1. ** .. ' * ¦*{ *" '. i ' ,* i '. '

w>-
by Club seri corrido it 14 hem * 50 minutei, Ati is 11 horai de'onttm nenhum forfalt fora apresentado. "-'?•¦••'* "«raioe
^-r- —^-= • ' *' ' • V '"->.J^ '•¦".:.<':¦,

PALPITES
CHALUA — FORÇA CAVA- ATALIA'''^^ 

r

REVOLUÇÃO - VIOLETA,.'- FITA AZÜL;^v^
ULEMA — ROCKET — FRANGFORT: 

', 
• ¦: 

^;i.
INFRENE. -; 3ÁGVAÍl9E-r-fÍÍp^

, GANGES' — RIACHO —. TIQ 
'&%£,^.'J.&$,['¦ 

'¦

LA MORÒCHA' — WlNÉtHdÜ''4't»fe!^^^

; WSTER .BÀÇf^;'^- VÉSPER 
''^m 

RÀT^*'%
. 

'MbBÀR^-:.BAR-EL-JEBEL 
— UDqC'%^^.'

*Mm <£}?}^0L™,to 'J1'"11 'corn-l* 
Rocket esti em melhores con

ffibM%-ff?' tonrdnando em se- dições que da última vez.
SHfo prtXlmn. Agora a turma1

**fríMfU«CÍl.
^nA^-fclta, 

-está mais aguerrida,•sfrraai tcji.clMprezada polo Ullon,
V*2.-n?.otSo*.;tou de sua partida.*' TSjHiutiuci- dla Forca O-va não'___ «tas ca vanguarda, pois, da
arrlmk feita, Velo ria irente ate"«VrcsicUils.

'^VJtfeh volta cm melhores¦esçiiJCoes e * turma.agrada.
i.. t jsTfò Azul tem um dos bons
WJaBto 'dau"Kérharia.

^JfcvcilwSó, sos poucos,.vai
^aTWínttb a íorma sr.tiga e
S%. *Msl;laSSe'titSfe as adver-

"Bequmho" deixou EI Bacan
c Ibacury para subir no dorfo de
Jagirribe.

Infrene caiu muito de turma,
pois andava correndo na esfera
de handicap. Anda em boa for-
ma c corre bem em qualquer ter-
reno.

Monte Polar, da últim: fcila,
foi acidentado, pois abriu uma
ferradura durante o percurso.Volta em boas condições e a tur-
ma agrada.

Gr?nges foi muito prejudicado

Cnalua. vinda de derroto .Ingra-
w, nno deve perder desta íeHo.Foi'ça Cava, melhorando pemtó,*. Ajaua, agora .'mais oguenida,
«ao- outros nome»?dq pfireo., >,v;'. i

Revolução, no' ,«etròspcéto; ,d«-
/enderse de VloWlti irt(i tnelliores,
çondlçQtt. Fita, Azii},- traballthndo
petii, promete prtgar :tj'm aiisto.' , j

Ulemá; de melhor «Idhsu, npn-'
rpcff como fôrçB. Rocket, rqelhor
que da ultima feita, e Francfóíd.
reaparecendo bem trabalhado,
aparecem num plano mais abaixo.

Infrene, caindo de turma, des-
taca-se nesta cofnpanWfl.. Jaouí-
ribe, correndo muitq,e Monte Po-
lar, melhorando f!ita semana, sâo
oi, adversários,,. _ •;'-,> "j 

/T,
•' Ganiés,.'prejüdicadò.dá< últürlà

feita» retqrna.,cfiel(i de espérarV,-
cas. Riacho, em boa forma',', e Tio
Eulz;-,francamehte da distancia,¦sao os outros >da carreira. '-

th Jtforocha, multo Hoeira, en-
jrenta Winethou, que volta com

(Conclui na 4." piflna)

•!»• 1'AltKo —, ÁS IJ.SO HORA»
1 Clialúa, J. Hüuinl .,í JulUbi. 3. Ot*c*.;,.,.,.
»jrfKr.cett. 8. HenriqueI TVpiupT;'T5auíTtter,.A.O, SlKL...
SA|tll»,'.B.,Ça«tllp....i...,

Jambalabí, M^Tchtelra ....7-Pensleroia, O. Almeida ..
Oltei, M.-Silva .............

!li

SIV
5'.
51

'— 'I.Joo\wuctros .'^ 'Cri;a>-»90.óOí' • ¦'¦¦' 
':•-: '

|nv'jf-jo.it .à«/»d'r jeicilna 
'*[ «tar XJ«h'i 

"*m 
l.»o T4- 4/1 om

»»
'

•*r
»m. J7.10.37

,»n\; 1-ÍÍ-S7

Sm.-.-ÜtKs7
ftil J7-10-37

tó'í ?* ?o««W ? ÍUr tUrbtem UOO 14* *v% OU

l'J 
* dt Mary K«r e Slar -U|ht em l.tOO Oft- l/l AU

2 •í.9 ÍR1B# Kf * s,«r tllht em i soo »8" l/l AU

. f **ÜtÚ -i AS 14*1 HORAS
'ii ivjoiau.riiij aava ,.,.:  ».'«' 

li ?£ítt.,'Atul» A. Sábios',.  86J 1 3 Siciliana. J|. BafUca ...... 'M
• 1 4-RouMlel, H.^Vueonc. ,.'M

4

? Galidora,' M. .Henrique. .•; .K.
rJaWá, hv cuflje ',.•.,....• »«:

•] Revoluclo/ J. fínoco ..-..'.«,8 SAtlra,- 0."Ülloa >:.•>...•...,. sa'
í Jamburapa. A.&. ggv* .. B«

~'J.400 METROS
tar U-iOrSi »•/

• ím'¦ X4-I0-5T
Um 8-10-S7
Em- 27-10-57
am a-id-07
Em 34-10-.17
Em «.10-37
E« Í.10H7

4V
1»/
\*l
1*1
«V
f/
4»/

• JtttreapU-.
-''Qra^íiiaoo',!»., '

I 3* &"L* T«n,,r*»« «m 1.400 ao» j/j xu
;,dt«*ndreal« « Bevoluçlo em UOO n» 4 s Aat
J í" A.r*!'cln' • VJoleU •«> l.»,H"J/!oL» de Suplmpt « Mlralva eni 1.400 50" 4/s QU
líÜSÍÜl?1'"1 • Violeta em 1 Mo 71» J/s Oil9 a» Tendresse c Revolucjo em l'J00 05" 4^ A1L
? ,<?.*>Aíwiclna e Violeta em'l."O0 71" j/4 OL,

>êsÉBILIDADES
TypKéòn'.
Chalúa ....
Força Cava
PensIcroSa

1° PAREO 4° PAREO

M4P^Á1ÍCAS;;
M.y.r'.

.3.*. PAREO -' ÀÍ* 14^0 HORAS
Silva,;.,,' ; i BB
Ullôa ,... an

-. -!• Cutlllo ..;... «oFrahcfort, r. Irltojen .... «oKarnak, E. caatillo •., «o
4.» PAREO — AS 18,20 HORAS

D Bacan. H. Cunha ....'..VMGoyalli, D. Moreno  soIbacury. M. Henrique .... '54
4 Melo Mundo, J. Bafflca-.; M3 Infrene. E. CasUIlo .'38«¦Tino, C. Paranhos '54Monlc Polar. A. Santos .. 54Jaguarlbe, M. Sllvn  84 •

' • k -7* * AAAU --'J.hjittlWinij 
M." f

,a-*agooire(, o. l
! ' f'^Çanaletto.E.

Üi
3 í 3

Daujhter

...>¦'<,

62,71
(10,86
57,06
59,46

Nao entraram Atalia e Jamba-
laia, qua nío;tem retroipecte
na grama, e ai <*itreantet Juiu-
bi. e Uca. Deitai, Atalaia apre-
tenta poiiJhllld-dss.

Jaguarihe
lb,-cvry ..
Infrcr.c ..
EI Br.:.-n
Goyattá ..

• Tino 

a° PAREO

Roía Miei. .
Violeta ...
Revolução' .
Jamburana
Jacoará' ...
Sátira 

'....

Siciliana ..
Galadora ..

72.67
68,78
63:52
67,26
67,09
63,46
60.42
55,86

.... .i.. 88.86,
•• ,-88,45

•v.y.-^BB.Ssl
../3 81,68
;¦*'.' 80,17

.... ...,.r6?,|8

Nãe entraram Melo 'iViúndcV
que nunca correu na grama, «
Monte Polar, que hi multo nâo
pisa o gramado. Ambos, no en-
tanto, apresentam posiiblllda-
dei. '..'•.:

Tesoro ....
Sclpião'....¦Kmpire ,..
Fuligem .••¦.-..
Bomardona

.Tr. PAREO

5" PAREO

79,55
79,48",
78,50(
77,68:
74^9.

'mis
84M
80,92»
80,60
80,45
80,07
79,52
77,84
75^5.
63,64;
57,68:

Nio entrou Fita Aiul, que hi
multo não corre na grama. Mai
tem um bom trab?lho e apre-
lenta possibilidades.

J° PAREO - J

Malcriado ..
Gangas ....
Tio Lu-.i ....
Coeur Jo!e ..
Tento ....
Riacho 
Cimbronasso

. 77,34
74,72
74,54
72,34

- 71,74
70,00
58,16

Ulemi ...
Rocket ...
Francfort
Karnak ..

92,32
91,07
79,72
78,15

Nãe entrou Chananeco,
nio conhece a grama e
poucai possibilidades.

que
tem

i° PAREO

Nio entrou Canaletto, que hi
muito nio corre na Givsa.

La Moroeha
Luarzinho .
Desplante' .
Wlnothou .

85,11
83,03
82,38
80,55

Mliter tWgé-....
Vespsr :.....
Cariiói 
Lemlré .... ..;.' ....
Coligny
Darius 
Ciam?'.! 
Ciúme ......... ....
Garibaldi  .
My Rat .... .•

•° PAREO
Bacarat  78,37
Jack Frult '.. 76,29
Nauta  73,88
"do 74,37
Wagner 72,33
Ugando 70,44
Sinistro 70,40
TJltramar .*.,. .47,49

' Não entraram Mobar, que hi
muito nio cerre na,grama, e
Bar-EI-Jebel, que reaparece após
longa ausência. Todavia, ambos
apriientam .multai poisibliidt-
des dt vitória/.

\*V.

5- ,PAREO - AS 15,:j HORAS - J.000 /METROS!— Cr| 72.000JOO.
Wajío, A. Pòrlilho  sr,

. ;¦" iOitnaheco, J. Carlindoi ., Ji"Gangcs, M. Silva ..;.....'.. 34Tento, M. Henrique ..'.'... 66Coeur Jole. T. Jrlíoycn ...', eoCimbronasso, O. TJUóa .... «
,!-• .Malcriado, C. Dias ..;:... 38
|{»7 Tio Lulx, J. Tirioco  36

mZ. i, .iii. .', ;."».™«»'mhi « vioieia em 1.200 73" 1/8 GLEm J4.10-Í7. íiV.rde Tendrette « Revoluelo em 1.8» my- *Vi Mt.
-¦|.IOO'KETROS - Cr». 160.000,00 - OJÍANDÉ PIUMlb DERB»«tV».
5"1 2"!S"K 

'3*^' • íe Caporal e Jaruaal tan 1400 lll" 1/5 OU (ap)Em JO-10 J7 3V ide Royal Game « tatuaVaoem^í «00 14a- aVRn lt. 1-S7 8'/ S de Eríav Htrdy t I*»XioTil»ili'Voii mfiS u"iS1? KJ^SiOS" e T1° Lutl>W1MT 4/VoLEm 12.10-57 SVv8^deRurendu e Mlfuel Anseio em 1400 147» J/| «JL.
- 1.600 METROS - Cr» OO.OODjOd. -

ES IS"'?'-" '*/. I J> íf» Ballerina e BIJou em 2.800 14J- AUEm 28- 7-37 IVO de Tintalo e ItavSo «m 1 mo «í^a/» *i1Í'\£% Íl',1** % rS&^l^r^V^^
2*0*7 /.ÂJLa£, ?** S Tlrafdío em «00 138" 1/5 AU
?£inJ£ I.W a* ,DIa,i '., Seu "«««do em. 1.400 57- 4/8 AU •
I2'!2Í2 íl'. 8 ^'M Ballerina e Brjou em 3.200 142" AU20-10.37 l»/12.de'Sciplí6'e Rio Nífroem 1.30CToi"' GL.

Em
Em
Em
Em
Em
Em

Em
Em
Em
3m'
Em
Em
Em

s-10.57
1-11-37
8-10-57
1-11.87

10-10-37
. 1-11-57
1-11-57

VJAlil rH ^*6in :1U'L Ú*>n •«" J «00 »8" J/B GU
Y./Xí-i'\i\ay?M't Horban em 1.800 100» AU
T/10 de Larouue e Horban em 1.600 100" AU
í./SSeí^ Ballerina e BIJou em UOO 142» AU
Y.nl S* yín,4rola « Monunero em 1.600 05" 4/1 GU4V10 de Larouue e Horban em 1.600 100" AU

6.» PAREO — AS 16,20 HORAS
£* í 1 La Moroeha, H. Cunha' 

^Wíent.-íG- Alnjelda .'.,
, 3 Emplre^F.- Irigoyen ....Tesfiro,-J. Ba«ic« .:...,Bomardona,'J. Tbiòco .,Luarzinho,' E. Castlllo

Desplante, A. G. Silva .Goyattá, D. Moreno ,....
,ü íí1,*1! ,Mastcr. A. Santos10 Winèthoü, J. Ramos11 Sclpiüo,.C. Dias 

49
40-
f6
52
50
53
£2
52
52
51
52

Em! K.10-37 7./ÍS S. Jãiuíríbe'e sâpiaS 
^1»,^

UM» METROS ,_ Cr» 100.000,00 - (BJ-TriNG') - (Prova Especial).
S"1 ¦il-J*' 1°/ 8 de Vetta e Kuty em 1.300 78

V .!<.dí Ajanclna e Jamburana em ..„„ ™9»/ll de Bon Soir e tjio em 1.200 73» 3/8 AL.
Sm
Em
5m

, ---  - 3/3 OU.
amburana em 1.000 82" Ali.

7."" PAREO - AS 16,80 HORAS

28-9-57 W:6"dí"AVan'cÍni
28-10-37 9»/ll de Bon Solr . „.„ .... ,.„„ ,_ „3 rt

v^' m'Í2";? VJ,1.. 5e luarzinho e Bambinal em 2.000 122" 4/8 GUEm 24-10-57 3>/.7 de Eçaruna e Olla em 1.4O0 80" AM •*»: 2?-]0-57 }V10 de Bambinal e Tesâro em 2?000 122» 4/5 GU

Í2?S51 ÍM! 5e 5l0 Deoro e Sagú em 1.300 80" 4/5 AP.28-10-87 3"/n de Bon Solr e Ulo erp 1J0O 73" 3/5 AL2»/12 de Jaguaribe e Rio Negro em 1.300 91" GU

Em
Sm
Em
Em __ .. ...
Em 20-10-57

Veípór. O.' Ulloa .,Clamtrt, J. Tinoco
Mlateí Blgé. M1. Henrique '35
Ciúme, A. G. Silva ..'.... "
My Rat, M. SUva 
Darius, j. Graça 
Garibaldi, E. Castillo 

',.'.'.
8;CariJô5, B. Filho ..:9 Prosperson, A. Portilho ...10 Lamirí, J. Medeiros 

11 Coligny, J. Bjfflca 

8.» PAREO — AS 17,20 HORAS

55
5
58

5;,
5*
53
53

-1.800 METROS -p-1 Cr»-80.000.001 -.FRANCISCO ANTUNES MACIEL•, (Provi¦ Especial de LeUSo) — (BETTING). '-»^«",
Em 20-10-37
Em 13-10-57
Em : 20-10-57
Em 10-10-57

12-10-57

K'\bíl 15*<" 2e 5ta« Uü,e e Pw*Perton im jíooj-11-51 B.O/ 7 nat 7irm Tnivi «y,,— - • A _-j... ~ . m.

Km
3m
Em
Em
Em
Em
Em

?/,'»&*¦ K5rido ü MlUíj; B"«* *»n "OO 80» Í/B GU
«•/ b d ,Sí*'Çul"h..í.J?m<,lt 

em.2:B0?'M': PS GU
ivtj de:mi\VÀl íe Sfndo. e vfc»Per «m UOO 90" Vi GL.
íwTÍíS"* Utac * Proaperton em 1.400 88" AU
X/l l ít ^mn^ú° « Vero «m l.SOO 82" J/5 AU ,3V 4 dé Mádigascar e Sauterae em l.SOO 98» 4/56U

* iii, iKi-m i* £'n* LUâc e Piotpenon em 1.400 «" AL.
iuli \¥i l ÍÍ 5""1 5um Zum «/cajeu tw41.6CO e«» ivB QU

27-10-81 4V 8 de DuctifuI e ncouracado em 1200 7S» 1/1 01.19-10-57 7V12 de King Lllac e Pro^enoTem UOO 88» AU

f^

1 ( Mobar, M. Henrique„ „¦ -..-.„... 56Wagner, A. Portillio  5(iBaccarat, O. UllOa .. .. 55Jack Frult, G. Almeida .. 568 Bar El Jebel, F. Irigoyen 56Ultramar, A. Santos  52
Ugando, H. Vasconev  5sUdo. M. Silva .,.."  SilSinhjtro, D. Moreno  56H Nauta, E. Caitillò ....,„.. 56

-1.400
Em 24
Em 24.
Em 9
Em 27
Em
Em
Em
Em
Em
Em

•10-57
•10-57

6-57
•10-57

9-57
•11-57
•10-57
•10r57
¦10-57
•8-57

2V6
4»/ 6
IV 8
1V11
8«/14
4°/12
4'/10
1V14

— (BETTING).
e Malvlnero em 1.500 94" AM,

METROS — Cr» 70.000,00
de Commodore . —„.„„.„ „„ _._m M.de Commodore c Mobar em 1.500 -94" AMde Pinta Lorde e Maltmeem 1.800 »»" J/'| nL.de Campt e Sarau em 1.400 85" 1/8 OU< !de Jarussi e John Araby cm 1.800 07» 1/5' (MLdeRtro e Parnahyba em 11000 74" 1/6 AU^de Relatório e Malvlnero em 1.400 88" l/B AUde Cria Craft e Circo em 1.100 4/5 GL. -
de Mallm e Commodore em 1.200 71" 4/5 OUde Elú e Fanfarrüo em. 1500 SO" 2/8 OU

«ggya. 1^ (Conclui na 4.» página) it ^^ II 4

,  
'' ;.:. . -' )¦ .;¦- ;1 

"";¦/ ¦¦-i~j'Jr" ,-y-<:<>i^ .¦,¦:¦/¦ •

r ifl H

H ¦WRIMlIaai o seu colchão de molas na NU lll LIN HA
'¦^T «T 1 " f * I '^Hla Hei .^^^^^^ ^^^1 ^^^ sssltv »¦¦¦¦ Bsteav klW sssstal

eatvTl^aflflflflfllaF^r^W^^^a^flfli!

M Lwll H H BI H _W' Ifl"'' II I E I ¦ _m fl\fl B/ ' H H ' I 8»^^ H B^^^^ I H I I fl fl

^flH ^ryfflfl flflt ^saflHHflaàè^làãkBK^ 
^ByK^3tti*l^Ía^MSt«»t«tfiR 

ÍlH^'|gJaMlff""»illflHitl^^ ^^etatiaiiffi •¦Bflaàèv^' '<*- 
' 

* 
"-'"-.' ^» N ^«VÍ8sW 

^^^v ^^^

WaVJ sflT afll flB> r Vafl flfla\^s^^_ _^SHb3sLa." t 
'*í 

I \ _ - ^flJ^?yr<^*__3*^BMftrtjygT^

luxuosamente '.-" '. .. ''• v .. ________t___________wt_____Wm*mW^Ê ironizadas ¦ - *
bordado. ¦ V,\ \ \''V- '" ' ^^^isltflsWWBWaiJ|l|a^

.JV''¦¦¦V.:.yy Preço Solteiro '. '\\ : .' 
'' 

fl^?s5^^^SM?^fl
Cr$4.3190,00 W •l'-^7T^^^^^^ Preço

<"¦:¦:¦¦ . ;/'^;/,.-" 
'"•':• 

j - ;_ ;Csí .^v 
'^r'>. 

;í(Rioa;-Nltarofr ',•.

NOVO CONFORTO
NOVA BELEZA
NOVOS TECIDOS - NOVOS PADRÕES

E SEMPRE O FAMOSO MOLEJO EPEDA; ;
SÍMBOLO MUNDIAL DE CONFORTO E DURABILIDADE

^«•il REVENDEDORES EPEDA

Medidai pa*
agonizadas 1
0,51 x 1,280,54 x 1,280,60 x 1,30
Prêç» ,

Cr$ 1.590,00
. J;(Rioa~Nltaro|)

Únicos Fabricantes nà Brasil s \ %iV'.
INDÚSTRIAS RAPHAEL MUSÈTTI S.A.;/
FILIAL RIO: Rua Sta. Luiio, 799 ¦ 12.* -. Fone: 52-9068 • Rio dc Janeiro
fÀiWCAi -Rua Catarina Droida, 61 • fm: 9-7118 (Ride latetnoj. s^ Pauto
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JULIETA
^JÉL. 

'ifl V MUITO BCM.DEIRDRE, MINMA H
^i^iw Rl^É animada...vamos, desembucme/qoe ^^^^wBH^M^Bf^^^BBMBpjIpiBpWi^HB^^BI

A LHE ^SSE HUC< A PRETEXTO DE LHE 
' ^B 

FJ>o!fl
^ ESTAR tXANDO A A\ARAVUHOSA RECEITA DE H 1^/^vPfJl

^^^ um sorvete m^m^/-^ \*rB^^^^^^^K7i.*v^Ê^i^S9^^_^m

^ÈÊÊrTwlm^^

ÉtC.ÉtE PCRâUNTOU )
SC PODIA VÍRHHC X <T

/®) "» «

\i%  'j/st..

^— i' i——a—^^^

.. O UNIFORME ji
COM CEflTH?A,VIRA' ^

DE CALDAS DE BRIM E
ISA OLÍMPICA/ E NUM

FORDECD VELHO QUIMIRA'
DEIXANDO AS PEÇAS

PELAS RUAS DE
DEVON/TI I ^t»^L. DEVON/ r-"TáÍ

I A7 f /flifil mli7k':\7itmmM
I M li/m i''tf->S»'-Íi
II I / ¦hl ^k 'fOÍg^ ti

E LEVO CEM CRUZEIROS;
PAttA O CASO t>éie mAj
CALCULAR 6EA\ AS
DESPESAS/ COWOÉ.
PROFESSORA, AfRENDO

PEPRES5A?

^HHHHHHBB Já Ji w^Ho ha'outra aluna taoiO
^^^L. ^j H VIVA,DEIRDRE/ )¦

¦Lifl ^^ AMANHÃ / DIVIRTA- /M
fl jjgQ

NAO, MAMÃE/
VOU CAIR COM UM
RAPAZ P03RE,

A»AS HÒN6ÍT0...BEM,
MÍ O ACHAQUE.

PAREÇO POBRE, E
BEM SIMPLES/ ,

DEIRDRE/ DIGA-ME/PARAQUÊSEJ^J
VESTIU ASSIM? VAI A ALGUMA >^B
FESTA DE MALANDRO? J^H W

HPS/vllHi

\ y
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<. n ea fy Duo runer <¦:¦..,?. r.-y. „ i,. i.i".,.,,.„. ,„ t-3o-/r ^^^-^THllHMfc -/~ i

B^\ y |^V 
^ "" 

^£^y-¦ i ODBMPI^I plW '^J 
Ju JiU UU üllU) lll BRERfcf ^lij/iN£S\ MENINA I *L/^\ N*W

^1 5Í^A ^?m.^£,Í? JSWSíl I ESTA CANOA SOVIBAttÁ ÔE /^Sr\<> ... OÜ S£ EU TENTA* BEIJA-LA\

éiwiiMiiiirnim^jjpjjTTri^Tf-———™~~ TT



^^

^t MjKT^ WíQUfcSA l d WttXiiM W ÜÃã&Ü SAÓ LOUCOS EM \ J|U Bc<.%*x-,vvow iras^íí ,- JR1 lSF.wiiivi»M?FMpoviii.c/t)tv) y^|
^^hüvc;w.* _.-*d Bij ^ ^-ppipiTo mau1. m-^M

_m\\w ^^^^^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^^^^^^^^^^^^h^^^^^^^^^^^^^i^^^^^^^^^w ^^a>^i ^^y

W W^ W^^-tir. wtzTi^ a i^m W^:'¦ - —^' ma.M

CAPAM&AiRED
ESTAVA CAVANDO
lINlBURACCLEEN-

Tfò desapareceu!
feNseiaueseTWES-

SeBSCOMDlPO

SMT..-SE £L£S TEM H PROFÊSSOB, MAO ACHA WÊ ^¦HHMT / NAQ P' MULCAO \

|»(\PCOXINAAR...,EMTAQ U QUALQUER IdOWeKíro? ^^SBl B - -4 ^mSuâ'WBL £U TAMBÉM TE- L/_ .^^^ÉP^Bl^J ^k> 
~~ 

v^Ékt V»™^, 7

¦ * v iffmiA fV)\J tti|

i-^^PPWBMBWri^Py^SflBMBBBBBBBBiBBM ^tí^SBB HnWT7JVBI^uia^K^-««[9 H^l" -' ^^^ v 7.^^Fí*i'•>i&ufrMki' 'M^t*—^Sm

mdÊ W&AC m. ^ ^^Zjf^^SJBUiL^f «tiífiVv

BHÜBPlV^ -' PÉ ¦^^¦k^w. JhbS B^a8B^=^3w SI9MBHK airr.TTirj\-i*.v,-, *-i , ¦, ^1 ,v .gSaWWMM—PBTt: ^r^ísav. .«¦ B ^SW^a.-^=^>^J«^BlV

*WN. OUVIU BA-X DE\lE SER 0 REÜ RVDER*
B11H0 EMBAIXO MAS COfoO FOI PARAR
E PENSOU QUE / AU'?l>UaUBSA.TWfcA-R>^mP,RlT0J ME UWA C<*^ OU MN\

• ^/jsS. ADAMC I

feSjíSgBale«sss?í\ .•—- / -^ jfii-^L-
^mÊ^s^^Ê»fAAy ^^^. ^L ."^ y£

^encontrei è^rs V^iv,o: s*;«wp,tetóJT
R01O P£ ARAME Ofe J'\M ÔU,ic'*? ; ,- ^-

K'/J Wmmmmmmm^^^^Ê^k B

Lí__j^B

1 .« '^Nvitç cÜÊgÕÜ AO ^¦tA/ÈLEPARDU-PGVE 1¦Ifim, pcofessor T^^HLrLTeechegado ao I

k^Hl ç\^ã^B

:^fl B» ^ n^l I ii

r.SINTO PUXÕES NO
ARANAE'E'UM

T>E\iEaERoReD!es-
PERE AlGÜNS WNUTOS'««AUlÊPARTfeMPOtÊ

R€8K>NDERA0BlUeTe„,
.üfePoisftivie o

APAN\£.

flíu^^SAmilKF * \2mfi2-J
¦ 1^:4 mm ¦

A6M1 feSS^S^^A...

** j^to < O. ^WA^^Í& %&. \

W*v «c |?^.'>m^^^''i.

M6tMATJISfrÃN-
C)iN,.âA"0 MAIS
íE6owe^^os,.
V/dARÇAMOAR
ACQKJA ANTES
àueêiESÊSü-

r6OMETR0ò? 1rto*S3o'TeMOS <
WaUAçOSCcw
JÊIS W6TR0S CADA

UIA!

<\

.SÜPLEMEN ROTÒGRAVURA,
EXTA-F1ÉRA&

tt H

"Ò BE PREÇO



^^Sv^^^ -**,"-.1 -"^, ...,:í.. , r.^ . I ¦ .V II- L .«¦ ¦ V

^^^^^^^^^^^^-J^B*»**^AIMPUDÉNCIA Desses ^-
H^ ÍNVCiVfi . I ¦ WTETAS •VIM-JM»!.. RCMOVCNDO.

AASUROO.' ) A MUNIÇÃO DO FORTO OO
Hjg*-. '\

\\\\\\\\\wr^\ é£â £^i kj
l4^d> __iW^y_n mW*M Mwl

HH V TnAtll B\ ^Jfc __, ___rl\ *_Jt__\W__\ BHH
sai <vl swvOfl ¦ Usfl ^H^siEH

hV™tH HHw. ^HWri WH *^^^F^^*^^Hb Hv) ' HWa YrH

™^ -C^_t__fwt

^P^ E^AAAtS QUE IM«>UC*NCIA l fc UAU
M GRAVE PERDA MILITAR PARA fk I
^—fc.- COROA. .^HHt

HltJI »m'. *-\J

^hhhhK^J

NADA «ANHAAtOS. &¦** U
esperar/., a-urim-. *1
remos dentro

T0>MARA'O COMANDO,
vttTOMB. SMiTf*»...MAS...?OR
«orno c* vT«<CAM<r*.<c'
rSAWBftA^HORA OA PARTIDA

O TAMfUMO C O DESTINO
VÒ ifclWO MOMENTO/

-T

HHHVHSHbkK} '_mm,''__t WWíi f ___M HP -r -- MHk. \-3fi
HH ^vUB*»Hfl HHH> 1 m BI r i fitt.i-HH HHrJHlHH

BHHHHHHHHHH l J^fTHl HH '' aÍ ¦ I toÉL; J» VvH

^^ milllBfe^lsál flV \*i-«llBi MÊhí^w—-_it___\ __W __W___í IH
HHHHHHH *8 HrS!** II

1 II

mm^-m=^^-^-*m_____________m____z___^
m A/esse /fVtBW*M. os c/benes pos'f/ihos cMLietsKiMoe* • «
¦ Retijge*fi-s_. nuta um oeccaSo final... * 9

H*' sa.ons/ ESPeRA-o ^B
HHRHHHHHHHHV' * lugar De honra . H

HHHHHsMÊHT*9fcfl fc^jslt>l EW Ei tHR8 II MEM WffH
IHkHtVsM*]'rasMl Eni B9H |íl'd HvHrT

JflJ B.tHhr^B BH mià fÉ-^WJ

_m^__Z__^__™mmmmt} \v^^_ irf^W p^^uHjjETHHf
WmèÈSs .-.J-. -l-*j« \ HH =jB^H fc

i?. - M' ^:_tr*i\W JH] r
^siWsi^sW^^ggSJBjiMMr^iaa^6WB»3^3F^ . ^" «sHHf^^rH^^-^-^H^

jT PEVEMOS LUTAR. EQWÉSB58 SmfêT MAS PARA QUÊ? PARA IhHHhIK
FICARMOS LIVR6S IVa"-.'*v*. *- >ÇOi,r..N>iv'- pAK*A Mm_tml^^^^ÊÊÊBÊÊÊ^t.

^ACABAR C<A»I OS U«tí\>.*. !C\S : -.KVviV.w.' V4 ,Q — .--•*^R^**^*^*^B'WH1^^l*H*£ •

HHHHlHiiÉlsHMHHf WR ^^MA,S ' m*
Bf^^rK HW WPORTANTE c)UE (VOSSAS "^Bf
|^vjf| A PREClOSAíS CAR-naRAS/ -JBl

¦' lll Hs*S VS
Efl H*l v^l st

iPlfl H^-l^iHl h iHl _Wm___\____iSm

HHlJC^AUQ miSSsik ' 'VB Hpfcl-. HH I /^sT hIhI

Hh sv'/ jQhhhhhhhhhW JlH I
Hff7 JHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ft Vhd•¦^ /flS59S^H HHsVBMsUL-JEJHsl

PELOS H7 PELOS WREITOS OCTC»OS OS HOiW«NS.... e
DIREITOS DOS A MULHERES E CRIANÇAS EM TODO O «UNPO/ fi

. INGLESES ? 2 POR ISTO QUE LUTAMOS/ ^s^sH

Bt^íiii 1

hhh^hhhhhhhyR^
Mt **>vS

H^-'hlÍ HJ1 P-^l m

PODEMOS TCR A ÔMCRRA Cí**!? *&l&_Wl AT(RANIA,.. PARA QUE UM
PUNHADO DE HOMENS NfòtQggttTCft*•*&•£* -f-OTOE A4H.MARES DE OUTROS...
PARA C3UE UM HOMEAV POSSA ígsee&itltefc ^ÜÉM DEVE *30VERNA'-L0 '

'fllP^i 
HHHHHHhV. T'^>>'A

HJV^cjiL ^aHP% HHHHHHHHm M<hT"•¦sHHHHBV'-'mm -HHHi HF^^ ^si HR Aat^r*^!BHH^\

i hY ^h HkC^HHHd h mrnk

h/\ H

CT^J^*^8 (Õi?*-" I
HHCK. 'V^S **¦« V'':1't D'*1*? PfO.llK'tÍ0"* ri

RSS*J VVpsl ¦ "AorliiKithcsKctcrs^i I

E'MUITO MAIS SIMPLES DO QUE PENSAM/
DAMOS TUDO O QUE TEMOS... LUTAMOS »

MORREMOS.. POR UMA SOCOISA: SO'AQUILO
QUE UM HOMEM PODE SUPORTAR/

. H. HtH wíi ^Hjj' \\m\Wri-7 Sfl-¦ Ei JS

: Bi hHBjH
gCONTtNUA... _^ H

l-V\
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¦^••••^^^"¦^nwi^ -_^..__,_(_ ^?.j-1- ^

GH ICO >or D/CKWmeRT
IjA'LHE DISSE QUE PESCARIA NÃO \ f ABAIXE O *) 

^EM JENMO MUIT05 jy PUXA,MALDITAS ^ -.

fET PRA MULHER /^SAO CRIATURAS J I TOPETE /-» a(JMES j^IIMA VARA ^ .-, MINHOCAS/ COMO L* >V
I nervosa s lm NAO LEVO . J V Vamos , chico/ pescm , por isso» haja oS>*-_ escorregam '__^D6,xc \
|^3í/4 MAÊ CQMtGO/t^-^^fâSx^y-^ <^EHOü^R.,NJtoAPCfiCA/i \____.fS /que-onha ^

.1, VOU LA'EM BAIXO
;hame assim que

aprontar
OS AN20IS/

S

Z>m

r NAO ESQUEÇA, y^ST XMl»tó S06tW Stf QU_Ro\ / ©'• J
PEIXES GRANDES, [tWOROEMM^
SO" OS BEAA. l /$ ISCA.' )/>

/^M-EmGRAHOAÔJ *^Z
[S&UKEÁltMHtABEM-TEiA/ \ S~?\
VCAMA/ 08A/ MO VWjJJSL L

^^^^^^^^^^ 
^^^^^^^"*™^^^^'^^_^\ ^^^m 

^L _í**\..^^*-.^_. -"^"^^---W*

_____________________________________________m_______m

PüLSOÍVtVQOf

*-_M_-______-____________5______-_M«MnMM____E_r___S

J06UE FORA A
VARA/

LIVRE-SE
PELA /

y _^^i ."*m^\ jp*

BOLAS, POR QUE FEZ \ / ASSIM TAO 6RANDE
ISSO? PENSEI QUE JI NÂO.' RECOLHA A
QUISESSE PEIKE .^ UNHA DEPRESSA / SE

GRANDE i I ( ACHAREM PEÍXE ASSIM '

| ^7 Vaqui Dam», sou mota*. /

|T^^^^^^^_^IWTTÍNUr__Tt*RKS SV.DICATE. fac, WOItLD -UCBT3 __S__tV__.

ORA MUITO 6EM
O RAPAZINHO
PESOU ALGUMA

COISA/

ÜM MOMENTO !lfiü\t£2 SEJA A
PEQUENO DEMAIS/N-O,NÁO. ¦

PODE FfCAR OOM ELA/

— !V{JSI/_ ^w_L___*»fi?5/4P jL____I l_fc______^_5^ jííjV<d i _k ___H____i^<rJ_^*__T>/ Il __Pv **___¦-______M TN SDyfl1 vil_-==_=i=:*_j_-IB__9P

iii "*"*" ^¦''''mlmVtmPZ^

NÃO A QUEBO/ J

SE J06AR F0RA/\ '
SERÁ'MULTADO JU|
POR ESTAR «^55
SUJANDO A WA

A.GUA/ jjgr

\/ —
RETRATO, NOÇOT QUER UMA \/ORA, NAO

LEMBRANÇA DA PESCARIA, I SEJA
W^jiL— MO£0? J\ CABEÇA j

H ^tT^I11 l. j^"~<Í^À D'-**-?*4*'
S_ W/M (SS í*^J]r-^__l/ DE ° V chico/
BWr™ I1US ÍTríilfl n?_lA_ / DEIXE QOH
Í_W?_5> _í_Pll_^l_t 0ARA2M ÊlB-ntZíA :
TV^r__T^l^l__IW^^ V FOTO/ EU
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AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

COMPRA È VENDA
iCONSULTAS

¦ r>* >.. V",
4) BA UT0MAP4

•H d cli n imo» • dtllmitamoi •
campo d» rnteadtmento a.u. t».
me* itbr* a lneldêncl* <** lel*
«ia locaria no quo tante, * capa*
cldad* a* tttrplclo do* direito» d*
propriedade.

Kxalta-i* alada quo o cirlter
rettrltlro qu* (lta* Itl* trouxe-
rata para ot proprUtirl** «» ias
«ontlr cosa xntlor amplltud» •
arldincl» no »»tor doi dlreltnj
obrlgtcloiuilj, que prôprlament»
BO domínio, do direito real.

Kf»tl*»*nente, tal* leli ••Ura-
ram a Uatroad* d* pacto do do-
minlo du locaçCes, naquilo qu*
nel*» ta arlglu como mitírla d*
ordem píibllc» *, portanto, lm*
fasti-rl pela convençlo dss par*
te* contratante-.

Km Um, em iit* Un tido o
tentldo, ati • momento, deita*
colona*; limitar a Hl á captei-
dad» ou amplltud* de exercício
et» «i*»ten*8rt a *ç6et do proprle*
tirlo, eom «lita* à afirmado doi
dlnltot contldoi aa proprliòadt,
no irntldo da prevalência do ln-
terêne geral tobr* o Indlrldutl.
prl rido o r-»Utlco; alada qne
•ptr.ntement»' *a tenha deiloea*
do Ba proUcIo de om outro dl*
relto eu lnt.rèss» prlrado e lndl-
Tldutl, qual itja o do locatário.

Descendo a nm campo mais ob*
JetiTO, fogtndo ao âmbito «clu-
¦iTtd* teu doutrinária on Inter-
pretatlra, apura-** qne k preten-
alo de tenovaçlo do locatário co-
m»rcl»l é oplnitel pelo proprieta*-rio-locador a pretemío de dinún-
cia da obrigado locatlra pelo
eterclclo da retomada.

Exalte-ie qu* e**a retomada,
quer Ba L*i d* Lu»»i quer n*(

-ltts-emargenelal*.. do lnn.ulllnato,
alo 4 reitrlt* ao nso a gaio do
proprietário. Ao nre* * .-rUiulra
a membro* d» raa funlll», ablan-
ge o' dlrtito de ampliar, roodlfl-
car «a faxer obr»* bo lmorel e,

tokrttndo, no domínio d* locadocomerei»! ou Iniluiirl.l, ellll* »denúncia per melhor loc*d* —
of*rt* ti teicelrui.

Kii»i regrai, eomo i* t», *xal*
tam • eomproTim a t*i* qu* iui*
totamOt da Inicio, a da ai* poi*Urgido' ilmpltita « tnmirl* do*
dlrclloi contidoi aa proprledide.Itetultment» a ltl, «om certo
ctráter Mpeclflco, oi prenupoi-
toi d* eierrlclo 4* c*da uma dei*
MI prctimõei. Uma delti, toda-
trl», Um sofrido o lmpaci* de «o-
luçOn por demalt dlipirat * ati
meimo eoBtrtdltirlu. Exalt****
qu* nio noi referimoi 1 aoluçOes
c»l'»d«i *m elemento, d* f»to
apundoi noi proceuoi, on a* qu»
Invocam oi prlnclploi de tqttld*-
de. ttetlmtnte, num domínio ond*
a 1*1 «utorli» e recomenda * ado*
çlo da* ref-u dT eqllltuda em
funclo du circunstanciai de et-
da ctio concreto, nio te poderi*
•xlglr a mtima condutlo pira ti*
da* etpiciii lerida* a Jutto.

tf que no« chama a aUndo Uo
a* loluçôei didu em fulcro em
Uie* doutrinária* ou hirmenèutl-
c»i *o deumpiro ou "a laUre"
de clrcunitlndu fitleu.

Cabe a critica li hipóteses da
retomada para uso io locador,,
qu* it prople a utilizar o Imóvel
para nlle i* *it*be!ecer com co-
mércio dlterso do explorado pelo
locitirlo. Em torno 1 loluçlo dei-
¦a hipótese é que ocorre a diver-
lldade de ioliiç6rs a que aludi-
moi. Algumai ati de ubor dog-
mátleo. Exigem uni qu* demom*
tre • retom»ntr oi prenupoitoi
titlcoi qu* o levam i pretemio
de retomada, por entendi-la uma
denúncia che!» da locado * ca*
Tecendo d* comprovação. Ontrei,
•nUndem-na como uma denúncia
vazia, ilmple* comunicado íe
vontade, 4*1 sustentarem d*
para qu* convalesça, baita a ln*
vocoçlo * despeito doi fatoi.

Proueguiremoi.

HO MOVIMENTO iMOBtüARiu
da próxima quinta-feira, continuaremos a pu-
blicar as respostas das consultas sobre :

AQUISIÇÃO DE, IMÓVEIS

MOVIMENTO IMOBILIÁRIO
COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS

EDIFÍCIOS EM INCORPORAÇÃO
PUBLICAMOS AS QUINTAS-

FEIRAS RELAÇÃO DOS
COM APARTAMENTOS A VENDA

URGINTí — V.i.J*..i 2
apartamento» pagados, da
frente para o Largo dè Ca-
rioca, no 13.° andar, juntos
ou separadamente. Salio, ba-
ntvalro o kitch. Para «icrlto*
rio ou residência — Chaves •
vendas com S. STOCKLER —
Av. Nilo Peçanha 155, grupo
802 — Talefona 22-7221.

68999 100
CENTRO —- Todo um andar.
Vendemos, na Av. Graça Ara*
nha esquina da Rua Padro
Lassa, 418 m2 de, aroa útil,
dividido em 4 conjunto», qua
compreendem 14 salas. Prlvl-
legiada localização — Junto
aos principais Ministérios e
Institutos. Preço: Cr$ 
6.500.000,00, fac. a combinar
— Informações: ORVISA S.A.
Av. Almte. Barroso, 90, 4.°
andar. Telefone 42*9611.

79831 100

APTOS. — N» Marque* (U K»rv*l.
ie-de í.o ii :', cruittre* — : i IiXO

;UV10 — Vend» 4M1« - Av. R»
Branco IM — Vende Mcr.tdrto*.

Ml» M
'APTO. — Na Rua lUactiutlo. u i 1
qto*., tanque W.C. de »••¦.¦ \ W
p*r* St*. Te:eu. MO mtl a combina*
- Eng. TITO UVra vende - 4*-U»

H1W UM
SALA gfqVARTO — S*g7 r*~CÍr.*-
Undli. c! var.. n* Av. Caloterii —
Kng. TRO ijvio vandt. 4» nv.l dc
•mr. • 300 mil t prato — .:•'.:.<;-414* :.v

CENTRO —- Compramos prédio
antiro ou terreno, em aona ban*
carta, para pronU entrega, pre*
ferlndo-se negócio direto com o
proprietário. Tratar à Rua da As-
sembléia n. 104. talas 613 e 615.
Telefone: 42*8692.

10095 100
GLÓRIA — Rua Benjamin Cons-
tant, apto. c/ 2 aalas. jardim in-
verno envidraçado, 3 qtos.. 2 va-
randas, 2 banheiros sociais, dep.1
empresada e garage. 600.000 i
vista e longo financiamento. Fo-
nes: 52-5921 e 42*0997.— i01ZS'l&5
AVENIDA 13 - Edifício Arddla —
Apto. 1002-A, frente, belíssima vlita.
grande sala. 1 quartos, dependênciasí
emp. e garagem, água quente central
— Vende-se ou aluga-se contrato —
Tel. 37-aflOa ou Pet. 3191.

2914» 100}
MARQU1S DE HERVAL — Duplex,
n. 2108 — Vendo c| 308.000 financia-,
dos pelo Lar — Ch*ves portaria —j
Facilitamos — Corretor — RAMOS —:
26-7378. 27301 100,

| PRAIA FORMOSA — Terreno à Rua
Sara. junto e depois do n.* 184. Mc-
dindo 14 x 32 m. Romano: 32-8332 *
48-8347. 07239 100

\j\S\syS\S\S^Amx0if^m'al^'ã^^i^a^a^^,^t^^*m*m^^m^^

Centro
C3H8LANDIA — Vendo ótimo »par-
tamento d* frente. Sala, quarto, eo-
ilnha, banheiro completo; area com
tanqu*. toda ladrllhad». Toda* a*
n*ca* ampla* • *r*jadaa. V*r na Rua
ÍUnador Danta. n. 19. apto. 801 -
Sábado è!em*itngo, ate .ia -LiLTOft
•¦ ' ' ' . ' 

t-Mi%W
Jta*rTÀo.-vm*-íe':'M> mêWm
da rua Taylor -39, to,-. ill", «ais,
quarlo, iardlm d* í: )KiS jeostnhaa banheiro. Tratar , na PREDIAL
BRUNO LTDA., Rua.do Ouvidor, 169
—» «.* andar —«ala «4.'

S170 100
VENDE-SE' URGENTE, grande
terreno medindo 13 x 60m, com
galpão, na Rua BarSo de São Fe-
lix. Tratar com Cardoso, * Rua
do Catete, 88-90-loja.

. 8701100
CENTRO —'Vende-»e um apto. tir-
reo, oom quarto, taleta, kitch., ba-
nheiro. 350.000,00. Aceita-se propposta
e facllita-t» vim pouco. Ver dlàrla-
menti no apto,, com o pintor. Cha-
ves na portaria, Rua Washington Luiz.
Ul. apto. .103, transvertal A Rüa do
Riachuelo. — Tratar tçls. 82-0724 e
57-3240. 8013 100
FÁTIMA—-Vende-ae ótimo apar
tamento n. 605 na Av. N. S. de
Fátima, 73, eom saleta. espaçoso
quarto, corredor, banheiro com-
pleto • boa cozinha. Tratar no
Banco Auxiliar da Produçüo S, A.
na Travessa do Ouvidor n. 12 —¦
Fonet 52-2220.

7189 100

AV. RIO BRANCO - Loja -
Vendo magnífica loja com
s/loja e s/solo. 220 m2. Plan-
tas e demais detalhes com
WALDEMAR P. S. MOREIRA.
Av. Almirante Barroso, 91 —
OI 403. Tel. 52-8994.855S3 100
AVENIDA RIO BRANCO, 14 — Ven-
do-te um andar.para entrega imedia-
ta, lado da sombra, Instalações de
luxo. Tratar com Carone, .telefono ..
43-4105. 14850 100

CENTRO — Vendemos para entrega
Imediata ótimos apartamentos i R.
Moncorvo Filho, 68, compostos de sa-
la, a'quartos, banheiro completo* am-
pia cozinha e WC de empregada, a
50 metros do Campo de Santana -
Visitas ao local. Tratar- Banco Ir-
mSos Gulmaríes S. A. — Adm. Bens
— Rua Quitanda 80. Tel. 32-4165.

7162 100
CENTRO — Ed, M»rquis do Herval
— Av. Rio Branco 185 — Vende-se
apartamento pequeno, Írente p[ Al-
mirante Barroso, 2.» andar — 800 mil
cruzeiros — Diretamente com o pro
prietário — Telefone 45-9081'.

9160 100

CENTRO — Obra já iniciada
— Constate estas excepcio-
nais condições I Apartamento
de sala-quarto, cozinha ame-
rlcana, banheiro, com . Cr$
10.000,00 de sinal, Cr$ ....
12.500.00 no .contrato e pres-
tações mensais de Cr$ .,..
2.975,00. — Venha ainda ho-
je ao local onde mantemos
uma loja de vendas aberta
das 8 às 22 horas. Rua Cá-
merino, 150, pertinho do Co-
léglo Pedro II — Vendas ex-
clusivas CONSÓRCIO BRASI-
LEIRO DE IMÓVEIS. — Tel.
43-0082. , 80150 100

ESPLANADA DO CASTELO —
Vende-se andar inteiro, alto, eom
450 metros quadrados, composto de
5 grupos de 3 sala» e banheiro ea-
da nm. Outras Informações eom o
DB. ARTHUR ou ar. AFIO.
Pelos - Tela. 42-4686 e 52-5008. ,

.,,,.. ;-... 7204 100
PR8DIO — CENTRO — Vende-

DE DESCONTOS DO BIO DE
JANEIRO S. A., Rua Buenos Ai-
res, 68, 2." andar. Tel. 42-5459.

86985 100
LOJA E SOBRELOJA -~ CEN
TRO — Vende-se ém prédio no
vo de. cimento armado, à Aveni-
da Gomes Freire, 225-A. Tratar
no BANCO DE DESCONTOS DO
RIO DE JANEIRO S. A., Rua
Buenos Aires, 68, 2.° andar. Tel.
42-5459. 86978 100
ESQUINA AVENIDA RIO BRANCO
52 — Com Fres. Vargas, lado d* «om-
bra — Vendemos o 22.» pavimento c|
307 m2. Cr$ 5.300.000.00, faclllta-se
60% em 5 anos para ocupaçüo Ime-
diata — RUDOLF KARTER ie Cia.
Ltd*. — Av. RIO Branco. 173, tobre
loja — Tels.: 42-4635 e 22-6545.4083 100

ESQUINA AVENIDA RIO BRANCO
32 Com Pres. Vargas, lado da som-
bra — Vendemos 2 pavImentOB com
total 614 m2. — Cr$ 11.500.000,00, fa-
cilltando-se 60% I em 5 anos, . para
ocupação imediata — RUDOLF KAR-
TER & Cia. ltda., — Av. Rio Bran-
co 173, «obreloja — Tela.: 42-4635 e
22-0545. '4082 100

AVENIDA RIO BRANCO 52 - Esqui-
na Pres. Vargas — Vendemos 1 gru-
po de salas no 16.» pavimento — Cr$
1.600.000,00 financiado 60% em 5
anos — RUDOLF KARTER & Cia.
Ltda. — Av. Rio Branco 173, «obre-
loja — Tels.. 42-4633 e' 22-6545.

_4064_100
CENTRO"— Vendem-se apartamentos
de 2 e 3 quartos e demais, dependin-
cias no edifício Gaetano Segreto, á
rua èedro I, n.° 7, esquina da Fraca
Tiradentes. Facilita-se o pagamento.
Tratar à rua Visconde do Rio Bran-
co, 52, com .r.; ALVARO. 

^^ ___
ANDAR AVENIDA RIO BRAN-
CO, 43. 8.* (Recém-construido)
— Vendo com cinco salões, sala
de espera, dois banheiros, área de
220m2. Preço: CrS 3.800.000,00. —
Tratar c/ EUMAR. Tel. 42-9621.

28253 100
CENTRO — Vendemos apartamentos
com 2 quartos e sala e mais depen-
dências, de frente, e 3 quartos, sa-
la ¦ e mais dependências, com gara-
ge, de írente, por, respetivamente,
Cri* 760.000,00 e CrS 1.100.000,00.
Aceita-se financiamento de Institu-
to ou Caixa, com pequeno sinal de
reserva. Vêr os apartamentos 101 da
rua Francisco Muratorl, 115 e apar-
tamento 201 da rua Silvio tRomero,
55. Tratar na CASA BANCARIA
ORIENTAL BRASILEIRA S.A., âav.
Calogeras, 6-A (loja), tel. 42-3574,
com Sr. ANGEL ESTEVEZ.

2081,6 100

CENTRO — GEtIPO PARA ES
CRITORIOS — Vendo um ótimo
de frente,-para entrega imediata,
constando de: vestibulo, grande
sala, toilete com box e kitchnette.
850 mil cruzeiros, com 350 mil cru-
zeiros financiados. A. J. BAR-
BETTO — Avenida Nilo Peçanha
151, sala 201|2 — Tel. 22-3096.

76680 100
DUPLEX — No Marquês do Herval,
frente Av. Rio Branco, e| lindo ba-
nheiro. copa-coz., sala e qto. seps.
— ENG. TTTO LIVIO vende — 42-1769.

,f

CENTRO — Apartamentos cora
projeto já aprovado desde fere-
relro — Proc. a. 7.316JWS6 e
alvará n. 11.167. Preço prevista
de CrS 125.0t0.0e a CrS S.O.OOff.eo
pasávels de acorda com as po»ti-
bllldades do comprador Vende-
mos na Kua Marques de Pombal
n. 171, junto a esquina di Rua
Frei Caneca (Edifício Marques de
Pombal), construçáo ji Iniciada.
excelentes apartamentos de sal*-*
ta, grande sala e qu»rto separa*
do*, coslnha completa, banheiro
completo, etc. e também peque-
nos apartamento* de entrada, sa*

a-quarto, kitch e banheiro. *cr-
vem para residência, escritório,
renda, pequenas Industria*. Da-
mos escritura em cartório dos
apartamentos. Firma Incorpora-
dor» das mais idônea*. Informa-
çoes bancárias. Ver no local cora
o nosso corretor, diariamente, até
ás 18 horas, inclusive domlng-os.
Tratar com Imobiliária Carrilho.
Rua Üruguaiana. 118, 10.* andar.
salas 1008/9. Telefones: 4J-9S:! e
48-2472. 75_S_S5 IM

CENTRO — LOJA RIA LtTJZ
DE CAMÕES — Vende-se o ne-
gócio ou transfere-s* o contrato
de 50 meses, cora instalações mo-
derhiü dexHpelaria e Perto**-"
ria. balcões vitrines, máquina re-
gistradora, Cx. Forte e telefone.
Negócio rigorosamente em ordem.
Tratar á Av. 13 de Maio, 37. 1.°.

454» IM
CINELÂNDIA — Vendo apto*, em
Incorp. p;resld. ou escrit. c «U. 1.
3 e 3 qtos. 1 e 2 bauhs. c ou sem qto.1de emp. Preço a partir Crí 4í" mil
plantes cWALDKMAR. Assembléia
II 1:1003 tel. M-SMO. KJTOIN
CENTRO — Ed. Dark — Vendo J~m~
Ias c lanltirto próprio alug. s c-cn*.
Preço $30 mil pag. * comb. c WAL-
DEMAR. Aisemblcl» 11 s Wttt rei.:.
51-3*40. 02SK1 ICO

CENTRO — SETE SETEMBRO
LOJAS — Vende lajas ás fren*

te para Rua Sete de Setembro,
IQuisc ciquln» da Avenida Rio
Branco), lacal privilegiado. Paga*
mento a combinar. 8 metros de
leiUds. — Detalhei no Escritório
Imobiliário Mário de Paiva e Joáo
Breves. Rua Rodrigues Silva. 18,
sala 5M. Telefone: 52-1448.

75396 100
rscRrroKW — No nu. deide'J00
rtvl d» entrtd* * ÉN mil a prazo —
Etsr TTTO U\'IO — Vtnd» — 4Í-176JAv. Rio Brinco, 134 — Vende
rtUl. ISISS 100
AV. PRESIDENTE VARGAS —
Vendemos as ultimai salas e con-
juntos para escritórios. Precot fl-
xos «em reajustamentò- — Prazo
contratual de entrega (20 meses).
Pr»ços s partir de Cr$ 570.000.00
cora '.ir; de stnaL Plantas e ln*
formações: Depto. de Vendas da
CHC — Tels. 52-9366, li-4055 e
«-7565. 86584 100
AV. PRES. VARGAS — Vendemos
ulis p fí.-:it.sr-..s am Inicio de cons-
trução. Pig*mento ficftltado e com
ftntncttmento apot o habite-se.
Pltnu» à Av. Atm. Barroio. S0
mera. t*i«. h-«m e 32-jr».

10S22 100
CKXTRO — R. Andrf Cas-alctntl —
Vendemos terreno c 2 frente*. Are»
fCS rní. Ptrtt em dinheiro e ptrte
err. *çartimento* no loetl. Crt
«iWfWOí. Maiores detalhei » Av.
Atm. Barroso. W t*S012 Tels.¦--:.go e K-fHO.  10320 100
AV. PRES. VARGAS — GP"PO DE
SALAS — Vendemos com 2 s.ias. tt-
leta * barJielro completo Cr* 1.100
i-.'.-.'. Tratar 1 Av. Alm. Barroso, 83
M SO'. :. Ttls. Í2-4S30 e S2-67M.

10319 100

CENTRO — R. XUrreci* \-endo 2
predica c'terreno 14x39 » recúo lo-
ja* Jl vastas rest. em ação de da-
¦ptíc.—tratar- c- 'V-A*. *?r?.'A R,- - - Asrerrr-.
blela 11 s 10C2 tel: 52-9640.

02561 100

CENTRO — R. 7.Set. Junto Av. Rio
Brinco vendo ttlet* • grande *el*
c banh. de frente em cdnit. d* Sl-
SAL. Preço • eondtçoei c waijjk-
MAR. AitembUI* 11 s 100: tele-
fone: IZ-nVí.  0253» 100
CENTRO — Vendo no Èdltlclo ItS.
Avenida 13 de Maio 47 01 iptot,
2708 e 2707. Chivtt no apto. 2812 •
tratar pelo fone 22-3308 com Dr.
Jorge. S407 100
ALO. "Edifício Odeon» — vêndTm-
it saiu. Tratir com o corretor
Sintoi I.tma Itll SIS - 42-2753.

4334 100

Àv7RIO BRANCO. 185 — Ed. M«rq.
do Herval. Vendem-»e 2 aparti. (du*
plex) no 21* tnd*r. Aceita-se corro
como ps rte de pagamento. Tratar
diariamente pelo tel. 34-9831. Sr.
C*rv»lho. 8314 100

CENTRO — Apt» de ul*. 2 qu»rtos.
hanheiro roxJnha e Ire*. Vendo à
Ru» André Cavilcrot* n* 142 —
bloco "A" »pt" 403. Preço Cr$ 
650.000.00 c| 330.000,00 d* entrada,
part* a combinar e o restante fi-
nanclado. Ver no loca! da* 14 às IS

jhor*i com o proprietário. Tratar n*
IMOB. ESPERANÇA LTDA. Av. R.
Branco 39 — 11» andar — Tel. 43-3663.

8333 100

ED. SENADOR DANTAS — Vendo
apto. de frentt Ul*. qto. eonj. banh.
coz. CrS 450 mU: parte financ. c|
WALTER. Atsembléi» 11. *!1002,
ttl: 52-9640. 01580 100

CKNTRO — Ru» S. Pompeu — Ven*17T7——1—Z v.rAn ,,,,i1.r,irJ-áT~-.

soVôonai P..l^. ír?rlfhi«« P'|m««'eo*. drntttta* ou »»ctitorio*. -
RmTrrrJWANDB A? »T 19 eonatruçlo de Sav.ro . VU»r«.
nr.VrV. ni ... a.i«' • Tr»ur eom Sr. J»ym* — T.lefoneiDr.nco — 115 — 11* — S.1J23 — jj.ím4 «u *7.Trni 7004 im42-2180 ou 52-S796. 5=5 *'*7g7<- 7WW lw

0*324 100 TERRENO LAPA — Vendo com
du»i frentts 9J x 24. Ru» Onda
U(*. Telefona 27-1I1S — LIMA
LEAL. 28178 100

Teli.:

APARTAMENTO CENTRO: — Ven-
de-se o apartamento 1204 da Ru* Ta-
deu Koictuiko n.* 15, com quarto e
tala conjugado, banheiro completo,
cozinha e ire* -de serviço grande
com tanque. Vêr no local com ir.
Arcanjo. Tratar rua do Senado 268,
tel. 32-546S. ir. Olavo. 07297 100

CJSNTRO — Indúv rendo ou alugo
1 R. rr»l-C*neca montada em peq.
loja podendo vender Umbem a loja.
c WALDEMAR. Arfcrr.bMii 11, s!109Ç
tel: Sí-Síto. 02563 100
CENTRO: — Vendo apto. n.» LTOI-A?*
pavto. — Av. P. Varga*. 3007, ei-
quina c R. Santana — Entrega-te
desocupado, — P63d.O00.00 c;400 mil
de entrtda e restante em 5 anos —
Sala. * qtos,. cotlnha e banh0. —
Vir das 13 is 13,30 horts — Tr«tar
cRUTTNO C. FERNANDES. Av. R.
Brírco — 183 — 18.* — S 1.823. —
Tis. C-l«! e 52-3T95. 073228 100

CATETE: — Vendo Apt*. 401 a rua
Andrade Pertence, 32 c Saleta, «tala,
quarto (separado) banheiro, cozinha
e quarto empregada. Preço Cri
800 mil c XO mil financiados. Inf.
ptRICLBS DUTRA — Av. Nilo P«*
çtnha, 153-1612. Tel. 22-2430.Í/TÍOT-IOO

CENTRO-LOJA C,31J0m2 — Vendo
no ponto dt mtlor movimento d* et*
d*de a ni» 7 d» Setembro. MU, lol* .. . „,.,. .„
pua Inittliçlo d* artigo d. luxe. LOJAS — SETE DE SETtMBnO —
comtruçSo Jl Inldid* e Incorpor»-iV.ndemoi *tlm»« lojas, «o lado do
cio giranUoi pel* SISAL c preço Clube de Engenharia, er.tr» Av. Rio
lixo. Preço: Cr) 2.600.000.00 com par- Brinco . Gençalve* Dta*. Conttru-
te * vista . part* facilitada. Det*-'ç5o d* SISAL — Pr*ço fixo a come*
lhes * plantai * ru* d* Auemblêi*.* ç*r de CrS 3.000.000.00, com ficilld**
93. tal* C03. — Tel. 33-3000. SYLVlO^des d. ptgamtnto. Detalhei • plin-ALVES. 04311 100 tas no Eierltórto Imobiliário MARIO
_.,- nn r.nr.-r, 7,—" ~~ R. PAIVA • JOÃO BREVES —
r^rfr^eoôr»?-?»?! 

~. V.eüde"fí ,er*l Ru» Rodrigo SJv. 18. tal» 508 - Tel:
11 ' '""¦ -"¦ A\ . AimiC 1-^r.T.; , l .<, ¦_ unru'jn.r-ij-Lru'iAr-rj-ij-j-j-1 -j-j-j-.-.-j-i.r.-.-.-u-.*-"i-r
I 1012. — Tel. 32-0979 c;QUEIROZ ou, ¦ .;> ,nUdy- Q9*3» im[ Lo/os e escritórios
CENTRO —¦ 90 por canto f«* LOJA NA RUA ACRE — Cora
cintados — Vendemos ótimos duas portas e sobrado. Dá-se con-
apartamentos à Rua Washinoy •r*to de 5 »n«- Entrei» Iraedla-

,.ouund, 9.5.,.eoni,rüçio-íí rS-^^D«™^^-^Wflunda la|a, com voitibulo,! n. *04i IlU 615.sala, 2 granas» quartos, jar* mn too
dim d* Invarno, dep. da am- £õjA _ ipanema — Vaslã7ê7
prag., ate. Preços fixos sem w.C. e pequeno deposito, trans-
reajustamentò garantido em versai á Vise. Plrajá, ótima para
contrato, a partir da 750 mil!"nd»1.on Qualquer rarao. Preçoj
rrn-nirne am nuctieú, •>*»' 800 mil com financiamento. Tra-
f»^f f I Pr?*'»!0»1 "%, telefone: 43-3090.
juros. Informações no local 81o7 zoodas 9 is 22 h-;. a na URBA- Ini. TI1T.rA Tl,,,'.m, .
NIZADORA CENTRAL LTDA.; ^ ^ ^ígmm*B&a Av. Pres. Vargas 529, salas sito. Preço: 750 mil a combinar.
309 e 310. Tels. 43*9083 «Visite á Rua Carvalho Alvlm n.
43*8539. 79937 100 251, jnnto * esquina, Rua Uru-

guai. Tratar Rua üruguaiana, 118,
6.o, sala 601. TeL 43-3090.

8199 200

CKNTRO — Av. Men da Si, grande
oportunidade, 1 lojas com (obrado,
tem contrato, terreno de 12x27,60,
ótimo ponto par* banco*, compa-
nhiu etc. preço raro CrS 800.000.00.
documentaçSo em absoluta ordem.
Tratar pelo telefone 46-6837.

78367 100
CENTRO — Vende-se um apirt». no
Ed. Sio Borja, cegh 3 salas, banhei-
ro social, varand* e kitch., por preço

{vantajoso de CrS 200.000.00, (salas
I ocupadas sem contrato), intermedia-
I rios dispensados. Tratar na IMO*
BILIARIA ALEXANDRE KAMP.
Tel.: 42-5710. 10237 100

CENTRO — (Vendo 2 apartamentos,
sala e quarto, kitch. e banheiro. —
Fase de acabamento, 2 entradas —
Sinal 250 mU. e 25 prestações de. 10
mil — Tel. 42-8483. í. . 6157 100

CENTRO — Rua da Glória, S —-
Vendo apto. frente, com sala e
quarto separado, banheiro e kits.
550.0.00 com 300 à vista. — Fones-
52-5921 e 42-0997.

10131 100
PRÉDIO PEQUENO — * andares,
imediações ruas Buenos Aires e
Miguel Couto. Compro à vista.—
Tel. 26-1134, Sobrinho. Até 23 hs.' " 

 10121 100
CENTRO — Rua da Glória n. 3
—Apto. 1.209 com. vista para a
Guanabara e Santa Teresa, gran-
de sala, 2 qtos., boa cozinha, dep.
empregada e área c/ tanque. Ba-
se: 1.200.000, c/ 600 à vista. Rua
Alvaro Alvim, 21, s/ 1.401. Fones
52-5921 e 42-0987.

10130 100
ESCRITÓRIOS E APTOS. — Ante»
de vender ou comprar viilte . o Es-
crltorio do Eng. TTTO LIVIO. boas

— «-no», oportunidades — 42-1769, 57-9074 --
26140 100'Av. Rio Branco, 13-1. 20150 100

^'
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CENTRO — Vendo a R. Ria
chuelo 325 apto. 503, frante,
sala, quarto sepdos. amplos,
coiinha, grande banh., area
serviço, consr. recente. 630
mil cruzeiros. Vor local dia
riamente entra 9 e 13 horas,
Negocio com LACERDA —
57*4190 a 32-3949.

2552 100

SOBRE-LOJA — Vende-ie no Centro
Comercial Copacabana 500.000. tendo
280.000. i vilta e o reito * combinar— Tratar 1 Rua Nascimento Silva 78,
apto. 104 D. CARMEM.

06792 200

CENTRO — 90 por cento fa-
cilitados a financiados. Ven*'
demos ótimos apartamentos à
Rua Washington Luiz n.° 95,
construção já na segunda la-
je, com sala e quarto separa*
dos, preços fixos, sem reajus*
tamento garantido em contra*!
to, a partir de 420 mil cru-
zeiros em prestações sem ju*rot — Informações local, das
9 it 22 horas na URBANIZA*
DORA CENTRAL LTDA., a
Av. Presidente Vargas, 529,
talas 309 • 310 — Tais. ...- rta 9083 a fiaJÈ9m::. —^-—--

¦ *»**,Sa»*"»*»*«^*T*»***"*a"a»*w^Ta'*gP WaW****,**1 J "*i**- —

79935 100

GRUPO DE SALAS NO 2* «ndar —
Vende-se de frente na Rua México
n° 41 esquina da ru* Sant* Luzia
composto de 2 salas independente! •
banheiro Informações pelo Tel. .."
52-1804. Preço CrS 1.100.000.00 Cr» ..
500.000,00 financiado e o restante a
combinar. 7443 200

CASTELO — Vendemos grupo de t
aalas. banheiro e kitch.. de frente,
esquina, 12* pav. Em construçio á
esquina das Avenidas Churchill «
Franklin Roosevelt, CiS 1.200.000.00
IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA. à Av.
Nilo Peçanha. 2S. i| 702 — Tel*. ...
22-2483 ou 42-9506.

APTO. — *rr«vu Praia "Flamengo —
2. and., novo, Junto ao Russell, 620
mil, aendo 364 mU em 15 anos —
Eng. TITO LIVIO, vende — 42-1769.

07631 100
BAIRRO DE TATIMA — AparUmen-
to» quase prontoo 1 Av. N. S. de
Fátima n. 87 ¦— Vendemoi pira entre,
ga em fevereiro, com entrada, sala,
varanda, doli quartos, armários emb.
banheiro completo em cor • demais
dep. Preço de 920.000,00 a Cr* ....
1.070.000,00, com 40 por. cento mim
financiado! em 4 ano*. Visitas diária-
mente no local com o nosso corretor— Tratar com IMOBILIÁRIA CAR-
RILHO — Rua Üruguaiana, 118, 10.",
s| 1008-9 - Tels. 43-9672 o 48-2472.

75681 100
CENTRO — Pavimento Inteiro novo
e vazio — Vendemoo na Av. Rio
Branco, entrega Imediata, andar alto.
Preço CrS 3.500.000,00 com facilidade
de pagamento — Tratar com IMO
BILIARIA CARRILHO — Rua Uru-
guaiana n. 118. 10.», i| 1008-9 — Tels.
43-9672 e 48-2472. 75683 100
VENDO URGENTE no Ed. Marquei
do Herval, Av. Rio Branco n.o 183,
4.° andar, de frente, apto. de aala,
quarto, banheiro è kitch. Local oti-
mo para moradia ou escritório. En-
trego vazio e pintado de novo — 350
mil cruzeiros de sinal, 100 mil cru-
zeiros em 160 dias, 150 mil cruzeiros
em cinco anos juros de 8 por cento
T. P. e 150 mil cruzeiros 18 anos Ju-ro* 12 por cento T. P. para visitas
e iníormaçSes segunda-feira das 8 às
11 íone 22-2804 — Dr. OLIVEIRA

9077 100

EDIFÍCIO ITU — Vendo os
aptos. 1603 e 1604 cada um com
seu banheiro e kitch. juntos ou
separados, frente para rua 13 de
Maio. .Tratar diretamente. Tel.:
37-2869. 27562 100

CASTELO — Vendemos grupo* d*
talas, ocupados sem contrato i Av.
Almte. Barroio, 72. 7» pavt. com SO
por cento de financiamento em I
anos. Todo* o* encargo* da deso*
cupaçSo por nossa *-onta, base Crf
16.500,00 por m2. Mal* detalhe* •
planta* c| ¦ IMOBILIÁRIA LRM08
LTDA. á Av-Nllo-Peçanha, *8, T»,

Àndaraí —
——V

ANDARAI — Apto. em «cabimento,
sala,' taleta', 2 quart s, banheiro e co-
zlnha completos, dependência» em-
pregada. Crt 700 a 750 mil. Pequeno
sinal, restante 50! facilitados, 50* a
longo prazo. Rua Souza Cruz. 120,
transversal Barão Mesquita, depois d*
Uruguai. Visitas mesmo domingoi •
feriadoi. Informações 52-2724.

24951 300
VENDE-SE — Otlma caia, varia, mo-
derna, um pavimento. 4 quartoi, t
salas, tôdas as dependência!, garagem
— Ver e tratar à Rua BarSo de SSo
Francisco 33, domingo. legunda •
quinta-feira, das 2,30 às 5 horas.

27466 300
ALDEIA CAMP1STA — Negocio ur-
gente — Em prédio de apenas dol»
apartamentos. Vende-se amplo • con-
fortavel apto. Térreo, podendo com-
rtulr garage è, com o tlmples fecha-
mento de porta Interna, fazer duas
retldenclas. Ver e tratar no local,
R. Ribeiro Guimarães 355, apto. 10L
a qualquer hora. Nâo se atende pelp
telefone por estar com defeito.

8022 300
*»«V>a>--.«V*a«*a*V*««V*>-«'****i**»-^

Botafogo
BOTAFOGO — Vende-se à Rua SSo
Clemente, 496, 6.° pavto., apto. todo
de frente vasio, entrega. Imediata, d*
entrada, 2 salas grandes separadas, 3
quartos com 2 banheiros sodr'* e 1
quarto pequeno, cozinha com luz dl-
reta, área com tanque, quarto e de-
pendências de empregada. Preço Crt
1.400.000,00, sendo 300.000,00, & vista,
CrS 300.000,00 em 2 anos sem Juro*
s mal* 120 prestaçfies de Crt 10.000,00
— Maiores detalhes pelo teL: 36-4345.
Chaves com o porteiro, 4316 400

CENTRO — Pronta entrega —
Vende-se andar à rua Rodrigo
Silva, 18, esq. de Assembléia,
composto de 6 salas Independen-
tes e 2 sanitários, ágna filtrada,
sendo tôdas as salas de frente.
Area: 170m2. Visitas, e informa-
ções no 4.° andar ou pelo tel. ..
42-0329. 7428 100
CENTRO — Salas para escritório
— Rua Miguel Couto, 35. Já c/
habite-se, vendo no 4.° andar —
ampla sala c/13,20m2. sala de
espera eom 5 m2., banheiro,
completo com 3m2. Para nego-
elo à vista. 490.000,00. Informa-
ções, de 9 às 12 hs. Tel.: 47-1948.

27480 100
CENTRO — Vende-se apartamento
em Inicio de construção constando
de sala e quarto separados, banheiro
e kitch. Hua Frei Caneca esquina de
Marquês de Pombal. Apenas 35 mil
cruzeiros de entrada. Tel. 52-7549.

10005 100
VENDE-SE apto. de quarto, sala, ba-
nheiro e cozinha, por 500 mil sendo
230 mil dc sinal e 250 mil em prest.
de 6 mil cruzeiros s| Juros. Rua Ubal-
dino do Amaral, apto. 804 — SOUZA
e SODRE' — Av. 13 de Maio 13, 12.»
andar, sala 20. Tel. 32-0058.

 7064 100
AV. MEM DE SA' — OcupaçSo Ime-
diata, saleta com armário embutido,
quarto, cozinha, banheiro completa,
etc. 350 mil cruzeiros à vista ou c|
150 mil cruzeiros de entrada e o sal-
do em 5 anos. Tratar Largo S. Fran-
cisco 26, 10.° sala 1003. >

' | 7015 100
ATENÇÃO — Rua do Rlachuelo —
apto. novo conjugado, entregue em
60 dias, com 150 mil cruzeiros de en-
trada, pequena parte a combinar e
o restante em prest. de 3.840.00 sem
juros em 40 meses. Aceito oferia p|melhor entrada. Tratar no Largo S.
Francisco, 26, 10.°, sala 1003.

1 7014 100
LOJA — Vende-se. nova, com 2 por-tas. 4,50 metros de pé direito, aani-
tario. 2 áreas com 230 m2 (7 x 37)— Preço Cr* 1.800.000,00 sendo 50
por cento de sinal e 50 por cepto
em 5 anos. — SOUZA e SODRE" —
Av. 13 de Maio, 13, 12." andar, sala
20 — Tel. 32-0058. 7065 200

PRAIA DE BOTAFOGO — Vend*-»*
no Edifício Rajah, nai Praia de Bo-
tafogo n.»s 35416, próximo à SEARS,
o apto. 124, de Írente pira a Rua
Visconde de Ouro Preto, com quar-
to e sala conjugados, banheiro com*
pleto e kitch., localizado sobra pilo-tis. serve para locaçSo comercial ou
residencial. Tratar no BANCO DO
COMERCIO DE CAFÉ' S.A., BeçSo
de Administração, à Rua da Quitan*
da, 191-A. Fones 43-1659 * 23-8291.

9171 400
BOTAFOGO — Vendo no ultimo
pavimento apto. vazio de sala e
qtos. separados, coz.. banh.,-rar.
e W.C. de emp. Multa água, pe-
ças amplas e bem iluminada*. '
Ver com o port. o apto. 804 ds
rua Sorocaba 411. F. P. VEIGA
& FARO FILHO — Av. Atante.
Barroso 90 — S/1106 — 42-5231
e 42-5412. 9122 «00

BOTAFOGO - Edifício da
Enseada. Praia de Botafogo,
118. Vendemos ótimos aptos,
de sala e quarto separados,
com ou sem dependência de
empregada, amplos é areja-
dos. Obra em início, constru-
ção e incorporação do Eng.
Bernardo Cornet. Com ape-
nas Cr$ 22.720,00 de entrada e
prestações de Çr$ 4.545,00.
Ver diariamente no local.
Vendas exclusivamente pela
IMOBILIÁRIA NIORI -- Av.
13 Maio, 47 — sala 802, tels.:
42-0873 e 32*6531. No local
diariamente das 0 às 22 horas.

75663 400
BOTAFOGO — Vendemos apar-
tamentos completos, em início de
construçáo com sala, 2 e 3 quar-
tos, banheiro social, área de ser-
viço, quarto c W.C. de emprega-
da. Sinal: CrÇ 30.000,00 e presta-
ções a partir de CrS 7.800,00. —
PREDIAL ARMON LTDA., Rua
da Assembléia, 51, 8.° andar —
Tel. 22-0238. 79841 400

C ,\ Íl\i -\ v
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•OTArOCO — Itua 81o Clemente. 371
Imobiliária Barcellos Lida, vende

ee últimos apartamentos drsta pre-
dlo, em (rente às Embaixadas dos
JÕt.UU. • de portuial. com 3 quar-
toa, aala a dependências, para pri-
roclra locâcSo, Ver nn local, apto»,
itu, iii.i. 30a ¦ .'•¦¦'• Tralar a Avenida
Jraeldsnla Vargas Mt, l.°. Telelorte
«i-Sia. MM 400
BOTArOCO - nua Mena Barreto.
7» — Aplos prontos e novos, c| hall,
llvlni (15 mJl, 3 quarlo» «im ,'rma-
rio», banheiro em cor com box, co-
pa-corlnha, etc Tina conitniglo —
Apenas 2 por andar, necieln psra
crianças, últimos i venda. P;eço«
desde Cri 1.130.000,00 com Sú nor
cento a combinar e mi por cento lin.
«m I ano». Estuda-se (In. por Cal-
xas. Ver no local, Vendas: MUN-
DIAL IMOBILIÁRIA — nodrllo 8llva
II. ai toa — Telctone 32-077S.8053 400
BOTAFOGO — Vende-se apartamen
to de (rente, de sala, quarto, peque-
na aaleta, banheiro, cozinha e area
oom tanque, jUXUnll-criuelros de en
trada, 150 mil (acllltados e n resto
em preslacOe* mensal» de Crt 
1.830,00 pela SULACAP — Visitas ac
local somente no domingo. Rua Vo-
luntarlos 171 — apto. 603.

22S4 400
HUIA BOTAFOGO — Apto. c| sa-

. b • quarto conjugados, banheiro c
tos a kitch. 210 mil de entrada, res-
tanta facilitados. Ver e tratar com
14. RIBEIRO — Av. Rio Branco 185

I.» — »| SJ3 — Tel. 42-7129 —
Aceito outros p| vender.

8078. 400
fkRRINO — Vende-se por 500 mil
aendo 10 por cento de sinal e 50
por cento em 8 anos. magnífico lo-i
fe eom 530 m2. à Rua Mal. Bento]
Manoel a 12 metros depois do 54 (es-i
ta rua Inicia no 67 da Rua Farani)

SOUZA e SODRE' — Av. 13 dei
Maio 13. 12.o andar, sala 20 — Tele-I
lona 32-0058. 7000 400
BOTAFOGO — Apto. vendo cóm
entrada, aaleta. aala, 3 quartos, 2 ba-
nheiros sociais, garage e dependen-
atai. Prédio com pilotis e elevador.
Alugado sem contrato. Prcco 1.200
mil. Sinal 200 ml). 800 mil (inancia-
do «em 13 ano» e 200 mil cm 8 me-

tt. Rua Visconde de Caravelas 70,
apto. 404. Tratar com o proprietá-
Tte — 52-5551 ou 47-7674.

7005 400
CASA EM BOTAFOGO — Vcndo7 a
Kua Viuva Lacerda n. 17, casa com
1 pavimentos, com 5 quartos, 3 salas,
varanda, banheiro completo, cozinha,
copa. — Preço 1.200.000,00 cruzeiros

Facilita-se pagamento — Alugada
•em contrato. Tratar com Dr. Ary
Coutinho. Av. Rio Branco 173. aala
>01 — Telefone 52-8844. 8030 400

PRAIA BOTAFOGO — Ed. Farani —
Vende-se apartamento dc saleta, sa-
Ia ¦ quarto conjugado, banheiro e
kitch. Entrada 130 mil, 25 prestações
da 10 mil • o resto financiado em 10' anos. Telefones 46-2011 e 46-3050.

. 7035 400

BOTAFOGO — Vendo apto. vazio.
¦ala, 3 q. banh. em cor c| box,
dep. «mpregada. Total Crt 000.000,00.

Parte à vista, parte financiada a
•ombínar e 200 mil cruzeiros cm
prestações de 3 mil cruzeiros. Vcr
hoje das 15 Is 18 horas na Rua As-
sda Bueno, 28 — apto. 202. ou pedir
chave no apto. 301. Inf. Tel. 26-5283.

80409 400

BOTAFOGO — Vende-se quarto, 6ala,
banheiro e kitch. recém-construido,
de frente, linda vista Rua Serafim
Valandro 6, apto. 702, ecquina de São
Clemente. Cr? 200.000,00 de sinal, Cr?
00.000,00 em três anos e Crt 
140.000,00 em 15 anos — Tratar pelo
telefone — 42-6080.

26349 400

Grande ooor- BOTAFOGO - Rua vise. Ouro Prllo
^7 casa valha ocupada i| contraio

— Vrn.if.-ir nn terreno de 1,10 x
¦!¦'..". preto 

-;'¦-» mil rrurslroii (I-
nancla-se 60 por cento em I anos
um. pessoalmente el VITAL A. SIL-

de, no melhor ponto da PraialvA - ijQovtb. -.Rui »"»»»•.*'"'sala, 2 quartoi, banheiro, co
de Botafoao. Ver diàriamen.,6*^' '•' """r '"" totwi$ii"w!t»nha, 

quarto e W.C. p| em-
te no local à Praia de Bota- botàfooõ—~ vêndõ~âpio, de » pregada c área de serviço

quarto», sal», )»rdlm de Inverno, dep. com janque _ Acabamentoda. empregada, com 150 mil de sinal

BOTAFOGO
tunldadel Vendemot .aparta-
mentos de quarto • «ala io
pnraiios, com dep. emprega-

BOTAFOQO — Entrega Ime-
diata — Vendemos a 30 me-
tros da Rua Voluntários da
Pátria apartamento novo com

fogo 118, quase esquina com
Senador Vergueiro. Correto-
res no local diariamente até
ás 22 horas ou pelos Telefo-
nos 32-6531, 42-0873 ou
45-7433, IMOBILIÁRIA NI-
GRI — Av. 13 de Maio, 47 —
sala 802. 75671 400

«vim mentais. Ver * Rua Humaltá
n" 218 aplo. (05. Trattr I Rua Eva-
rlslo da Velia n" M • 4.703,

1314 400

PRAIA DE BOTAFOGO 354 — Rln.
da — Vendemoa apto. novo, quarloe-
sala kitch e banheiro. Preto Cr|
284.000.00 sendo 230 mil de entrada e

restante em 30 preitaçde» ds 1.M0
mentais v.i oi aptos, 134 e 33T
cl o encarregado — Tratar cl Imo-
blllarl.1 OMO Ltda. - Av. Copara-
bana 1.150 gr. 303 — Tel. 27-0038 ati
20 lis. Incluslvs domingo.

25279 400
BOTAFOGO — Vendemos apto. novo,
(rente, 2 quartos, 1 ssls, dependi,
<¦ garagem. Preço Crt 920.000,00 ren-
do 50 por cento de entrada e o reito
em 3 ano». Ver na rua Serafim Va-
landro 19, apto. 503 c| o porteiro —
Tratar cl Imobiliária — OMO Ltda,
— Av. Copacabana USO, gr. 303 —
Tel. 17-0038 ati 20 hs. Inclusive do-
mingo. Jttttí 400
BOTAFOGO — Proprietário — Ven-
de ótimos aptos, de (rente, alunadoi México 41, S
com contrato vencido, darei posse
Imediata, documentaçlo em ordem,

grande aala com sancas, 2 ótimos
qu-rtos, banheiro completo com box,
1 grande cozinha, depds. completar,
terraço de aervlço com tanque, Igua
com (artura. Preço a partir de —
Crt 850.000.00, (Inanclo — Tel
¦I0-B2ÜG — Sr. EVARISTO.

27-535 400

BELA CASA — 1'ltoresca, clima
de montanha, jardim tropical. 4
cômodos, salão. Vendo abaixo do
valor. — 28-0987. .,„„.

14873 
100 

"'

BOTAFOGO — Vcnde-ie 2 spto». nu-
vo» e vailoi, com 200 ml., cada, com

quartos grande», armlrios embuti-
dos, 2 saldes, hsll, cnpa-coalnh». área.
qüarloTTSí.lITDIIU Bl niiiiuíadar-»
outras dependfnclas, Preço pelos 2
apto. a vista CrS 3.000.000,00, lugar
prevlleglado e sossegado. Vrr á Rua
A, bloco B — l.a e 1.' andares, (»6

apartamentos), Eata rua llca no lim
da rua Eduardo Guinle (Suo Cleinen-
le), Para mais informes com SR. A.
P. LUCAS (Corretor de Imóveis) —
Rua Sio Joií 70, loja,

S103 400

BOTAFO00 — Apto. de 3
qts., living, dep. empregada.
Preços a partir de Cr$
1.300.000,00 c gde. financ.

1504, 32-6227.
¦ 80156 400

ALUGA-SE a família de tratamento
aplo. saleta. 2 saldes, 4 qtos., 2 ba-
nheiros sociais, garage, grande ter-
raço, llC. — Ver e tratar à Rua S.
Salvador 29, apto. 102, c| Sr. LUIZ
porteiro. 38333 400

BOTAFOGO — Vendo apto. novo 2
qtos., sala, cor. dep. área etc. —
870.000. Aceito Caixa ou Instlt. Inf.
36-3788. 28335 400
SOLAR em Botaíogo — Vende-se
grande e bela cara, centro de terreno
de 4.600 m2., enormes salSes e quar-
tos, grandes varandas em cerâmica
Sio Caetano, água «m abundlncia —
Ver á Rua Visconde da Silva 161. de-
pois das 3 horas da tarde — Preço
base 9 milhões. 07724 400
BOTAFOGO — (Junto á Av. Pasteur)
— Apartamento pronto — Vende-se
magnifico e espaçoso, ocupando todo
o andar, em ediliclo de 4 pavimen-
tos composto de saleta, grande sala,
4 dormitórios, 2 banheiros sociais,
grande cozinha, dependências de em-
pregada e área de serviço. Preço Cr|
1.600.000,00 com 30% financiados. De-
talhes e visitas com a ENIR Ltda. —
Rua Ouvidor 86, 5.° andar — Tels.:
23-0662 e 23-0688. 9204 400
BOTAFOGO — Vende-se o magnifi-
co apto. 303 à Rua Voluntários da
Pátria, 337, com sala. 2 quartos, ba-
nheiro com box. coilnha, area com
tanque, dep. dc empregada nunca ha-
bltado. Chaves com o zelador, sr.
Sebastião. Maiores informaçSes, plan-
tas, etc. com o Banco IrmSos Guima-
res S.A. — Adm. Bens — R. Qui-
tanda, 80. — Fone 32-4165.

7164 400i

BOTAFO00 — Lojas para
você lucrar com as vendas
do fim de ano! à Rua da Pas-
sagem, 72 vendemos em edi-
ficio já ocupado, excelentes
lojinhas para entrega antes
do Natal. Preços a partir de
Cr$ 450.000,00 com apenas
10% de entrada e prestações
sem juros de CrS 4.500,00
mensais. Venha ainda hoje
verificar êste negócio ex-
cepcional. Vendas no local à
Rua da Passagem, 72 das 8
às 22 horas. Vendas exclusi-
vas CONSÓRCIO BRASILEI-
RO DE IMÓVEIS. Rua do Car-
mo, 17 — 2." — Tel. 52-8310
e 52-8317. 80147 400
BOTAFOGO — Vende-se aparta-
muito novo por 325 mil cruzeiros,
de frente de roa, na Praia de Bo-
lafogo, n. 460 — 9.* andar, cons-
tando de saleta, quarto grande, va-
randinha, banheiro e kltchnete,
aendo 240 mil cruzeiros a vista e o
saldo financiado. Tratar com o sr.
PINHEIRO — Pelo — Tel. 38-2604,
para marcar visita ao apartamento.

7271 400

primoroso com moderna fa-
chada em pastilhas e litoce*
ramica São Caetano — An-
tena coletiva para TV. Preço
CrS 770.000,00 com Cr$ ....
400.000,00 financiados' em 5

Visitas no local à Rua
São João Batista, 21 — Ven-
das com PLANIL — Av. Alml-
rante Barroso, 81 — 2.' an-
dar - Tel.: 52-4077 (Ride
InièTnãTT: 79tfe-400
BOTAFOGO — Negócio Excep-
cional — Entrega Imediata. Ven-
de-se apartamento acabado de
construir composto de: excelente
ssla, 3 quartos, todo pintado a
óleo, banheiro em cór, copa e co-
alnha, dependências de emprega-
da. Parte social Inteiramente lao-
lada da entrada de serviço Inclu-
slve o corredor. Edificio de fino
acabamento, tendo somente doii
apartamentos por andar. Com
garagem. Preço CrS 1.550.000,00,
nestas condições excepcionais: 1
milhão de cruzeiros financiados
em 10 anos e 550 mil crugeiros a
combinar de acordo com as suas
possibilidades. AcelU-se finan-
ciamento de Caixas e Institutos,
mediante sinal de 100 mil cruzei-
ros. Informações e vendas à
PREDIAL BING-BEN — Av. 13
de Maio, 47 — S/2101. Telefonei:
52-9719 e 52-0860, Inclusive aoa
domingos. 86701 400
SAO CLEMENTE — Entrega em
fevereiro de 1958. Excelente*
aptos, de quarto e sal» separa-
dos, banheiro, cosinha, área de
serviço com tanque e dependên
cias de emp. Preços a partir de:
CrS 650.000,00 condições: Sinal
10%. Entrega das chaves 10%.
A combinar 40%, e o restante fl-
nanciados após a entrega das cha
ves. Visitas no local diariamente
das 8 às 18 horas a rua Sio Cie
mente 172, Botafogo ou em nos
so escritório a PREDIAL BING-
BEN — Av. 13 de Maio, 47, S/
2101. Tel. 52-9719 e 52-0880, in
clusive aos domingos.

86706 400
BOTAFOGO — Vendemos aparta-
mentos de frente, com 2 amploa quar-
tos, sala, banheiro completo com box,
cozinha, dependènclaa completas de
empregada, edifício em construçSo
adiantada para entrega dentro de 10
meses. Rua Humaltá esquina da rua
Ccsárlo Alvim. Preço: Crt 750.000,00.
Pagamento: sinal de Crt 230.000.00;
25 prestações mensais de Crt I
10.000,00 e n saldo financiado. Tm- i
tar na CASA BANCARIA ORIEN-1

Ca

iuuAnn.li — Vendemos aparta-
mento <|e frente, com 2 amplos num-
los, sala, banheiro completo com box,
coilnha, dependências completai de
empregada, edifício em construçAo
adiantada, para entrega dentro de J0
mesas, Rua Humana esquina ds rua
Césano Alvim, '.'•. andar, Preso: Crt
750.000,00. Pagamento: sinal, Cri .,
<«>.wio.oo; no habite-se, Crt 
100,000,00, aaldo financiado. Tralar
na CASA BANCARIA ORIENTAL,
BRASILEIRA S.A., à Av. Calóga-
ras. 6-A (loja), tel. 42-3574. c. Sr.
ANGEL KSTEVEZ. 20818 400
RUA DA PASSAGEM N> 78 —
Os últimos apartamentos de sala,
quarto, kltchinete e banheiro
completo por apenas CrS
252.000,00. Sinal Cr$ 12.500,00.
amortlxaç&es mensals de Crf . .
5.000,00, o restante multo facili-
tado. Apartamentos com vesllbu-
lo, ampla tala, jardim de Inverno,
quarto, armário embutido, hi
nheiro, eoslnha, irea de serviço,
com ou sem dependências de im
pregada. CrS 420.000,00; sinsl de
Cr| 20.000,00, amortlsacões men
ssls de Crj 8.500,00. FAULINA
M. GELBERT — Rua México n.°
119 — grupo 301. Tels. 52-1840
• 22-5840 20559 400
BOTAFOGO — Vende-se Otlmo apt.
à Praia de Botafogo, n.- 4N, apto.
n, 003, composto de aala, quarto, ba-
nheiro e Kit. Preço Crt 329.714.40.
condiçdes a combinar — Ver no lo-
cal com o porteiro. Tratar na CIPA
S|A.. à Rua México, 21 — 14- andar
- Grupo 1401 -r Tel.: 22-8441, daa
9 às 17 horas. ,

18681 400
BOTAFOGO — 2.450.000 — Casa va-
zla com 4 quartos — 2 salas — ga-
rage — Vendo 4 Rua David Campls-
ta — 1.000.000 a vista — CORRETOR
RAMOS — 25-7378. 29118 400
BOTAFOGO — Vendo à Rua D.
Mariana, 135. magnifica casa de
dois pavimentos, com sete quar-
tos, três banheiros, três salas, ele-
vador, vasla, terreno de 9x33, por
Crj 2.000.000,00. Tratar 42-3539 e
57-8384, Antônio H. Oliveira.

2553 400

BOTAFOGO — v.iulr.« aparta-
mento à rua daa Palmeiras !»•». «a-
quVia de Voluntárloa da PAIrla,
apait, 704 cnm entrada, sala, grande
varanda de frente para a rua das
palmelraa, tris quarlos, mais depen-
dtnrlps, banheiro da empregaria
iiiüu ii-iiitu quarto de emprcgaaa).

CrS no.).iiui.00, sendo Crt 300,00000 de
entrada: Crt 200,000,00, a combinar
o restante em prestaçflea da Crt ....
10,000,00 mentais. Ver no Íora) com

¥30o 8r, André, 7303 400

VENDE-SE — Magnífico aparta-
mento em Botafogp à rua Volun-
tarlos da Pátria, andar alto, vis-
ta panorâmica, rum amplas va-
randas, grande jardim Inverno, 2
talas, salela, 3 quartos, cozinha
americana, dependências de em-
pregada. CrS 800.000,00 parte fa-
cllltada « financiada. Para visi-
tas entendimento com sr. Lima
42-1155. Aeelta-se apartamento
menor como parte do pagamento.

.2607 400

(Min m> Vende-s« à Kua Ar-1COPACABANA - Av. Attântle* <•
ü...aiLJSiL «Li»d. Bento Vendamos para tntrega Imediata -thur Bernardea WUI.II WIIW KH» d f , , pqf ilwUr ml|.Lisboa, ótimos aparlamtnloa, «om.|£.'((cj| vWj com^,,0 „„ hi)|t rt;,
postes de aala, quarto aeparadoe «>,a|j„ ,.„ . jard,, da Inv., falaria. I
sala e quarto conjugados, roslnhaibnnl dormiu e| arms. tmouti, ba
e banheiro, prontos para ser habj-|nh«lro »¦•.-¦ em cor,
lados. Infonuaçóca — Com -
VII. — CONSTRUTORA E
COKPORADORA — Arenlda Rio
Branco, 43 — 18.» andar — Tel. —
43-2305.

2525 500

BOTAFOGO — Vende-se para
pessoa de fino trato, um belíssl-|TAL BRASILEIRA S.A i Av
mo Castelo com galões 

¦ amplos, fj^^SV^B^' ^mim
quarto e de todo conforto. Vista1—————,;  —-.— ,., -
panorâmica deslumbrante. - Tcl,f°™^, -,n^ «"iSlxí
32-9449 — AVERBUCK. mo soo.OOO.OO - Tel. 57-8010.

10174 400 2S2.il 400

BOTAFOGO — Terreno de 9 x 40, i
rua Arnaldo Qulntela, vasio, foro re-
mido, com projeto aprovado para 1
loja e 11 aptos, de sala, 2 quartos, Oa-
nheiro, cozinha, dep, empregada, (4
pav,). Facllita-se o pagamento e es-
tuda-se propostas. Base Cr$ 
1.800.000,00. Tratar com WALDEMAR
PONATO, * rua Rodrigo Sllva, 18,
sala 504 — Tel. 52-2458.

21564 400
BOTAFOGO — Aptos, de frente
p/ entrega em 60 dias, na Rua
Real Grandesa n. 62, próximo à
Rua Sio Clemente. Vendo aptos,
de sala e 2 qtos., banh., coz., deps.
de empregada e área c/ tanque,
por CrS 950 mil e de sala e 3
qtos., c/ armários embutidos^ ba-
nheiro, coz., deps. de empregada
e área c/ tanque por Cr$ 1.400
mil (fórmula a combinar). Pre-
Cos fixos. Prédio c/ 8 pavs. c/ 2
aptos, por andar, c/ 4 elevadores.
Infs. com a firma proprietária,
construtora e vendedora — ARY
C. R. DE BRITTO c/ Sr. FRAN
CISCO TORRES

20813 400 i 52-4432.

PRAIA DE BOTAFOGO — Ven
demos à Praia de Botafogo, 416
apenas 30 metros ds Sears, mar-
niflcos apartamentos Indevasaá-
veis; arejados • fartamente Hu-
minados de grande ssls, 1 ou 2
quartos, jardim de Inverno, ar
mário embutido, eoslnha e ba
nheiro com azulejos de côr, quar
to e banheiro de empregada e
ampla área de serviço. Inova
oões revolucionárias: geladeira o
instalação p/máquina, de lavar.
Água quente e fria na cozinha e
no tanque. A partir de CrS ....
570.000,00 com Cr$ 28.500,00 de
sinal, 4 prestações semestrala de
CrS 51.300,00 e o reatante em 75
prestações mensals de CrS .;....
4 104,00 — Lojas s partir de CrS
400.000,00. Preço fixo sem rea-
justamento! Informações e ven-
das no local, diariamente, das 8
às 23' hs. ou no escritório da
SOCICO das 9 às 18 hs. Rua Al-
varo Alvim. 21, salas 1401/1402.
Tels.: 32-7807 e 42-1365 — So-
cledade de Comércio, Imóveis e
Construções Ltda. 86559 400
BOTAFOGO — Vendo linda casa
em rua transversal à Voluntários
da Pátria, toda arborizada, com
2 pavts. estilo colônia de luxo,
tendo no 1.° pavt. 1 varanda c/
piso de ladrilhos portugueses, 1
sala de 20m2. 1 sala de estar com
15m2., 1 sala de almoço, 1 cozi-
nha rrande, dispensa, chapelaria,
toilette com adega e garage. No
2.° pavt. 4 quartos, 2 banheiros
sociais de luxo sendo um em côr,
1 hall e dependências de empre-
gada, Inclusive garagem. Terreno
Pintura a óleo. 4 caixa dágua —
de 14,75x20. Estilo Colonial —
Preço CrS 4.500.000,00 com me-
tade à vista. Tratar exclusiva-
mente com Góis no escritório do
Lr. Carioca. 5-8.° S/818. Entre-•' 'as pelo tel. 52-1590 ou -* 7023 na residência. Nfio In-
formo endereço por telefone.

4594 400

CATETF.i— Grande oportunidade para
renda — Vendem-se as últimas 1 lo-
Jas i Rus Pedro Américo n, 181, para
entrega rm I mestt, com grande fa-
cllldnde de pagamento, Preço Crt ..
505.000.00 e Crt 1.450.000.00. Plantas
e InformaçAes a Rua da Quitanda' n,
M — 9.» andar — "COPARCO" —
Tel.: 43-M60, 1141 800
CATETE — Vendem-se os últimos
apartamentos de aala a quarto aepa-
rados, 4 Rua Silveira Martins, 12S/
130, preço de Incorporaçta, grande
facilidade de pagamento. Plantas
InformaçSes na "COPARCO", á Hua
da Quitanda 80, 9.* andar — Tel
43-8860. 8150 500
CATETE — Grande oportunidade pa
ra família com crianças. Vende-se
apartamento com grande terrfço, ves
tíbulo, sala, 2 quartos, quarto de ha-
nho, cozinha, quarto de empregada
WC, área de aervlço á Rua Pedro
Américo n. IM, em construçáo adlan
tada. Preço Crt 750,000,00. Parte fa
cllltada e parta financiada. Plantas
e Informações na "COPARCO", à Rua
da Quitanda 80 — 9.* andar — Tal,
43-8880. 8149 800

copa-coi, gde,
RE- ár»a dep. p| amprsg. a garagem, st.
IN. na) -i"i mil, reslanle llnanc. sin 4

anos - MACEDO '- MARQUM -
Tel. 17-33». j_ _043» 700
COPACABANA - V»ndemos"prò)ti.
mo ao Copacabana Palac», magnífico
aplo. ocupando todo o andar, pavi-
mento alto, composto de; hall toda
cm mármore, 1 gdes. salfiis soes.,
Jard de inv,. galeria c| armi. em-
butidos, t banhs, soca, em cor, 3 am<
pios dormiu. c| arms. «rabuts., ssla
para refelçto, copa-cos., gde, área
lavanderia • dep, para empreg,, li-
nal tOO mil. parte a combinar a parle
financ. - MACEDO U MARQUES -
Tel. 57-33M. , 043S9 700
COPACABANA - Pôato 4 — Venda,
mos magnífico aplo, de frente, ulti»
mo andar, fino acabamento, constru.
çlo da Canadá, td. com play ground,
composto de: hall, 1 amplos ssISta
soes. galeria c| arma, embuta, 2 ba.
nheiros soca, em cor, copa-cot., área
atukljada, S amplos quartos e| sr-
marloa embutr., 2 quartos p| empreg.
e garagem, alnal 700 mil. reatante a
combinar — Infs. — MACEDO *
MARqUES — Tel. 37-3360.

04381 700

I
RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA'248, 706 p| ver tel. 26-7753, apto. de
qto. e sala sep. banh. c| box, coz.,
área c| tanque, banh. emp. etc. 650
mil a combinar — Tratar tel. 36-0048
com LUIZ OSWALDO.

26198 400

na praia do Saco S. Francisco
Av. Quintino Bocayuva, 301 -junto ao Bar Lido
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CORRETORES «o LOCAI:
H Sai Wwl*i SEn S

URCA — Casas, aptos., deseja ven-
der. deseja comprar, um Corretor es-
peci?li7.ado, atende a domicílio, ava-
lia, consulte-nos — RAMOS DA LA-
GOA — 28-7578. 27505 400

CASA DE SAÚDE — Colégio, Labo-
ratorio — Vendo grande palacete c|
20 qtos. em Botafogo, facilito, aceito
imóveis — Corretor — RAMOS —
26-7378. 27515 400
Vendo com apenas Crt 200.000,00, en-
trada restante em 10 anos financia-
do. magnífico apt0. c|3 qirartos, salão
(24m2) e demais dependências. Rua.
Humaltá 60 apt». 302. Tel. 46-8354.

10281 400

BOTAFOGO — (Rua Voluntá-
, rios da Pátria, 4331 — Vendemos

42-1798 ou; para entrega imediata, magnifi-
2319 400 ros apartamentos, construção de

Costa Pereira Bokell, acabamen-
to esmerado, um por andar, com
hall, galeria, amplo salão, saia de
jantar. 4 quartos com armários, 2
banheiros sociais em côr, roupa-
ria, dependências para emprega-
da e garagem. Preço a partir de
CrS 2.400.000,00 com CrS 
1.200.000,00 financiados e a par-
te à vista facilitada. — ADMT-
NISTRADORA IMOBILIÁRIA
LTDA. Pça. Floriano, 31/39-2.°
and. Tel. 32-3069. 75849 400

BOTAFOGO — Vendo no edifício
em construçSo à Praia de Botafogo,
340, apart". de frente para à rua
Visconde de Ouro Preto, constando
de saleta, sala e quarto, banheiro e
kitnette. Preço Crt 480.000,00 c|
120.000,00 de entrada e os restantes
financiados. Tratar ' c|OSVVALDO
SANTOS PARENTE _ Av. NILO
PEÇANHA, 12 — salas 413 e 414.

02544 400
RÜÃ HUMAITÂ — Vendemos .apt'.'
de frente, andar alto em final de
construção, habite-se em Fev|58 com
salão medindo 42m2, 3 qt*s., com
arms. embuta., copa-cozlnha. dep.
empreg. garage. Preço Cr$. 1.800, mil
sendo 800. mil k vista, 200 mil no ha-
bite-se e o resto financiado, 5 anos.
Tratar à Av. Alm. Barroso, 90 ss|
801|2. Tels. 52-4330 e 32-6750.

i ¦ 10324 400
BOTAFOGO; — Vendo magnífico
apto. novo, com sancas e florôes, pin-
tura èm cores, peças amplas e claras
ponto excelente, a 30 metros da Rua
Voluntários, com sala, 2 quartos, ba-
nheiro, cozinha, área com tanque,
quarto e W, C. de empregada, por
885.000,00: entrada 260.000,00 ou me-
nos; facilito 210,000,00 em 13 meses,
sem juros: o resto, em 5 anos. finan-
ciado. Ver, à Tua S. João Batista, 21,
apto. 303 — Tel. 27-9360.

10280 400

BOTAFOGO — Loja — Vendemos, o
Rua Voluntários da Pátria, 95, em
inicdo.de construçSo, medindo .145
m2. Preço CtS'2.700.000.00, com sinal
de 10 por cento e o restante' a com-
binar — Tratar a IMOBILIÁRIA LE-
MOS LTDA. c| sr. Freire — Tcls.:
22-2483 ou 42-9306. 75C55 400

BOTAFOGO — No melhor ponto co-
merclal junto a Humaltá — Vende-
se para entrega em. 18 meses magni-
fica loja de esquina c| 240m2. e so-
breloja com 280m2. própria para
Banco ou qualquer grande organiza-
ção. Facilito o pagamento. Plantas
e Informações com GOMES AZERE-
DO — Av, IVo Branco, 185, sala 618
— Tel. 32-2752 7264 400

BOTAFOGO — Compro' casa com
bom terreno 32-6531. 75676 400

BENJAMIN CONSTANT — Quase
pronto — 2 quartos e sala a partirde Cr$ 730.000,00 com grande facili-
TETO-Consórcio Industrial Imobiliá-
TETO-Consórclo Indústria! Imobiliá-
rio Ltda. — Rua México, lll — Gru-
po 906 — Tels. 52-5256 e e 42-0952.

79805 400

Catete

COPACABANA - Vendemos proxl-
mo ao Copacabana Palace. magnífico
apto. de frente, andar alto, compôs-
to dr: hall, ampla aala, 3 bons quar-
tos, banh. soe, coz., irea e dtp. nl
empregada. Preço 1.S00 mil com 510
mil de sinal — MACEDO M MAR-
qUES - Tel. 57-3380.

0431} 700CATETE — Vende-ae A Rua An
drade Pertence, apartamento pa-j —
ra pronta entifga, com sala, dolgl Copacabana — Aptos.
quarlos, quarto de ««"Preitada,1';'"'^'"^0' eP 

°
etc. Maiores detalhes, » Ru. Mé-jg«gg S$_o,xico, 128, 2a., s/loja 5.

10139 500

da alie
a PTaça

CATETE — Vendemos aparta-
mentos completos em início de
construção, c/ aala, saleta, 2 quar-tos, banheiro social, irea de serv,
quarto e W.C. de epregada. 81-
nal CrS 30.000,00 e prestações a
partir de CrS 7.800,00. PREDIAL
ARMON LTDA., Rua da Assem-
bléla, 51, 8.° andar. Tel. 22-0238.

79842 500
i^^^A/t^vvvsi^/sAA/NA^vvsrt/^iVvvvs/vvvs

Catumbi
CATUMBI — Apartamentos
prontos — Catumbi — Rua
Santa Catarina, 15, a dez mi-
nutos do Centro, em pequenoedifício de apenas 5 aparta-
mentos, acabamento de luxo,
sancas e florôes, água pró-
pria, vendemos magníficos
aptos, com grande sala, 2
bons quartos, banheiro em
côr com box, copa-cozinha
com armários embutidos e
grande área de serviço com
tanque e garagem a combi-
nar. Preço: 700 mil cruzei-
ros. Sinal Cr$ 100.000,00, tír$
100.000,00 a combinar e o sal-
do financiado em 10 anos.
Tratar com a INCORPORA-
DORA FINANCIAL LTDA., à
Rua da Quitanda, 30, gr.513. Telefone: 42-5795 ou com

IMOBILIÁRIA DAMONT
LTDA., à Ruá da Assembléia,
93 Gr. 1306. Tel.: 22-3375.

 ^^86887 600

Copacabana

J R. Yisc. Uruguai, S3I 8. and.
sala 84 - tel. 2-2304

NITERÓI

de 2a. a 6a. feira das 17,30 às 21,30 horas
sábados e domingos das 8 às 22 horas

BOTAFOGO, casa novaN 2 pav. cen-
tro terreno, garage, etc, vendo CRS
Í..100 mil, c| fin. Aceito apt». va-
sio, 3 q. Laranjeiras ou proxlmlda-
des1 Inf. 26-1801. 8317 400
BOTAFOGO — Vende-iH» em prédiode quatro pavimentos com elevador,
e acabamento de luxo, e vaga na sa-ragem . um apartamento com duas
salas, três quartos, banhifiio com-
pleto, cozinha, W.C. de empregada
e área de serviço. Facilita-se o oaça-
mento. Ver A rua 10 de Fevereiro,
68. Tratar hoje o dia todo e de 2a.
íeira em diante, depois das 17 ho-
ras, pelo ione 46-3803. 2632 400

RUA SANTO AMAUO, 33 — Vende-
se o apartamento 407, sala e quarto
separados, COm mais de 12,00 m2 ca-
da, cozinha e banheiro completo, gr.
varanda iechada e taqueada com 7.00
m2. Preço 600 mil cruzeiros. Tratar
Av. Churchill 60, grupo 204. Fone:
52-9610. 8165_500

CATETE — Rua Bento Lisboa,
89 — Vende-se apartamentos
n.°s C-01, C-03 e 909, mobi-
liados, pronto para habitar
cl sala, quarto, banheiro e
Kitch. Preços 430.000,00 cada
um, com grande facilidade ou
desconto em pagamento à
vista. Ver com o porteiro e
tratar pelo tel.: 22-9392 c|
D. VILMA. 21823 500
CATETE — Prédio vaslo na rua
Tavares de Bastos n.° 9. Vende-
se. Tratar na rua do Catete 248,
podendo ser visto no local a qual-
quer hora. Tel. 25-0605. Aceita
oferta^  3166 500

CATETE — Vende-se prédio comer-
ciai e terreno à Rua Pedro Américo,
117 e 123, com contrato a terminar
em dezembro de 1958. Gabarito de
10 pavimentos. Renda atual.de 8 mil
cruzeiros mensais líquidos. Prestam-
se a reforma econômica para gran-
de elevação da renda. Maiores infor-
mações com o Banco Irmãos Gui-
marães S. A. — Adiu. Bens — Rua
Quitanda 80 — Fone 32-4165.

7163 500

AVENIDA . ATLÂNTICA1 -
Situação espetacular, com be-
la vista panorâmica. Vendo
apartamento de alto luxo pa-ra família de fino trato. Edi-
ficio novo, um por andar. En-
trega imediata, terceiro an-
dar sôbre "pilotis". Todas as
peças de frente com dois sa-
lões, quatro quartos, dois ba-
nheiros sociais, copa-cozinha
e demais dependências am-
pias e garage. Armários em-
butidos, sancas e florôes, to-
do decorado. Ver no local Av.
Atlântica 3388. No apartamen-
to existe pessoa para. mos-
trar. Preço excepcionai. Tra-
tar SILVIO FLEURY, corretor
com exclusividade. T. 47-5418.

6809 700

andar alto, um
por andar, todo a óleo ¦ marmoi*.
composto de: hitl em mármore e
lodo espelhado. 2 saldes SOCI. em
Parquet Maravilha, Jard. de Inv, em
mármore em tfida a frente, bar, e—
critório em lambrl. 3 bona quartos c|
armi. embuta, 1 banhs. soes. am mar-
more e duchas circularia, copa rn
mosaico portuguêi. cor. em atulel-
Jo marmorlzado, gde. área am mar-
more, lavanderia, 1 bons quartos,
para empregada e garagem, atnil —
1.200 mil, parle facilitada e parte V-
nanciada em 10 anos — MACEDO i
MARQUES — Tel. 57-33Í0.

MMI WO

COPACABANA - Vendemos em riu
traniverial. Junto i Av. Atlântica, r'-
tura do pfiato 4, lobre nllotli. prlmr'•
ra locaçSo. aoto. de alto luxo. cO"v.
poito de: hall. i amoloi talftes con<«
galeria, 3 bons quartos c| srm». ei--
butidos, 2 banhs. soes. em cor. ar'a
cl tanque dep. oi empregada e fir->-
gem'. «Inal 1 mllhJo. parte faelllt»' *
e parte financ. 'm 5 anot — MACE-
DO & MARQUES — Tel. 87-3360.

M3M_mo

COPACABANA - Posto 9 — Vende,
mos em edif. recém-construido. oti-
mo apto. de frente, entrega lmed'->.
ta. comoosto de: saleta. gde. sal».
3 bons dormlts. c| arms. embut-1
banh., soe. em cor. ampla cor., 4rr*
cl tanoue e den, nt empregada. »l'">l
600 mil. parte facllit. e parte tina—.
em 3 anos — MACEDO & MAflQUrç
— Tel. 57-3360. 04388 7"1

COPACABANA — Luxuoso apto. de
fsqulna (Pfistn 6) — Vendemos em
majestoso edifício * Hua Sá Ferreira,
amplo anto. todo pintado a óleo, ten-
do: vestibulo, hall. 3 salas com Jar-
dim de Inverno (formando uma únl-
ca peça) saleta de almoço. 4 ímpios
quarto-, sendo'um duplo com armário
embutido, 2 banheiros nobres com
piso em mármore, copa, cozinha, 2
quartos para empregada, garage, etc.
Todas as peças prlncioals sSo de
frente. Preço Cl» 3.000.000.00 com »0
cor cento financiados em 3 anos —
Plantas e lriformaçBea com LOWNDES
k SONS. LTDA. — Av. Pres. Var-
gas. 290, a| 201 - Tel. 23-6047.

79913 700

COPACABANA — Apto. com sala,
varanda, quarto separado, banheiro
e espaçosa cozinha com lugar para
geladeira. Apenas 2 por andar. Pre-
ço 620 mil com muita facilidade •
grande financiamento. Ver à Rua
Leopoldo Miguez 80 — Tratar eom
WALDEMAR DONATO — Telefone
52-2458. '• • «380 700

VENDE-SE p| 490.000,00 a vista,
apto. Pr. Botafogo, Junto Marquês
de Abrantes, com entrada, cozinha,
sala, quarto, grande armário embu-
tkio, banheiro completo. Alugado p|4.500,00, contrato a terminar. Tratar
R. Senador Vergueiro 207, Apt 705.

7441 400
BOTAFOGO — APARTAMENTO: —
Com entrada de Cr$ 280.000,00 .',
grande facilidade de pagamento,
vende-se o apto, 404 da rua S. Cie-
mente. 127, constante de sala, 2 quar-
tos. banheiro completo em côr, co-
zinha, Area de serviço e dependên-
cias para empregada. Chaves na
portaria. Tratar no escritório de
MANOEL DE SOUSA SAN-
TOS — Departamento d« Vendas, —
Carmo, 9( salas 1104|9. Tel. 22-2628.

4577 400
BOTAFOGO — RENDA — Vende-
mos ótimos aptos, pronto» e bem
alugados, de 1 e 2 qt°s., a partir de
CrS 300 mil. RÍGIA IMOBILIÁRIA
LTDA. Rua Marq. Abrantes, 37 g.
102 — 48-7888. 2612 409
BOTAFOGO — Terreno — Vendê^
mos plano de 18 x 50 <?m zona de 0
pavs. e loja. Tratar 42-7734 e 
52-8493,.' 7447 400

BOTAFOGO — Vendemos, i Rua Goe-
the, prédio de sólida construçSo, com
2 pavimentos, sendo cada pavimento
c/ residência completamente indepen-
dente, possuindo cada uma 2 salas,
L3 quartos, «ala de almoço, cozinha,
banh., q. empreg. « garagem. Preço
3.000.000,00. — SOC. IMOB. BRASI-
LEIRA, Rua 7 de Set., 65, gr. 31. Tel.
42-6760. 7397 400

LOJAS — Catete — Ultimas.
Preços a partir de Cr$ 
585.000,00 c| prests. de Cr$
5.850,00 e sinal de 10%. En-
trega em 7 meses. México, 41
sl 1504. 32-6227. 80157 500
CATETE — Vende-se apartamento de
living, quarto de banho e cozinha à
Rua Pedro Américo n. 166. Preço Ci'$
380.000,00. Em construçSo com gran-
de facilidade de pagamento. Plantas
e informações na "COPARCO", à Rua
da Quitanda 80 — 9." andar — Tel.:
43-8660. . 6147 500
CATETE — R. Arthur Bernardes,
58 — Em edificio acabado dc cons-
trulr — Vende-se pronta entrega
em andar alto de frente, 2 ótimos
apartamentos com sala e quarto
conjugados, banheiro e kltchnete.
— Parte financiada. Ver no local c|.
o porteiro LUIZ e tratar com GO-
MES AZEREDO — Tel. 45-2684.

7266 500
CATETE — Vendemoa apartamentos
de alto luxo á Rua' Artur Bernardes,
52, constituídos de jardim de inver-
no, aalSo, 3 grandes quartos, 2 ba-
nheiros, copa, cozinha, despensa,
area de serviço, d.ependencias de em-
pregados, garagem com boX para ca-
da apartamento — Preço a partir de
Cr$ 2.200.000,00 — Sendo160 por cen-
to a combinar e 40 por cento ílnanc.
em 5 anos — Os apartamentos têm
260,00 m2 de area construída. Entre-
ga em abril, próximo. Tratar com a
proprietária e construtora Cia. BRA-
SILEIRA DE ESTRUTURAS "COBE"
— Rua do Carmo. n.° 9, 8.° andar —
Fones: 22-5401 e 52-1105. 86967 500

COPACABANA — Vende-se urgen--
te. apto. novo,.vazio, com 3 qts. sa-
lâo, banheiro c| box em cór, coz,
grande dep. de emp. e área. Entra-
da 400.000.00 e restante em prest.
de 12.200,00 — Ver à Av. Copacaba-
na 1175 —' Apto. 202 —'Tratar com
WALDEMAR DONATO — Telefone
52-2458. . . 9379 700
AV. ATLÂNTICA E-OUTRAS RUAS
— Vende-se luxuosos aptos, detalhes
com Ji] GONÇALVES JJA COSTA —
Rua S. José 50, 6-, grupo. 602 —Te-
lefone: 32-8457 e 22-8137. '

, .2497 700
COPACABANA — Av. Atlântica —
Vendo apto, de grande .luxo, com
ar refrigerado, tendo hall.com cha-
pelaria, jardim de inverho com piso
de mármore, galeria com armários
embutidos, Salão com 100 m2, sala de
almoço, 3 quartos, com armários em-
butidos e cofre, 2 banheiros comple-
tos e toilette sociais, copa-cozinha c|
revestimento térmico, 2 quartos pa-
ra empregadas, área de serviço com
tanque ern azulejos c garagem. CrS
4.500.000,0 0c| parte, íinanci êm 15
anos. Av. Rio Branco. 131, 4o andar
salas 406-7 — RAUL REBOUÇAS.

:,  102.9 700
COPACABANA — Vendemos aparta-
mento de frente, com quarto, ba-
nheiro e Kitchnette, ocupados sem
contrato R. Djalma Ulrlch n.» 49.
Preço Cr$ 370.000,00 com facilidade
para pagamento — Plantas e deta-
lhes na IMOBILIÁRIA LEMOS LI-
MITADA, à Av. Nilo Peçanha, 26,
sala 702, tels.: 22-2483 e 42-0596.

COPACABANA - Vendo para entre
ga imediata o magnífico apartamen-
ti n. 1003 da rua Barata Ribeiro 292«>• Ocrane, com hall, salão de32m2., banheiro, cozinha e área deserviço e| tanque. Todo pintado aoleo. Somente 4 apartamentos porandar. Chaves com o porteiro — Pre-
ço 550 mil cruzeiros a combinar —
Tratar com ELOY, FIGUEIRA DEMELO á Av. 13 de Maio 23, sl 513 —
Tel. 42-0193. 08H6 700
COPACABANA _ Rua RalímindoCorreia, entre Barata Ribeiro e 5 deJulho — Vendo no melhor local deCopacabana, Junto aos cinemas e to-do comércio e condução, magnífico
apartamento de frente (2 por andar)com hall, vestibulo, 2 salões, 3 quar-tos grandes, banheiro, copa, cozinhae quarto com banheiro de empregadaGarage, construção de luxo, deCosta Pereira. Bokel com armáriosembutidos — Preço Cr? 2.600.000,00
com pagamento a combinar. Para vt-sitas — Tratar com ELOY FIGUEI-
RA DE MELO à Av. 13 dc Maio 23.s| 513 — Tel. 42-0193. 08145 700
COPACABANA — Oportunidadel Últi-
mos apartamentos de luxo, com 207m2. de área para entregar em 10meses. Um por andar, hall, salão, 11-ving, 3 quartos com armários em-
butidos, copa, cozinha, despensa,
quarto e banheiro para empregada.
Grande área de serviço com tanque,
água quente em tôdao as peças. Ins-tálação para máquina de lavar roupa,
pintura a óleo, garage. preços a par- COPACABANA - Loja de esquinatlr de Cr? 2.400.000,00. sendo 50 por - Vendemos na Av. N. S. de Copa-cento facilitados até as chaves e o cabana, Posto 2. Arca 'de 80 m. q.restante financiados em 5 anos -|Facilitemos 50% em 5 anos. IMOBI-
^e/cL5.Ua,£*pu,bllca do Peru' I24 -LIARIA LEMOS LTDA., k Av. NiloMASTER, Planejamento e Venda delpeçsnha. 26. sala 702 tels.: 22-2483

, vííl. "~ âvr 9í*ei".Aranl1a' ?°M ou. 42-9806, como sr. FREIRE,sala 312 — Tels. 32-9715 e 22J6763. 75552 7000^478 70fl —¦ — ——— '¦ ¦ " —_ ¦'
• 1 GOMES CARNEIRO 4- Vendemos apt.

COPACABANA — Rua Souza Lima—I rie frente, novo, com elevador, pi-Vendemos junto A Av. Atlântica,] lotis, 2 quartos, 1 sala, dependências
magnifico apto. de frente, linda vis-'completas e sarage. Preço 880 mil
ta, composto de: hall, amplo salão; cruzeiros, sendo 400 mil cruzeiros de
socj jard. de Inv., 3 amplos, quartos,! entrada e o restante a combinar. Ver
banh. soe. -em louça ¦ inglesa, coz.[no n. 124 apartamento/702. com o
área e dec pl empregada, sinal 500 porteiro. Tratar com a Imobiliária
mil. restante financiado em 10 anos' 0MO LTDA,_ Avenida Copacabana,

COPACABANA —> Vendemos apto.
de frente, com vestibulo, quarto, ba-
nheiro 0 Kitchnette. Ocupado sem
contrato. Cr? 400.000.00. Aceitamos
financiamento de Caixa ou Institutos
— Rua Barata Ribeiro 450. Tratar na
IMOBILIÁRIA LEMOS I..TDA|, à Av.
Nilo Peçanha 26, sala 702 — Tels_^;
22-2483 ou 42-9506,

COPACABANA _ Vendemos aparta-
mento dc salela, quarto, local para
geladeira, banheiro completo, boa
Kitchnette e varanda; ocupado sem
contrato, à Rua Sant£ Clara n." 142,
apto. 608. Preço CrS 380.000,00 acei-
tamos pasto, pela Caixa ou Autar-
quias. IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA.
à Av. Nilo Peçanha n.° 26, s| 702,
tels.: 22-2483 e'42-9506. ' .

, 75851 700

— MACEDO & MARQUES — Tel.
57-3360. 04393
VENDE-SE — O ótimo apartamento
704 da Rua Xavier da Silveira, 97, com
grande sala, 3 ótimos quartos, depen-
dências de empregados. Preço Cr?
1.200.000,00. sendo uma parte à vis-
ta, outra facilitada e outra financia-
da pelo I.A.P.C. — Ver por favor
no local e tratar na Construtora —
L. MARTINS S.A. à Rua México, 11.
grupo 502 — Tcl. 22-1085.

10159 700
DUVIVIER — P. 3 — Vendemos apt.
com 3 quartos, 1 sala, cozinha, ba-
nheiro e todas as dependências com-
pletas. Preço 1 milhão e 300 mil cru-
Seiras, aendo 50o mil cruzeiros de en-
trada, 20O mil cruzeiros financiados
a longo prazo e o restante a combi-
nar. Visitas e detalhes com a Imobi-
liaria OMO LTDA. Avenida Copaca-
bana, 1150. Gr. 303, Tel. 27-0056 até
20 hora», inclusive domingos

26280 700

.! 1150 gr. 303.' Tcl. 27-0056, até 20 horas,
700. inclusive domingos. \>

26278 700

\
(S Y

BARATA HIBElRO, 727 — Vendemos
apartamento de frente, novo, 3 quar-tos. 1 sala. garage e todas as depen-
dências completas. Preço 1 milhão a
600 mil cruzeiros, com 650 mil cruzei-
ros de entrada, 3C0 mil cruzeiros em
15 anos e o restante a combinar. —
Ver com o porteiro o aDartamentr»
502, tratar com a Imobiliária, OMO
LTDA, Avenida Copacabana 1150 gr,
303. Tel. 27-0056 até 20 horas, Inciu-
slve domingos,

26286 700
CR? 985.000,00 — Copacabana — Ven-
do apartamento novo, c| "habite-se",
saleta, aala, 2 quartos/dependências,
quarto e banheiro para empregada,
na Avenida Prado Júnior 307, apar-
tamento 503. Ver no local e tratar c|
o proprietário sr. PAULO. \Tel, —
27-2083, 500 mil cruzeiros i vista e o
saldo financiado em 5 anos. '

26253 700

\



3.' Caderno (Parte I) 

COMPRA E «- V E' N D A

CORREIO pa MANHA. Domlnfo, 10 <if Novembro U i:.,.
"T4-

DE PRÉDIOS TER REMOS (CONTINUA)
Copacabana - Vanda.w ip«rU-
manto, rara -,--¦¦ •.-¦¦ ¦ -i-.-ir de aala •
auarto 

com 1x3 r.ietroí * quirloa tmpreiada rum banheiro • unira-
aa iniir|.ri.iin.!r. Andar alio, claroram btla viata. em final da con».
trucío, ToUfmin il-1401 út IIJO ai
19,00 hnrai * »»I1II nela manha ei-dn, l>agamimo parcelado.

«MJOORüa" siqueiha campo» ii - vèn-
do oi apartamento! 1101 • 1101, dt
frente, rom linda vtita, de aala, quar-In, banheiro completo <¦ kitch. Pre-
ço v>" mil rrurelroi. parte faclllliido.
Cntrada A viila, a combinar. Ver no
local rom o porielro 8r. rRANCIS-
CO * lratar tom o proprietário peloTelefone «¦»;, 8li» 700
ALO COPACABANA - Vendo otlmo
apto, enclutlvamenta a beneficiário
da Cx, Prev, Func. n n. coin lala.i
doii quarloi etc. MO mil eruiriroa!Vendo também um de t tal e 31auarto» nor Cr» 1.800.000,00 — Tele-I
fone 4Í-ÓJ50. 7187 700
HUA I DE JULHO 47 — Vendemoi
Incorporação otlmoi aploa. de aala,
3 quartot, cotinha e banheiro com-
pletoi, dep, empreg. etc. Precoi a
partir de U0 mil cruielrot com fran-de facilidade e financiamento de 9anoi. Maior» detalhei e plantai A;
Av. Almir. Barrnao, 90. talai tola'Telefonei 52-4130 e 33-8780.

2184 700
APARTAMENTO EM COPACAÜANA

Vendo por Cr$ 1.000.000,00, tendo
melide A viita e metade em 10 ano»,
o ap. n» BOI da rua Prado Júnior, n»
181, em Edifício de Conitruçio mo-
derna, c' iila. 3 qt">i.. banheiro em
tliT, caruiha, qt» e banheiro de em-
pregada, Area. pecai amplai e cia-
rai. Chave» c' o portelru e tratar
e Me.'qult», ru» 1» de Marco, 17, 5"

mlar, aala S, fone: 43-7771
4368 700

VENDO — Otlmo apto. novo, ocupnn-
do todo n 4.* andar, da Rua Flsuelre-
do Mafalhae» n. S. (atual 47). pertoda prala, 3 ial.it e 3 quarto» c| par-
quet pauliita. 2 btnhelíoi toclali em
mArmore, copa-cozinha ampla, 2
quartoi de empregados, garagem,
acibimentoi de luxo. Preco' Cri ..
3.000.000,00 metade 4 vlita. meude!
a combinar eom proprietário — Tel.:
8J-1738 dlai 'iteli Chavei com o por-!
teiro TRANCISCO ou com proprlewi-
rio. 7073 7U0

AV. ATLÂNTICA 1180 — Vendo apto!
rie quarto e «Va icparada, banheiro, i
boa cozinha, de írtnlei apto. térreo,'
itrvi» p neller. Preco 70» mil, «cn-;
do 400 mil de enfiada. Chaves com:
o porteiro SEVERINO e tratar Rua;
Senador Dantas SC, 10.» andar, saln
1009. com Dr. LINDOLFO — Tel.: ..;
Í2-IP00. 2296 7Cfl!
COPACABANA — Apto. 3 quartosT',
um com armário embutido, boa aa- i
leia. ampla laia, grande cozinha com;
armário» metálico» em tftcla a volta, |Area toda ladnlhada e dependências
de empregada, no melhor ponto des-
te bairro. Preço CrS 1.350.000,00. com
CrS SOO.000 de entrada reito facilí-|
Udo em 5 anos. Vòr á Rua Alrc«
Saldanha 104, apto. 1002 e tratar com
o proprietário — 47-5559. Negócio
direto, icm Intermediário»

2375 700

AV. ATLÂNTICA, Z.4I0 — Piito] AVENIDA ATLÂNTICA — Von-
4 —• Aplo, >!• — Vcnde-ie éate dc-io «parlamento de luxo em U
magnífico apto, com linda vliUj locaçio, coirt itli, S quartot, 2
par» o rtiai • compoato daa ae-! banholro, «tf. Malorea detalhei t
aiilniri pecaa; 2 quartoi, tendo llrondlcoea » Rua México. 128. 2a,
com varanda, >ala, jardim de lu-1 aobreloja S. 10137 700
verno, coidnha com box para re
ladeira, banheiro complelo o de-
pendènclai de empregada. Todos
oi cómodoj com luxuoso» armi-
riu» embutidos. Precoi CrS •.....
1.500.000,00 eom parte i vlila e
parte financiada. TraUr com o

AV. RAINHA ELIZABETH —
Confortável apto. ótima constru-
cio, andar alto, elevador prlvatl-
vo, Udo «ombra, entrega Imedla-
ta, com 4 quartos (aendo um pe-
queno), armários, 2 saiu conju-
gradai paralelai, 2 banheiros ao-

ISSHÍmm vX1 
°U 

!KÍ° \tJ°1*1» completos'em côr. 2 ótimas
uí™-Íi£íi * 

"M,U '"" varandas envldracadas. 2 qusr-tcrmedlirlos
9022 700

tos p/ empr. e W. C, irea ti Un
que. Preco: 2.800 mil n financia-
mento. Visitas hora marcada, tel.
43-3090,

COPACABANA — Vende-se apto.
de 3 salas, 3 quartos ti armirloa

COPACABANA ~ Vendo novo aplo.
it. Domingo* Firraira IU, apto, 301
3 qt. I living. rou».coi,, garago,
Aceita-te oferta 48-ueoo.

MIO 700

VKNDK-BE apirtamfnto na A», Ral-
nha Xlliabith 35) n». 203, próilmn
do Aruoador, conitando di bill di
anlradi, 2 amplu tala», jardim dr
Interno, 3 amplo» quartoa com ar»
marloa imbulldoi, biuhrlro, coslnlu,
ampla Area de urvlco, quirto e na»
nheiro de eniprtgada, Area útil
127.88 m2. Nio falta Agua. Edifício
com "plaT-ground" e poço prAprio.
entrega Imediata, 8111 700

— Telefone: 36-3012.

LEOPOLDINO MIGUEZ — Lu-
xuoso aplo., 1 por andar, vendo
todo refrigerado, ti 240 m2, ten-
do: 2 salas, 4 qtos,, 2 bsnhs., co-
pa e coz., 2 qtos.. para empreg.
e garage. Preço: CrS J.500.000,00
com 60% k vista e o saldo em 5
anos. Infs. Av. Graça Aranha, 19,
grupo 502. Telefones: 42-0403 ou
42-4246. 4423 700

WORTH — Aplo. da frente c.
14876 70Ó vista maravilhosa permanente

• indevaisavel. Grande va-
randa externa, livinrj, sala, 3
otimos quartos, 2 bnnheiros,

ATENÇAOI — Rara oportunidade! —
Vendo magnífico apto. de frente, Rua
Domlngoi rerreiri, pAito 4li» I por
andar (10°), 3 iilii. 3 qtoi., Jardim

,..„., „.« Inverno, hall, corredorea. Area ierv,,
810B 700 ii.pr. garage, tudo amplo, auntuoio,'claro, bonito, Preço baic: 2 milhfie»

200 mil. Tratar tel.: 37-3879.
7351» 700

COPACABANA — Para pronU
entrega, vendemos no Pasto 4,
apartamento de alto luxo, orupan
do todo o andar de um dos mais
sutnuosos edifícios de Copacaba-
nu, tendo salSo de 100 m2, sala
de almâço, tollette sociais, 4 dor-
mitórios com armários, 3 banhei-
ros sócias em côr, <cops, cozinha,
2 quartos de empresarias e gara-
gem. Preco: CrS 4.5.00.000,00, com
50% financiados em 10 anos e
grande facilidade na parte i vis-
U. TraUr pessoalmente, na Rua
da Assembléia, 104, salas 613 e
615. 10089 700

COPACABANA — Pôsto 4'í —
Vendo aparlamento de sala, va
randa envldraçada, quarto, ba
nhelro, cozinha, i Rua Domingos

armário» embutido», copa, eo-!L%rr,',ra ,t 2Í6, ° 2B&SSmÍ
.i-k. J....;...i». ZZ.I J!l. 807 (em cima da sorveterla Bob »)zinha, dependência* para em
pregada e garagem. Lindissi-
mo pito em parquet. Entrega
imediata. Edificio novo com
play-ground fechado e «alio
para festa» artisticamente de»
ceado. Muito barato CrS ...
1.800.000,00 a combinar. —
Venda com S. STOCKLER à
Av. Nilo Peçanha 155, grupo
802 — 22-7221 e 32-9261.
AV. ATLÂNTICA — Aparta»
mento de frente para a Rua
Gustavo Sampaio no edificio
do Sacha'», de quarto, . ba-
nheiro e cozinha. — Entrega
imediata. 450 mil cruzeiros
com parte financiada em for-
ma de aluguel ou 400 mil cru-
zeiros a vista. — Venda com
S. STOCKLER — à Avenida

AVENIDA ATLÂNTICA -
Vendemos «pirt. esquina dc
Paula Freitas, no décimo prl

COPACABANA - Vendo olimn aplo.
de frenle A Av, N, 8. di Copanha»
ni, em edifício que pode initalar a»»
rrllorln, Pronta entrega. Entrada,
••li. quarto, coílnha, area de tervi»
to e banheiro, Preco SSO mil cruiei»
i... com grinda facilidade, in,, Me-
xiro 14, •: 303. Telefone U-8DI0,

701» 700
COPACABANA - Vendo por 4(0 mil
rrurelro» otlmo apartamento de quar-In e aala iipiradoi. binhelro, coil-
nhi e arta, ein edlflrln novo, prnn-
ta entrega ainda nAo habitado, ISO
mi) iiii,i.iii.i a vlila e o reitante em
3 moi. Ver>a Rua Raul Pompeia,
Chavei a Rua Prancuco SA, 311 — ., ... ,Traiar a Rua México 74, s Mi hlfia, 104 snlas 311 12. FonCS
Telefone 22-6910.

a Ribeiro .nu.- Fituieircclu m...- -. A Av. Rainha Mi/nbctlt, ótimo
tm. - e .Siqueira Campo», apto, dc ... ... ........,,. .:.. t rt-n 11- rnm '

meiro andar, l' locaçio, com g«j[»~«fi^rí õ"?õpí:'Jiíi"Vmiíyj<- snla, quarto (separado), vá*

tos, copa, coi,, 2 qts. empr.
hall, salio, sala, três quar- |gf af^PáPSí' S^Tolat randn.'banhelío"comp]etó, co*'

|ts, empr. mente indnaMkvru. preco rsrlfcil» zlnha, quarto e W.C. p em->.•u. h, n„„ ,,raKem. 65 ^c%^^ fíj^mmm e área de serviço^
.BOO.000 melade a visla, sal- du em io ino>. t. p, v, prestações com Ianque, Preco Cr$ ..

do facilitado. Informaçfles1™ '
na PRINCE CORRETORA
IMOBILIÁRIA S/A., Assem-

jo» iopj22»B590 e 42-3196. ou em tua

entrega Imediata, ver no loeal
diariamente com a proprietária a
partir daa 10 horas e tratar com
RODOLPHO DE PAOLI, à Av.
Rio Branco, 151, grupo 1.612 —
Tels. 52-6213 e 31-5635. — Obs.
Cr$ 250.000.00 a vista e o reitan-
te financiado a combinar.

75394 700

MTGUEL LEMOS — Vendo óti-
mo e espaçoso apto. de 3 quartos
(um dos quais, com grande armi-
rio embutido), living, vestibuio Nilo Peçanha 155, qrupo 802
próprio, corredor, cozinha c/ «r-l 22 7221 • 32 9261mários embut., banheiro c/arma-1 *•¦:*..' man
rio embut. deps. empregada, c/l 1.
ampla varanda circundando todo Copacabana - pnsto 2 - Vende
n niii v««tii,n4. „i.,„.n , fe um excelente apto. de frente. Ia ,apto. 

Necessitando pintura. —ido da 5ombra. comH mohll!a modcrnn| COPACABANA - Apto. de frente,
osso pintar ao gosto do compra- funcional, adaptada nspeelalmenlei vazio, prédio novo. perto da prala

vendemos de sala, 3 quartos, demais
depend. inclusive garage. Ver A Rua
Domingos Ferreira, 192, apto. 201, c|
o porteiro. Tratar na Cia. Pennsyl-
vania A Hua México 111, gr. 304 —
Telefone-22-3033. 2281 700

LUXUOSO APTO. FRENTT — Ven-
do na Rua Leopoldo Miguez, novo,
vazio, 2 talas, 4 quartot, 3 banheiroí,
Jardim inverno, 2 qu.trtoi emp. Ca-
rage — 30 por cento flnancladoi —
Dr. ORLANDO — Tcl. 32-8004.

~8073 700

COPACABANA — Aptos, de ffente,
um por andar, num prédio de 8 pa-
vimentoa com pilotis. para entrega
certa em 20 meiei. Vendo os doli
ultimoi «pto». com 4 quarto» com ar-
marlos embutidos. 2 aalOei, vestibu-
lo, terraço, 3 banbeirm sociais, ga-
leria, copa, cozinha, 2 quartoi de
empregada com WC e area de aer-
viço com 2 tanquei. .com garagem —
Preço fixo a parlir de CrS 
3.500.000.00 (formula a combinar) na
rua Joaquim Nabuco n.* 100 ou 194
— Infs. com a firma proprietária,
eon-trutora e vendedora — ART C.

700 i R- OF. BRITÍO ol Sr. FRANCISCO
I TOP.RES — 42-17Ü8 ou 52-4432.

2322 700

COPACAIlANA ~ Vendo apto. com Filial.Leblon Av Rarlnlnmeiientrada, laia e quarto teparadoi, co» ..,. 
' 

„.„ 
"' A , I,«r'olo'neU

ilnha, banheiro boi, quarto e WC Mitre, 310, rsq. de Av. Atnul-
pari crtidi. arra de «erviço c l»n- fn Ai n-lvn Al,..rin *li nt
que. Em comtruçSo à Franclico 84 I" ,ae ' nUa' AOerla nh- as
39 - Preço 040 mil cruzelroí. Sinal 22 horas.
10 por cento e 90 por cento em 8| ¦
-"eiefôn; KÍM,oMtxlco "' ,: ""iCOPACABANA - Se deseja

™»joo:comprar ótimo apart. novo
aptos, novos, vizio». de. frente com sala, três ou qualro quar-com laleta. quarto e laia conjuga- ,„„ ,.? . . .*•"""" 1, ,do», banheiro/cozinha e tanque. ven»'l°S. «OiS liaillieiros Sociais,
do no O» andar do Idlflclo Arlington copa, COZ. ffde e den. com-* Rua Bolívar n.» 118 com 280 mil , " V „cruzelroí i viita e 2i preitaçAc» ,i,-,pletas empregada, Visite O
10 mil cruzelroí, tem lurni. TratatiPdifícln Maria Onlf»rla à Duacom SILVA RAMOS, da» 9 à» 12 e|"ln(:l0 m,arla y"»eria a KU8
dapol» dai 11 hora», pelo Telefonei Pompeu Loureiro, ' 32. Onde
:i3-sn?B também vendo a vlita i»» ,,,r,lnir,.' „.-.., ,,-, „,n„„:fi-„
azo mn cruzeiro». som 

"^encontrara nao só magnífico
aptos, novos - vazio» com ia-|»Part-, com0 corretor que lhe
ia de 3 x s kitch e banheiro, vendo dará amplas informações.
eom 130 mil de entrada e 30 prei- n.... . „,ji, j. r. *
taçfte» de 7 mil cruzeiro», icm |u- rr«ÇO a partir de Cr$ ....
ro». Tr»la-»e doi apartamento» 717. 1.720.000,00 COm Cr$719 do Edifício Ouro Azul à Rua SA ,.rn nnn nn ..„. i_j_ "".i.
Ferreira n. 2Í8: Parn ver e lratar. 650.000.00 flliailCiailos em 15
Tcle.'nnar para SILVA RAMOS anos P il rpsln faclIlinHnc.12-3828 dl» 9 à» 12 ou depol. dal 18 f," 

S. * 
J „mv,/-l J)lí^^-hora». Também vendo 4 vltta poriVendaS da PRINCE CORRE

,120 mil cruzelroí. 8083 700
COPACABANA — Rua Borata Ribei-
ro, 90 — Vendemos beliulmo aparta-
mento no 3." andar, composto de
grande aalto 30 m2 laleta, 3 otltnoi
quartos, um quirto menor, 2 banhei-
roí, area de serviço com tanque e
dcp. de empregada. Preço, CrS 
1.800.000,00 com grande facilidade e
financiamento. ComtruçSo adiantada,
tratnr no local Teli. 30-3822 e 23-1077.

8079 700

TORA IMOBILIÁRIA S/A., As-
sembléia, 104 salas 31112. Fo-
nes: 22-6599 e 42-3196, ou em
sua Filial-Leblon, Av. Barto-
lomeu Mitre, 310. esq. de Av.
Ataulfo de Paiva. Aberta até
as 22 horas.
COPACABANA — Vendemos
apto. de quarto e sala à Rua
Bulhões de Carvalho, 547, pa-ra ehtrega fins de março.

dor ou entregá-lo comn está. nes-'composto de i sala. 3 quartos, cozi
te caso, fazendo abatimento ra- nha.-area com tanque e dependeu-
cnívol Inf NITHA VJ.ma hn lclas de empregado. Agua em nbun-loavci. mu. N1U1A, 37-SdSS, no-!dancj, Preç0 1.300.000 eom financia-
jt, das 13 as 18 horas. ; mento e facilidades. Rua Duvlvler,

4368 700 37. apto. 412. Chaves e Informações
I Telefone 37-3735 eom Dona PAULA

VENDE-SE Avenida Atlântica'- Horário: 10-12 e 14-16.
n. 3.916, apartamento n. 504 — | 22B61J0O

COPACABANA -- Aptos, novos, pa
ra entrega Imediata. Vendo com sa-
la e quarto separado, banheiro, co-
zinha, deps. de empregada e arca
rom tanque na rua Barata Ribeiro
n e« 267-269. aploj. 10O2 e 1005' por
620 mil cruzeiros á vista (nâo aceito
financiamentos 1. Infs. com ERAN-
CISCO TORRES — 52-4432 ou «-ÍT^.

2318 700

Edifício Igrejinha, de frente para'APTO. 1202 da run Domingos Ter-
a mesma Avenida, de 2 salas, 3, reira n° 15, com salão de 42 m2, co-
quartos, 2 banheiros sociais, sén-te^^-f^^fti^íÇjA*??'
j„ ..ot .— -a. .—-1. —». 1 'com armários embutidos. 2 banhei-

. . ...,oo um em cor, ampla copa-cozi- ro9 con, box. earage, 2 quartos para nha e dependências de emprega- emp. Ver no local. Preço e condi-"* 
do. — Preço: Cr$ 3.000.000,00 com Ções p; Telefone 28-4452
50% financiados em 5 anos T. P.'_ 
Ver no local com o zelador, sr. APTO. 803 da rua Xavier da Silvei-
José. 2269 700 ra n.° 115, com 2 salas, copa, coz.,

3, quartos com armários embutidos.
VENDE-SE — Imóvel rua Viveiros de 2 banheiros com box. garage e de

4297 700

APTOS. 1201 e 1202 da rua Barão
de Ipanema n.» 22.1 de frente Com
vista p| o mar. C1 sala, varanda,
rjrande quarto, banheiro com box.
cozinha, area, tanque e WC de emp.
Choves na portaria. Preço e condi
ções — Tel. 26-4452. 4295 700

Caitro 133, esquina Rodolfo Dantas irais dependências
Copacabana — 5.500 mil cruzeiros te no local. Preço
For.e 37-8435. 9020 700' Telefone 26-4452.

COPACABANA — Rua Paula Freitas
31, junto i praia, vendo para renda
ou moradia o confortável apto. 706,
novo e entrega Imediata cOm quarto
e sala separado», armário embutido,
cozinha,, banheiro completo e varan-
da. Agua abundante. Preço: 200 mil
á vista e 380 mil cruzeiros facilita

Ver dlretamen-| dos em 2 anos. Ver com Sr. KURT
condições pelo' ou Sr. PAULO das 10 is 12 e das 15

4296 700 às 18 horas. 8006 700

DM APARTAMENTO IDEAL!
IU»j! .If,'

%m

mobiliado e decorado para comprovar!
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200.000. 50% financiados. Tra-
tar PRINCE CORRETORA
IMOBILIÁRIA S/A., Assem-
bléia. 104 salas 31112. fones:
22-6599 e 42-3196, pu em sua
Filial-Leblon, Av. Bartolomeu
Mitre, 310. esq. de Av. Ataul-
fo de Paiva. Aberta até as
22 horas. 86547 700

COPACABANA — Vende-ae apto. de
quarto e tala sep., varanda, banhei-
ro e cozinha, de frente, por 450 mil
à vista, aceita-se Caixa ou Inil. me-
diante sinal de 50 mil. Ver da» 10
í! í2p,oh°r4r_á SwzaVsoÊ'^ P-r-eS° Cf$ 4950O°- Sl"al Cr*
Av. 13 de Maio 13, 12. andar, saln
20 — Tel. 32-0058. 7062 700
COPACABANA. 583. APTO. 207 —
Vende-se com Bo m2, tem 2 quartos
2 varandas, sala, etc. — SOUZA e
SODRE' — Av. 13 de Maio, 13, 12."
andar, sala 20, — Telefone 32-0058

7061 700
ATENÇÃO — Copacabana — Últimos
apto», i venda entrega em 58 com
entrada desde 100 mil cruzeiros e
mais de 70 por cento financiados a
longo prazo. Quarto e sala separa-
dos, jardim de Inverno, cozinha gr.,
quarto e banheiro de empregada e
area de serviço com tanque. Preço
560 mil cruzeiros. Tratar Largo Sâo
Francisco 26, 10.°, sala 1003.

7017 700
APTO. NUMEROSA FAMILIA
Vendo, vazio, ocupando todo 9.» an-
dar, 350.00 m2 construção solidisslma
8 anos! 3,50".000.00 cruzeiros com
financiamento — Corretor UTIN-
GUASSU, Assembléia, 104, sala 511— Fone 32-6442.

APTO. 2 QUARTOS, 1 SALA, quarIn emp. etec. Vendo. Av. Copacaba-
na, 7° andar, frente, em constru.
çío, já na quinta laje. Apenas 646
mil cruzeiros. Corretor UTINGUAS-
SU — Assembléia, 104. sala 511 —
Fone 32-6442. 7020 700
POSTO 6 — Rua Júlio de Castilhos
35. apto. 912 — Vende-se de frente,
sala, quarto, banheiro e cozinha —
Preço, 150 mil. cruzeiro» à vista-e o
restante financiado em 5 anos, Ver
no local exclusivamente com o por-
teiro ANTÔNIO e tratar a Avenida
Rin Branco 183, 6.°, s, 605. Copaca
bana. 1323 700

COPACABANA — Aparta-
mento composto de ótima sa-
la, 2 grandes quartos com ar-
mários embutidos, copa-cozi-
nha, banheiro completo com
box, em côr, área de serviço
com tanque e dependências
dé empregada. Construção
em fase de revestimento. —
Prédio sôbre pilotis, com 3
elevadores Atlas. Rua Dias da
Rocha n. 40. Plantas e infor-
mações detalhadas diretamen-
te com a firma construtora
A. NEUMAN na Rua México
n. 98, s[ 305. — Fone 42-4572
e 22-2758 (10 às 12 e 14 às
18 horas). 7225 700

V-'

Venha vêr como ficará o seu apartamento
e como é fácil de pagar.

í .',V-;i V )(.:¦¦:.'y- :.'-\ 
' '-,l->;

Sinal de apenas Prestações desde

10.000,0013.412,50
,. Venha vêr de perto êste bom negócio e ganhe dinheiro com êle.

Quarto e sala separa- yjfj^. ^ ^ Jjj^ j|fl fj^. da 
•

dos de verdade, Cozi- ' .
nha de verdade, Tanque Com apenas 4 pavimentos Praça Saens Pena

com espaço para lavar c/ elevador. Grande play- Rua Barão de
roupa, Box no banheiro. ground para seus filhos. Mesquita, 459

PREÇOS FIXOS SEM REAIUST1MENIQ DESDE CR$ tf 0.000,00
Nâo perca esta espetacular oferta

COPACABANA — Ed. Rltz — Vende-
mos h Av. Copacabana, no melhor
ponto comercial e em prédio para en-
trega em fevereiro, ótimas salas porap*nae Cri 420.000,00,com grande fa-
cilidades de pagamento Detalhes no
Escritório Imobiliário MARIO R. PAI-
VA e JOÃO BREVES — AR. Rodrigo
Silva, 18, sala 506 — Tel.: 52-14-18.

75385 700

COPACABANA — 90% faci-
litados e financiados. Vende-
mos ótimos apartamentos à
Rua Djalma Ulrich n.° 229,
junto à Avenida N. S. de Co-
pacabana, com 2 quartos, sala,
jardim de inverno e demais
dependências completas. Pre-
ços fixos sem reajustamento
garantido em contrato, a par-
tir de Cr$ 900.000,00 em pres-tações sem juros. Informa-
ções no local, das 9 às 22 ho-
ras, e na URBANIZADORA
CENTRAL LTDA., à Avenida
Presidente Vargas n.° 529, sa-
Ias 309 e 310. Tels. 43-9083 e
43-8539. 78874 700

\,\

Esta è das últimas oportunidades
para \você adquirir um apartamento
deste tipo, com estas vantagens,
nestas condições facjlimas.

Tudo fácil e tudo perto
Colégios - Cinemas- Comércio - Condução

Planejamento e promoção de Vendas i

ÍUNSÜRÍIB
4 Rua do Carmo, 17 ¦ 2.o andar

O apartamento pronto, «m exposição, foi de-
corado e mobilado por cortesia das casas:
Renascença S. A. - Móveis; Televisão Ponte Aiul
Ltda. - Aparelhos Elétricos.
Visite a loja no local, aberta das 8 às 22 horas.
Venha hoje: Rua Barão de Mesquita, 459

incorporação e construção

CONSTRUTORA Â. J. BRITO S. Â.

SILEIRO DE IMOVEI
Tels, 52-8310 e 52-8317 MM 14X41

CR$ 1.700.000 p Vendo ur
gente magnífico apartamen'
to de 3 quartos, 2 salas, 2
ban. sociais e demais depen
dencias. Muito claro e fresco.
O condomínio tem ainda um
salão de 100 m2 para festas.
Entrega em 3 meses. Tratar
em 27-6751 ou México 119 sa-
la 508 das 14 às 17 horas.

1140 700
COMPRA-SE — Copacabana, apto. ou
casa dc vila. mfnimo 2 quartos, sinal
CrS 200.000,00 restante a combinar,
podendo entrar também com sitio de
6 alqueires geom. Senhor Ângelo —
Tels.. 52-823S e 57-5262.

«100 700
APTO DE LUXO — Vm por an
d»r — Xavier da Silveira 79 -
Entre Barata Ribeiro e N. S. de
Copacabana. Três grandes salões,
sendo dois com varanda em már-
more, quatro dormitórios e dc-
mais dependências. Apartamento
para pessoa de fino trato. Ver no
local com sr. Armando todos os
dias das 10 às 17 horas.

3119 700

COPACABANA — Apto. ocupaçüo
Imediata. Entrada 170 mil cruzeiro»
e todo restante linanclado. sito &
Rua Barata Ribeiro ou Sá Ferreira.
Tratar no Largo Sfio Francisco 26 —
10.» — «ala 100.1. 7011) 700

Zntm lírwro 7uo ~ «¦"'V "? 000.000,00 facilitados. Infor-
JwiJfJaQ 32M22 «om JocÈ'1 mações e vendas com PLA'«un maiitins. N,L _ Av< A|m|ran,e Barro.'
COPACABANA — V«nd.»e parado, 81 — 2." andar — Tcl.;.'
entrega em 2 meses em edif. sobre.en-ifm io;.,i,. Infama i
plluiis com 2 p andar, t llua i.eo.'w"1077 vKCúe internai,
poldo MiKiiez. S0 apto. 20i de frín>|__;-. _. _ j.r;—
te. lado da «ombra. com 2 quariovCOPACABANA —¦ Edifício-
lalâo, banheiro em cAr complelo Pnr(n ni.. Vanrfnmna nInclusive lio*, com quario o banhei-j.v'"0,, K,c.° "~ venaemo» n
ro empreuadn e in» di serviço e/ Rua rlgueiredo Magalhães, 91
tanque. Preço CrS 1.180.000.00. sl- «cnulnn rin Dua Rarafa Dl .nal de Cri 350.000.00 com fncillílu-' — esquina üa KUI Haraia KI->
de de pasamento e financiamento beiro, magníficos aptos, de"
após a rnlreua dos 3 meses. TnlirIfP.nia mm entala «ala n»ir 

'
a Av. Rio liraneo. 1 IU 9" nndnr s'j'rcn,e» com SalCIu» S«'a. quar-.
a. Tels.: 42-2723 o 32-0922 c Jo'to separado, banheiro, cozi-;CELIN MARTINS^ ;nha com fo(jâo dc 3 bôcaSi>
Copacabana — Posto 4 — Ven- WC para empregada. Obra'
dese lado da sombra, frente para ¦ rauasllmanln "
uma praça os 2 últimos apto». a.em ,ase ue revestimento —
Rua íiaraia Ribeiro. 425 os aptos.;Preços fixos a partir de Cr$1L5,'LVWA^SW'00' Tratar com PLA-
tanque e banheiro de empregada, NIL — Av. Almirante Barro-
Em final de acabamento. Preco ra- en bi o» onriir T»l v
risslmo Cri 750.000.00, slnnl CrJ ., s0< W -"_,*• ««"Jar — ICI..%
250.000,00 e o saldo .adUiado em 52-4077 fRcde interna) e no
5 anos sem Juros alé as chaves.luáinr ÍDm ni-ic A-, Cr,,* r
Ver no local e tratar na Av. nio/"eicr a Kua Ulas da Crur,
Branco. 118 9o andar s 3. Tels: 170 loja O — (Galeria do Ck
42-2723 e 320922 c JOCELIN MAR.LD l^perator)^

COPACABANA — 
'Vende-se 

pron-,COPACABANA — Posto 6 —'*
to por motivos particulares. Isdp Vatiriamne ò Dua Inanuim Ma.'da sombra e totalmente Indevassá-! VenaemOS a Kua Joaquim Na-,
vel à Rua Sa Ferreira 228 apto. buCO, junto a Av. Atlântica,-
327 de quario e sala conjugados, mannf#|.ft -„»„ a. -\\n i„Vn
banheiro e coílnha. Preco cie /aris- magnífico apto. de alto 1UXO,
sima ocasiáo Cr$ 300.000,00, sinal cm edifício de um anto. pof •
de Cri 190.000,00 o saldo em formaLnriar -„„,.<,..,.sn ia n, QOm-de aluguel grande emprego de ca- anaa,r> construção Ja na Sü--.
pitai p. venda t revenda. Ver no gunda laje constando de hall,
local c/ o encarregado c traiar na amnin çalãn ídft m91 1 nuar.'Av. Rio Branco. 110, 9° andar s/|amP'0 salao V« m«'t <> quar».
3. Tels: 422723 e 320922 c, jo-tos, 2 banheiros sociais, copa-'celin martins. ^ loM m>-cozinha, 2 quartos e banhei-
COPACABANA - Rua RãF-\[°J™JZ^^' &TgJ>
mundo Corrêa, 324- Ven-i"™?0 ^ÍSsSSSÍ ClSSw'
demos excelente apto. em árt- £» Tnf"baflmc"J» excepPrcjr0'-
dar alto de frente, com tn» "^ 

ÇXnLn» »-^»»-«« '
grande sala, varanda, exce-!^! "O0.000^0 fácil tados
i—*. »..--i^ ~n.-«An, j. Plamas e informações com-
glft,i2^ínLií PLANIL - Av. Almte. Bar-,circulação, banheiro comple- r0S0) 8,_ 2>„ andar_ Telefone.to, cozinha, área de serviço
com tanque, quarto e banhei-
ro p! empregada. Construção
na 10.* laje, entrega dentro
de 12 meses. Preço excepcio-
nal — Cr$ 650.000,00 — com
apenas Cr$ 200.000.00 de en-
trada. Plantas e informações
na CONSTRUTORA MARABÁ
LTDA. — Av. Rio Branco, 151
— 5." — salas 505 a 507 —

CASA PARA PRONTA ENTREGA . , n„ .„„, „, ,, ,- Situada no Posto 4 ã Rua Pnm-!tels. 22-4227 e 22-4278.
pen Loureiro (Em Rua Particular)
constando dr: Pequeno Jardim,
varanda. 3 salas, 3 quartos, banhei-
ro completo, copa, cozinha, quarto
e dependências de empregadas. —
Preço: 1 milhão e 600 mil cruzeiros
com 50 por cento financiado em
3 anos. CIVIA — Trav. Ouvidor. 17
(Sec. Vendas 2.* and.). Tel.:' —
5-2-8166. de 8,30 às 18,00 horas.

79928 700

COPACABANA — Vendo para en-
trega imediata, em andar alto, de
frente, lado da sombra, conforta-
vel apartamento, em edificio de
apenas 2 por andar, constando de:
living, 3 quarios. hanheiro social,
cozinha, área de serviço com tan-
que e dependências completas pa-
ra empregnda, Ótimo acabamento,
sancas e luz Indireta nas princi-
pais peças e outras benfeitorias
que ficam fazendo parte Integran-
te do Imóvel. Preço 1.450 mil cru-
zeiros, com parte facilitada e par-
te financiadas a longo prazo.. A.
J. BARRETTO — Avenida Nilo
Peçanha 151 - s 2012 — Tel. —
22-3096.

COPACABANA POSTO 6 — Ven-
do para entrega Imediata, ótimo
apartamento em andar alto, cons-
tando de: grande sala, varanda, 1
bom quarto, banheiro com box, co-
zinha, quarto e banheiro para em-
pregada e irea de serviço eom
tanque. 700 mil cruzeiros, tendo fi-
nanciamento de 300 mil cruzeiros
em 5 anos. A. J. BARRETTO —
Avenida Nilo Peçanha, 151 sl 20112
— Tel. 22-3096.

COPACABANA — Vendo para en-
trega imediata, magnifico aparta
mento com visla sobre a I Avenida
Atlântica, construído em 22 metros
de testada, constando de: Hall ex
cluslvo, grande living, sala de jan-
tar, 4 amplos quartos com arma
rios embutidos, 2 banheiros sociais

Ampla copa e cozinha, depen
dencias completas para empregada,
área de serviço com tanque. Gara
ge. Acabamento de luxo, todo pin-
tado a óleo, aquecimento central e
previlegiado no abastecimento de
água. 3 milhões e 500 mil cruzei
ros — Sinal 1 milhão de cruzeiros

700 mil cruzeiros financiados em
10 anos e o restante a combinar.
A. J. BARRETTO — Avenida Nl
lo Peçanha 151, s 201:2 — Tel. -
22-3096.

76678 700
POSTO 6 — Vendo magnífico e lu
xnoso apartamento, um por andar,
pelo lado da sombra, constando de
2 grandes salóes, jardins de inver-
no, hall, pisos em mármore, 4 qtos.
com armários embutidos, S banhei-
ros sociais em cores, copa-cozinha,
área de serviço com 2 tanques,
quarto e banheiro de empregada,
garage, área de 260 metros quadra-
dos utll. Preço 4 milhões e 600 mil
cruzeiros, sendo parte a vista i
parte facilitada, Tratar diretamen
te eom o proprietário pelos — Tels.
42-1689 ou 46-6920.

78360 .700

COPACABANA — Lojas 
~nõ

térreo do ex-cinema Ritz
Agora à venda lojas no tér-
reo para entrega* antes do
próximo Natal. A melhor apli-
cação para seu capital! Pre
ços desde Cr$ 860.000,00 com
50% financiados a longo pra
zo. Informe-se ainda hoje no
próprio local. Av. N. S. Co
pacabana, 610, das 8 às 22 ho
ras. Vendas exclusivas CON
SÒRCIO BRASILEIRO DE
IMÓVEIS, Rua do Carmo, 17
— 2.° Tels. 52-8310 e 52-8317.

80146 700

A

COPACABANA — Vendo apto. de
frente, vista para o mar à Rua Du-
vivler, com 2 salas, 3 qtos. varanda
banheiro, cozinha, dependências de
empregada — -ãOO.OflO.OO de entrada
e o restante financiados em S ano»
(aceita-se Autarouiai ou à vista
Base CrS 1.000.000,00 — Tel.: 52-3M81 Ouvidor, 86, 5.» andar;'tels. 23-066! e
ou 47-3349. 3236 700123-0688. 148M 700

\

COPACABANA — Vende-se. para en-
trega imediata, magnifico apartamen
to térreo, elevado e muito claro, t.
composto d« jardim de inverno, :
grandes sala.1;, 3 quartos cnm arma-
vios, banheiro de côr, ampla cozinha
grande área de serviço, quarto e ba-
nheiro para empregada. Preço de ...
1.850.000 cruzeiros, sendo a ¦ entrada
de 600 mi! cruzeiros e o. restante em
5 anos. Aceitamos financiamento pe-
la Caixa Eoonftmica o-u permuta por
apartamento menor. Ver na Av. N.
S. de Copacabana, 1099 *pto. 101. —
Tratar com ENIR. LTDA , à Bua do

80153 700

52-4077 (Rede interna).
COPACABANA — Avenida^
Atlântica — Posto 1 — Ven-
demos magníficos apto., de;
Frente, andar alto, um apto.*
por andar, com 180 metros,
quadrados de área útil, cons-:
tando de "hall", 2 salas, es-]
eritório, jardim de inverno, 3-
quartos, 2 banheiros sociais,.
copa-cozinha, quarto e W.C,'^
para empregada, área de ser-'í!

COPACABANA—Vendemos;viÇ° com tanque e garagem.;
na rua Domingos Ferreira, n.j- Pre<;° Cr$ 3.200.000,00 c|«
236, o apto. 205, alugado s Cr$ 1-500.000,00 financiados
contrato, com sala e quartos
separados, banheiro, cozinha
a varanda. Preço 600 mil
cruzeiros com 250 mil finan-
ciados. Visitas na parte da
tarde. Inf. KAIC — Rua do
Carmo 27, 6.° — 22-1860.
COPACABANA^. Vendemos
na rua Dias da Rocha, 9, Ed.
Monsaraz, apto. 802, frente,
com 2 salas, 3 quartos, 2 ba-
nheiros sociais, copa-cozinha,
quarto e WC de empregados
e area com tanque. Alugado
sem contrato, acabamento de
luxo. Preço 1.900 mil cruzei-
ros com parte financiada e o
restante facilitado. Inf. KAIC
— Rua do Carmo 27, 6.° --L.
22-1860 — Visitas às quartas
feiras na parte da tarde.
COPACABANA^- Vendemos
para entrega imediata, apto.
606 da rua Paula Freitas, 66,
com quarto e sala separado,
banheiro, e cozinha. Preço 550
mil cruzeiros com 350 mil fi-
nanciados em 5 anos. — Inf.
KAIC — Rua do Carmo, 27,
6.° —22-1860. 76677 700
COPACABANA — POSTO 2 —
Rua Barata Ribeiro, 160 — Cons-
trução adiantada — Vendo aptos,
de sala e quarto separados, Jar-
dim de inverno, banheiro, tollette,
cozinha ampla com lugar para
geladeira e fogão .de 4 bocas, area
com tanque, quarto de empregada
que poderá servir de quarto so
ciai e WC. Construção sobre pi
lotis. — Preços a partir de Cr$
560.000,00 com CrS 160.000,00 de
sinal e o restante totalmente fi-
nanciado em prestações de CrS
7.820,00. Incorporação e vendas dc
RODOLPHO DE PAOLI — Av.
Rio Branco, 151, grupo 1612. Tcl.
52-6213 e 32-3635.

COPACABANA — POSTO 5
Rua Barata Ribeiro, 737, quase
esquina de Bolivar. Otimos apar-
tamentos em construção adianta-
da para entrega em fins de 58
de sala e quarto separados, ba-
nhçiro, cozinha, area de serviço
quarto e WC de empregada. Ape-
nas 4 apartamentos por andar. —
Elevadores de Ia qualidade, far-
tura de água: 3.000 litros para
cada apartamento, construção da
Construtora Predial DE PAOLI
Ltda. Incorporação, financiamen-
to e vendas de RODOLPHO DE
PAOLI. Preços a partir de CrS
720.000,00 com Cr$ 220.000,00 dc
entrada (facilita-se) ¦ o restante
totalmente financiado cm 5 anos.
Plantas e informações na "RO
DE PA" — COMERCIAL E FI-
DUCIARIA Ltda. Av. Rio Branco,
151, grupo 1612. Tels.: 52-6213
e 32-3635.

75356 700
COPACABANA — Entrega em~4
meses. Vende-se apartamento c/
hall, majestoso salão (33m2), 3
amplos quartos, 2 banheiros so-
ciais èm côr, grande copa-cozi-
nha, dep. de empregada, área de
serviço com. tanque. Acabamen-
to finíssimo. Pintura a óleo, ar-
mários embutidos nos quartos,
ferragens La Fonte, hall de en-
trada em mármore, armários até
o teto na cozinha e azulejos até o
teto, no banheiro e na cozinha.
Preço 2.300.000,00 condições de
pagamento. CrS 1.000.000,00 fi-
nanciados em 5 anos e o restante
a combinar. Informações e ven-
da à PREDIAL BIG-BEN, à Av.
13 de Maio, n.° 47 gr. 2101. —
Tels. 52-9719 e 52-0860 inclusive
aos domingos. 86709 700
ÓTIMO APTO. — Grande sala óleo.
3 quartos c1 a.-mários, banheiro, dem.
dep. Ver apto. !)02 — Rua Barata Tti-
beiro 638 — 1 .«00.000.00. com 30^ S'ar.os — 27-3606'— LOÜENZO
da construção. '

em 10 anos. Tratar com PLA-
NIL — Av. Almirante Barro-"
so, 81, 2.° andfir. Telefone:
52-4077 (Rede interna).
COPACABANA"^ Ed. Esme-
ralda — Frente — Vendemos
magnífico apto. recém-cons-
truído constando de hall, 2
salas, jardim de inverno, 4
quartos, 2 banheiros sociais,
cozinha, quario e WC de em«
pregada, área de serviço com
tanque, garagem — Edifício
sôbre pilotis, primeira ocupa»
ção, lado da sombra — Ver
no local, à Rua Toneleros, n."
1*46, apto. 702 — Chaves com
o porteiro — Tratar c! PLA-
NIL — Av. Almte. Barroso
81 2.» andar — Tei. 52-4077
(Rede interna). 79173 700
COPACABANA — Vendemos
loja com 40 m2 em inicio
construção à Rua Gustavo
Sampaio 98 e 108 — Preço e
demais informações cl JAY-
ME BERGER e S. NAGIB —
Av. Rio Branco 116, 9.° an-
dar — Tels.: 52-9704 e ....
42-6613.

COPACABANA^- Vendemos
inicio de construção à Ave-
nida Copacabana 374, ultimas
duas safas para escritório. —
Tratar à Av. Rio Branco 116,
9.° andar. Tels. 42,6613 e ..
52-9704.

COPACABANA^- Vendemos
lojas com 80 m2 em inicio
de construção à Av. Copaca-
bana 374, construção de Cli-
merio C. Oliveira — Preço e
demais informações exclusiva-
mente com JAYME BERGER
e S. NAGIB — Av. Rio Bran-
co 116, 9.° andar, salas 2 e 3
— Tels. 52-9704 e 42-6613. .

COPACABANA — Vende-se
apartamento para ocupar ime-
diatamente, contendo 1 sala,
1 quarto (separados), 1 ba-
nheiro, 1 kitch. Preço à vista
400 mil cruzeiros. Tratar à
Av. Rio Branco 116, 9." an-
dar. Telefones 42-6613 e ... ]
52-9704. 86595 700

LUXO — UM~POR ANDAR
— Vendemos, na Rua Rai-
mundo Correia, 47, magníficos
apartamentos de salão e 3
quartos de frente, 2 banhei-
ros finíssimos, vários arma-
rios, cozinha primorosamente
montada, dependências com-
pletas de empregada e servi-
ço. Todas as peças azulejadas
ató ao teto. Não tem garago
mas é um grande apartamen-
to! Entrega em fevereiro pro-
ximo. Preço único: CrS 
2.200.000,00, com parte faci-
litada e grande parte finan-
ciada. Ver no local e tratar na
LOJA DOS IMÓVEIS — Av.
Copacabana, 664, loja 22 (Gal.
Menescal) diariamente até 22
horas, e na Av. Rio Branco,
128, s. loja, sala 101. .

86589 700
COPACABANA — P. Freitas, 31 —
Vendo magnífico apartamento térreo
lateral, com 2 quartos, sal a,, cozinha,

,área serviço, depmdênctas emprega-r!nal;da. Preco dc Cr$ 850.000.00. Accita-s»
í oferta. Chavos com o porteiro.. — Tel.

Í1Õ20 700,45-5472.. 8030 7W

\ :,\'\ \ \ \
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, COPACABANA — Vtndo apto. tilo"'luxo. I por andar, wiif. uovo ontffg»
¦" tir-T-Ual». I ia Ini, i l)U.rU» i-.,ui tr*
. in4i lm eml- .rr:.-. v COP», <".- inlii •

oeiiiau dtpendtnci»», pitco 2,Mo.ooo
Seniu. Ttm garngt. Acttí* financia.
. mriili» d. C.lx«». Trtltr com Silvio

rie»,). tri.: 47-Mia.
»l» ' 

14816 100
t**ÍPAHTAMENTO — LIDO — Crt ..
„ «o.txio.Od, flnanctando-ta ati Crf ....

M,000,00 — Tento, com quarto te-"parado (IJ.õml). ula. iilela da «i-
.tirnoeo ou «urano d. tmpregada, co-

linha, cop». banheiro «m cOr,4r«« (rand. — Pecu com itnct»
, i plnliir. nora inodrn... rnrtin»» * lua-
. irr-, armário». — Ttl. 37-4ry,a.

14W 700
'*ÍJOPACAl»ANA - Po«to 8 — rrtnte

¦ A Av. Copacabana o com Galeria p|
, Av. Atla.illi-a. Vende-M aporttmento

novo, andar alio. pronto para ttr¦-• habitado. Quarto «• tala conjugado»,
.banheiro completo, kltoh. Para ver,'¦talafonar 

para 27-2008 diariamente
r.dat li ta 17 hora.. MUI 700

«ALUOA-KK ou vende-te apto. co-
inerclnl. todo de frente próprio pa-ra clinica ou agencia etc. no melhor

,*> ponto da Copacabana — Informação•com o porteiro. Av. Prado Júnior"."h.» ». 88J8 700
'COPACABANA —Vcnde-M oc último»

OMPtoa. do edifício à Av. Prado JA-
.nlor. 2M, novo», primeira locado,
compotto» de entrada, Mia quarto,-.-banheiro completo, cozinha, foglo de

¦3 bóau. w.c. de eraprjxgida • Area
da aervico com tanque. Preços a par-•"Mir da Crf 500.000.00, com grandes fa*
cilld.dt» de pagamento. — Tratar

«lo telefone 32-8142 com SR. IIEl,-
3250 700

. URGENTE — Vende-», apartamento
auarto, ul», hanheiro e kitch, na Rua'Barata Ribeiro n° ««8 apto. 707. Pre-
co de oculto. Tralar, da» 18 ks 22

. .horu, com «r. Gama. Tel: 25-5081.
Chavet com o porteiro.

y, , 2287» 700
'COPACABANA — Póilo S — Vende-
»« apto. de luxo, novo, lâbre pilotis,'entrega Imediata, construção de COS-
TA PEREIRA • DOKEL. de frente la-
do da tombra, com hall, aala de en¦trada c Jardim de Inverno, eom pltoi'da mármore, 1 talas srande», 3 quar-

to* grandes com armário» embutidos,
3 banheiro», aquecimento central, óti-"ina copa e cozinha, 7 armirlo» emb.
3 quartos e banheiro de empregada,
irea • garage, apto. atapetado e pin-
tado a óleo em cores moderno»; nüo
falta igua. Rua Leopoldo MIguez 118,
apto. 802 — Para visitar favor combl-
nar hora pela tel.. S7-8197 — Preço
Crf 3.230.000,00, lendo 40% A vlsta
a o restante facilitado e financiado
até 9 ano» a combinar.

M67 700
COPACABANA — Compro
apartamento de alto luxo ém
locais próximos à Avenida
Atlântica, de preferência, uni
por andar. Pagamento, rápi-
do. Tratar SILVIO FLEURY.
T. 47-5418. 6799 700

VENDA DE PRÉDIOS TERRENOS

i ri».

COPACABANA — Apto. no
ultimo andar, c| maravilhoso
terraço e vista deslumbrante,
c| hall (15 m2), Hvln„ sala
de almoço, escritório, 3 qtos.c arm. emb., 1 banh. social
c box em cór, 1 toilette so*
c ai em côr, copa, coz., de*
pendências emp., área c| tan-
que grande. Preço 
2.650,000,00. Ver \ Rua Saint*
Romnln, 399 esq. c| ílulhfles
de Carvalho. Tratar ESCRI-
TORIO WALDEMAR MES*
QUITA. 32*5661 — 32-5634

8159 700
COPACABANA — Pronta entre
*> —¦ Vcntlrmoa acabados deconstruir, k ru» Bolívar, 118, óti-mo» apartamentos, constituídosde saleta de ratar — aala e quar-to, banheiro completo e cozinha
com box de geladeira e ire* comtanque. Preços desde Cr$ 
890.000,00 com 80% financiado*
aem Jurou. Ver no loeal dlirla-
mente Inclusive aos domingos até
às 17 horu. Propriedade de em-
preendlmentoa Imobiliários Pa-namé Ltda. Vendas no Escrl-
tório M—Io E. Paiva e Joio Bre-
ves, & rua Rodrigo SUva, 18, sala
806. Telefone 52-1448.

86888 700

VENDE-SE apto. edifício em pilotiscom 2 quarto, aala, cozinha, banheiro,
irea de serviço com tanque, quartoe banheiro para empregada e garage.
Preço CrJ l.OOO.OOO.OO com 50% de
entrada e o saldo a combinar. Rua
Xavier da Silveira 90, apto. 104. De-
mais informes pelos tels.: 23-5431 ou
«7-4945. 04463 700
COPACABANA — Vendo terreno c/
linda vista, na Rua Saint Romain,
medindo 364 m2, por CrS 1.500.000,00
a combinar. Tratar c/ J. MALAFAIA,
tel.! 43-9195. 02461 700

COPACABANA — Loja —
Rua Santa Clara. Vendo ótima
loja com 110 m2. Preço e con-
dições com WALDEMAR P.
S. MOREIRA. Av. Almirante
Barroso 91 — g| 406. Tel
52-6994. 85565 700
AV. ATLÂNTICA — Era edi-
fício novo vendemos luxuoso
apartamento com 293 m2, 3.*
andar, composto dc grande
salão mais de 100 m2, amplo
gabinete, 2 grandes quartos,
com armários embutidos, ba*
nheiro social completo em
mármore lavado,:copa, cozi*
nha completa, 2 quartos, e
banheiro empregada, área
serviço. Preço ,Cr$ 
4.600.000,00 , com facilidade
pagamento. T e in garagem.Demais informações e tratar
Escritório,WALDEMAR MÊS-
QUITA — 62-5551 e 32*5634.

.8154 700
POSTO 6 — Júlio de Castllhos, SouzaUma e Si Ferreira — Tenho aptos,de 4 quartos, t amplas salas, frente,2 quartos de empregada,. garage, etc.
novos,' claros e amplos. 2», 8o e 9°andar. 2.900, 3.000 e 3.400 c/ 50Í en-trada resto facilitados. Ver e tratarc/ Luiz Oswaldo. Tel: '36-0048. 

Só acompradores. 26220 700
POSTO 6 — Esquina prâlõ~Cr$ ..7.
2.000.000,00 apto. andar, alto, 3 quar-toa, 2 salas, jardim de Inverno, ar-
mário», etc. Tel: 57-9217 Norma.

27549 700

COPACABANA - Rua Slquel
ra Campos, 210. Vendemos
grande anto, de frente nara
Ladeira Tabajaras, tendo hall,
2 salas, 3 qtos., banh. social
completo, coz., dep. emp.,
área serviço. Preço de opor-
tunidade com grande facili*
dade de pagamento. Visitas
diariamente até meio-dia. De*
mais Inforrançfics ESCRITO*
RIO WALDEMAR MESQUI-
TA. 52*5551 — 32*5634.

8160 700
COPACABANA— Já astá
quate pronto — Para entre-

9a 
em junho ds 58 — Van*

•mos as 3 ultimas sobral»

tas 
— Todas do lado da som*

ira, No melhor ponto comer-
dal do Posto 5 — Praco fixo
com 60 por canto am 12 me-
sas como lha convém a 40 porcanto financiados após as cha*
vas — Construção da SER*
VENÇO — Vendas no local
diariamente até ès 20 hs. A
Av. N. S. Cop. 1.017.
COPACABANA-— Já asfé
quase pronto — Para antra-
ga em junho da 58 — Vende-
mos o ultimo apto. da: quar-
to, sala, cozinha, com lugar
para geladeira a area com
tanque a os 3 últimos aptos,
com mais' WC a quarto am*
pregada (Poças indapanden-
tas a claras). Preço fixo c|
60% am doze masas como
lhe convier a 40 por canto fi
nanciados após as chavas —
ConstruçSo da SERVENCO —
Vendas no local diariamente
até as 20 horas, a Av. N. S.
Copacabana 1017.

71077 700

(CONTINUA)
vehdí-ne otima apto. em coiutiuçin
na n » laje, com t Dona quartoj, aala
ampla, cozinha, banheiro compl.to a'•iitiultiicl— d» empregada. 1.* an*
dar dt frente .Obra pilotis, Rua ri-
(ucliedo Uag.lhlM, ttvcho novo. Pre-
co da ocaalfio: CrS 1.1X4.000,00 aendo
600 i vlita, 300 facilitados a o res-
tanta em prettacSc* mensais durante
a construção. Detalhes pelo telefone
47-6108. 0Í223 700
COPACABANA — Vende-te apto. dt
aala e quarto completamente separa.
dot, cozinha • banneíro completo, no
5.* andar da Rua Barata Ribeiro ns.
BO0/B1J. Entrada Crg 150,000,00 faci-
lltada ou a .combinar, o resto em
prettacot. mental» de Crg 5.000,00.
Tratar com o dr. Gabriel da Andrada
no Edifício Rio 16.* andar, em frente
o Tabuleirp da Baiana, tel,: 48-3886.

 0724a 700

SOUZA LIMA — Luxo, novo, plloUs— CrS 2.800.000,00 apto. de 4. quartos,sala, talão, 2 banheiros em côr lu-
ao armários em todas as pecas, co-
pa, grande e cozinha, gar. SOO mll
cruzeiros 15 anos. Tel: 57-9217. —
NORMA. ,' -

HENRIQUE DODSWOimi 83-108 apto.
fronte,' Crg 1.650.000*), SOO mll cru-
xelrot, IS anos, 3 quarto», 2 «ala», 2
banheiros novos, êste ediffcio esti
no_ Corte Cantagalo. Tratar 87-9217— NORMA.

¦TERRENO — Toneleros — esquina
15 x 17 — linda vista panorâmica —
Posto 1 — Tratar 57-9217. Aceita-te
50Í Imóveis em Cop.

S7548 700

COPACABANA — Vendo em rua
transversal, luxuoso apto, de frente,
conslrii>;Ht> de Coita Pereira Bokel
com esmerado acabamento, tendo jar-dim de inverno, 2 amplas salas, 3
grandes quarto» com armirlo» embu*
tido., 2 banheiros sociais, ampla copa-
cozlnba com armirloe e prateleirasda mármore, 2 quartos e WC paraempregada, irea de aervico azulejada
a garagem. Preço Cr» 3.200.000,00 com
granda facilidade da pagamento a lon-
co prazo, também recebe-te pequenoapto. como parte do pagamento. Av,
Rio Branco 151, salas 408-407. RAUL
REBOUÇAS.

103IS 700
COPACABANA — Vendemos virlos
aptos,, de aala e quarlo conj. rm nio
e também apto», frande e de luxo.
Tratar tel.: 22-0734. 04437 700
COPACABANA — Apto. para entre-
ga no ato, 2 por andar, com 70%
financiados. Vendo no Posto t, mag-
nlfico apto. de frente, cottando de
sala, 2 qtos., banheiro, cozinha e Inst,
para empregados. Negócio de opor-
tunidade ijnlcnl Tratar pessoalmente,
com Teodoro Milton de Carvalho, na
Rua da Assembléia 93, sala 704.

COPACABANA — Apto. pronto c/
Crg 300.000,00 e o restante financiado.
Vendo no Posto I, magnifico apto.
constando de aala, 2 qtos., vrda., "II-
ving", copa, cos. e Inst. para empre-
gados. Negocio de oportunidade foi-
cal Tratar pessoalmente .com Teodoro
Milton de Carvalho na Rua da As-
sembléia 93, sala 704.

09339 70C

AV. ATLÂNTICA 3114 — Ven*
demos ótimo apartamento.
10.°. àndàr'.de frente, com
mais de 250 m2, tendo 2 sa*
Iões, jardim inverno, varan-
da, 3 grandes quartos, depen*
dências empregada, garagem.Preço e informações. Escrito-
rio WALDEMAR MESQUITA
— 62-5651 e 32*6634.

,; .8157.700

RUA SIQUEIRA CAMPOS 282 — 1.002— quarto, sala, 7x5 sep. banheiro
completo, cozinha, frente. 620.000,00
c/ 400 mll p/ CE. em 15 anos. 220
mll em 5 prestações trimestrais. Ver
no local. Tratar tel; 38-0048.

28197 700

RUA DJALMA ULRICH n" 444 apto.804, frente, 1 amplo quarto, outro
quarto, junto à sala podendo separar,banheiro c/ box, cozinha, quarto, dep.empregada, irea c/ tanque indepen-
dentes, varanda- c/ ótima vista, nào
falta água. Ver apto. & tarde. Tratar
tel: 38-0048 c/ Luiz Oswaldo. Preço-
800 mll, aceita-se proposta p/ financ'.
de pagamento.

26219 700
POSTO 5 — Apartamento amplo cons-
trução de luxo de Oliveira Lima, ter-
raço de 10 x 5 podendo ser construi-
do. 1 milhão 250 mll. 47-2399.

27528 700

COPACABANA — Venda otlmo aplo,
de S salas, 3 quarto», banheiro, co.
tinha, toilette e dep. de empregada,
um por andar, tipo luxo A Rua Ed*
mundo Una 19, apto, Nl, Bate CrS
1,700.000,00 — Tratnr na Rua Uva-
ritto da Veiga 16, sala 707-A — Tel:32-1370, 7.* andar.

COPACABANA .— Vendo étlmo e
conforUv.l apartamento ito melhor a
mais valorizado ponto do bairro, i
Rua Dias da Rocha, perto de todos
oa cinemas e comércio, com 3 quar-
tot, sala,, cozinha, banheiro, dep, dt
empregada, armirlos embutidos ' eto.
Bate CrJ 1.500,000,00, com 700.000,00
financiado em 10 anot T,P. — Tratar
i Rua Evarltto da Veiga 16, 7.* an-
dar, aala 707 — Tel.: 32-1273.

COPACABANA — Vendo óUmo tpar
tamento i Rua Pompeu Loureiro, 131,
aplo. 601 com 1 tsla, 3 quartos, co-tinha, banholro, grande irea, armi-
rlot embutido» etc. Base Cr$ 
I .tuo.000,00. chaves com porteiro —
Tratar i Rua Evaristo da Veiga 18,
7." andar, aala 707-A — Tel., 32-1270.
COPACABANA — Rua Barata Ribel
ro 427, apto, 302, vendo com 3 quar-tos, g talas, g banheiro sociais, cozi-
nha e depedência. Entrada Crg ...1.000.000.00 o restante a combinar —
Tratar i Rua EvarJsto da Veiga. le.
7.» andar, tsla 707-A — Tel.: 32-1370.
COPACABANA — Compramos na xona Sul, aptos pronto» a vastos paraentrega Imediata. Ofertas psra tel.:32-1379 — Rua Evarltto da Veiga 16.1* andar, sala 707 — Tel.: 32-1379

9043 700
ATENÇÃO! Oportunidade! Vendo
com todos os aptos, de frente
edifício sob pilotis com garagem,
Play-ground próximo ã rna da
Passagem i rua Álvaro Ramos
rua estritamente residencial sò-
mente 4 pavimentos com eleva-
dor conf. vestibulo, ampla aala
<22mZ.); 2 ótimos quartoo bo-.
nheiro, copa, cosinha, irea, dep.'
empregadas. Sinal 50.000,00 na
promessa 50.000,00 prestações de
5.000,00. Preço 500.000,00. Tra-
tar tel. 26-0281. ANITA GEL-
BEBT. Atendo diariamente daa 9
as 20. 18919 700

APARTAMENTO — Vendo, deiocupa-
do, três quartos, sala, saleta, depen-
dência de empregada. Prédio fami-
Har. Nunca faltou igua. Crg 
1.500.000.00 partes à vista facilitada
e financiada. Rua Ministro Viveiros
de Castro 70, apto. 501, Chaves com o
porteiro — Tratar CARLOS — Tel:
27-7504. ' 10041 700

COPACABANA - Av. N. 5. d» Copa-cab.n», 1093, a*- andar, v.ndo apto,
2 quartos, 1 ..Ito, armirlo tmbutldo
tancii e florOet, pintado a {leo dep,de empregada ire» c/ tanque. Precoi
l.OOO.OOO.OO »lnat h combinar t o aal.
do «m 6 ano», Inlr. c/ HARUt.DO
MARTINS A Av. lll» Branco, lie, 0"
>/ I. Teles 43*3723 i 32-0911.

10107 700
COPA. — vendo apto. da imito it.
Atai» Ilraall c| vett. sala, 2 qtoi. banh
c| box cot. e irea c| tanque, banh,
de emp. ent; lmtd, Preço Crg 850
mll cl «30 mll (financ. pelo I.P.A.S.E.
c| WALDEMAR Auemblela 11 l| 1.003
ttl) 83.9640. 2*48 700

^W
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ç APARTAMENTOS DE ALTA CLASSE, ^||Ía\S|
v M FRENTE E DO LADO DA SOMBRA. \m\\|

•ALÃO DE BRINQUEDOS PARA CRIANÇAS uKill

.) s í C. Preço médio do m2 HB
de área construída SfPfl

Cr*$ 9.200,00 vH
PAGAMENTO EM hPI

OBRA INICIADA W/ÍM

CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA DE aJ/fâi
PIRES E SANTOS S. A. MiÍNM

Era ambiente selecionado,

entre os lagos e

bosques do maravilhoso

Parque Eduardo Guinle,

será construído p ''

majestoso EDIfklO Miro»

com apartamentos de alto

luxo (2 por andar).

Desfrutando de uma linda

vista para a baía de

Guanabara, entre os 23.000 m2

de jardim e gramados

que são um tranqüilo

"Play-ground" 
para seus

filhos - o w/í/c/o mròii

tem a/melhor localização

que V. S.a podia desejar.

VENDAS E
INFORMAÇÕES:? Imobiliária Civia S. II.

APTO. EM COPACABANA. —
Vende-se 3' apartamentos peque,
nos, juntos ou separados, nome-
lhor'ponto de Copacabana. Faol-
Htando pagamento. — Tratar corn
AIsen, AV. Rio Branco. 108, sala
1005 — Fone: 42-3011.

86512 700
COPACABANA - Rua Boll-
var, 92 — Em início de cons-
trução, vendo apto. de sala e
quarto separados, sala e dois
quartos, e sala e três quartos
e demais dependências, a par-
tir de 600 mil cruzeiros — 4
por cento de sinal, 8 por cen*
to na escritura e o restante
em 100 prestações mensais —
Propriedade, construção e fi
nanciamento da CONSTRU-
TORA SILVA CARDOSO LI-
MITADA — Rua do Catete
248, tels. 25*0605 e 45-8552,
ou com o corretor autorizado
ANTONIO H. OLIVEIRA, R.
Rodrigo Silva, 18, s| 701 —
Tels. 42-3593 ou 42*9146 e
diàriamente no local das 8
às 10 e aos domingos das 12
às 22 horas. , 52471 700
AV. ATLÂNTICA — Majestoso edifi-
cio, em constru;So na Avenida Atlan-
tica, Posto 3, construção de Costa
Pereira. Bokel, Engenharia e Cons-
truções S. A. — Vende-se, em edi-
ficio de um apartamento por pavi-
mento, constando de hall. galerias,
grande living, biblioteca, grande sa-
la de -Jantar, chapelarla, toilette, mag-
nifico jardim de inverno, 5 grandes
quartos, todos com armários embu-
tidos, S banheiros sociais piso em
mármore, 2 copas, cozinha, despensa,
4 quartos e banheiro. completo paraempregados area de serviços c| tan-
que e garage para 2 carros. Sendo
dotado ainda de ar condicionado, lns-
falação central de agua quente, te-
Iefone interno, 2 amplos elevadores
Otis, pintura a oleo nas pecas prin-cipais e pisos de mármore no hall.
galerias, Jardim de inverno e banhs.
sociaif. Outras informações pelo Te-
Iefone 42-8130, ramais 221 e 429." '' , ¦¦¦ ¦ '• ' 7136 700
COPACABANA — Vende-se para en-
trtrga imediata, apartamento dé alto
lui-o em edifício novo. sobre pilotis
com apenas 2 por andar, multa agua,
pintura a oleo, telefone' interno <
garagem. Com entrada, saleta, 2 gran-des salas conjugadas com sancas, a
grandes quartos, 2 banheiros sociais
em cor, copa e cozinha grandes, enor-
mè area de serviço com tanque em
azulejo e dependências de mpregada.
Preço: 1 milhSo e 700 mil cruzeiros.
Ver e tratar com o proprietário na
Rua-Figueiredo Magalhães 403, apto.
102 ,—' Telefone 57-0723.

8173 700

COPACABANA — Vendo A rua Jo».
quim Nabuco, n° 119, o epts. (10 coni.
tando de; mU e quirto separado»,
jardim de inverno, banheiro e kit-
nette. Pouut linda vlita para o mar.
Var depolt das II horas ou noutro
horArlo A combinar. Trator e| OS-
WALDO SANTOS PARENTE — Av.
Nilo Peçanha, 12 — aalaa 413 e 414.

03543 700

courrto APARTAMENTO d* 1 quar-
toe, g aalaa a deinata dtpendtncut
rm Cop»-ahana, paga 4 vlita, dire-
tamenlR rom o proprleUrlo, Telefona
30-2003. 27430 700
VENDE-SE — Por 3.000,00 — apto.
de luxo, com 1 lalfire, j. dt Inverno,
t quarto», 2 banheiros *m cor, cope,
t-otlnh» e dep. de empregada, gara*
ga. Poda ser visto e qualquer nora —
Tintar dlrctamtiito com o propriala-rio — Rua Clnoo de Julho TV. apto.
901. uili 700

COPACABANA - Vendo o» último»
apto», pronto p| habitar c| grde. sa
Ia, 2 bons qtoi. j. I. banh. co:
deps. criada a gar. c| M por cento
em Íorma de aluguel mental em o
anos. Var à Rua Xavier da Silveira
W — C| o port. Antonio — TrataT
c| LUIZ OLIVEIRA — Av. Rio Bran-
co UO — f and. — 81 1 — Tel.:
52-3050. 8310 700
COPACABANA - 1 apto. pi and.
c| 3 sales, 3 bons qtos, X banhs.
copa, coz. deps. criada e gar. O
apto. tem ar condicionado — Preço
3.60 c| 50 por cento financ. em 5
anos — Ver Rua Leopoldo MIguez 23
- cj o port. Tratar cl LUIZ OLI-
VEIRA — Av. Rio Branco 111 — »•
and. s| 1 — Tel.: 52-2058.

; 8328 700
fKRRÊNÓ EM COPACABANA —
Vende-sc, medindo. 10 x 13, ótimo lo
cal residencial, à rua Emílio Berla,
(tua rua é conUnuaçfio da Barfio
do Ipanema). Preço. Crg 750.000,00
com 350 à vista, 270 financiados pela
Caixa, e o restante a combinar. In-
formaedes com ar. Luiz G. Ferreira,
Tels: Esc. 43-8332. Res. 45-4292.

04512 700
COPACABANA — Vende-se ap. da
luxo, duplex e| 3 quartos armirlos
embutidos 2 banheiros sociais, ladrl-
lhado ati o teto dep. comp de emp.
todo pintado a óleo, preço. Crg ....
1.900.000,00. Grande parte financ. pelo
Lar Brasileiro em 15 anot, à vista
Crg 700.000,00 e o saldo facilitado, ver
no local Rua República do Peru 72,
ap. 1.014. Tratar tel: 37-85S8, RAMOS,' 10302 700
AV. COPACABANA 583. —. Vende-»e
ótm. apt.' c| 2 qts. ls. dep. Ooupado— SJ contrato. Otm. p| cotuult.. —
Médico ou Ut-iilíriu. Escrlt. Ed.' Re-
aldenclal e. Comercial. Preço de oca-
sito — Pequena entr.. od ' p. C. E.
Alm. Barroso 90 — S| 310 — Tel.:
22-5453 — 42-5072 — 37-3830 — CURY.

LIDO — PAsto 2 — Apto. Super luxo
e) 3 qtos. grd. c| arm. fino gosto
c| grd. salgo, luxo indireto todo pin-
todo óleo, t| dep. garage. Preço
2.800 — Alm. Barroso 90 r- sl 310 —
Tel.: 22-5433 — 42-5072 — 37-3830 —
CURY.

COPACABANA — Vend».»e apto. de
•ala, I quarto», banheiro, coiinha,
area, e dependlnclaa da »mpreg»di,
na Ru» 5 de Julho. Preço Crf ....t>80.000.00 — Tratar pelo ttl.: 27-5411,
na parte da manhl — SR. OSOAR

«472 700
(OIXRTA UBaENTE) - Delo apto
granda aala. 3 quarto» cem erma-
rio, boa cozinha, banheiro em cor,
box e arm. grande area ladrllhada,
dep. emp. Preto unlco para negocio
rápido, 1 niiih, i tendo SOO mll a
vlsta e resto na entrega das chavea
8 metei. Ver o apto. 602 de fundo»
A Rua. Barata Ribeiro (38, Tratar
27-3600 — LORENZO.

37408 700
RUA BARATA RIBEIRO — Lindo
apto. de terraço, com 3 quarto», aa-
lio, g banhalrot completo», dep. de
empregada. Entnda Crg 600 mll e 2
mllOet tm 8 anos — Ver e tratar tel..
30-0048, com LUIZ OSWALDO.

28208 700
COPACABANA — Vende-ia aparta-
mento de frente, í.* andar, com sa-
leta, 3 talai e 2 quartoa eu 1 aala e
3 quarto», grande terraço, garage e
dcptndünclaa da empregada. Tem ar-
mOriot embuUdot e telefone. NAo fai-
ta água. ConstruçSo de CAVALCAN-
TE JUNQUEIRA — Rua Pompeu Lou-
relro 134. apto BOI, Junto 4 Praça Eu-
gínlo Jardim. Chavea com o porteiroou no n. 120, apto. 704. (Elevador dos
fundot). Tel.: fl"

APARTAMENTO DOTEIS CO-
PACAIIANA — Vende-se apar-
tnturnto ' de fino acabamento
eonsUtido de; tutu» e*U, i»r«
durmltorioo rem armário* rm-
iniiitios, grande eotlnha com dia-
perua, quarto de empregidr» —
W.C. eom chuveiro, Ares com
tanque rua Itepúblloa do Peru
,Z apto. 1211 Ed. Angel Rtml-
ref. CrS 800.000,00 à viil» Crf
500.ooo.oo em 18 metei « Crf ,.
700.000,00 financiado»*, em 18
anot. Tratar eom ir. David. Tel.
as-tei». 7KI 700
COPACABANA — Construclo 

~*de

Coita Pereira, Bokel, Engenharia •
Conitrucfiei s.A. Rui Toneleroe, IH
etqtilna de rifuelredo Magilhln.
vendem-te luxuoao apartamento,
com ar condicionado, acabido da
conttrulr, no 10* pavimento, eompoa.
to de: hall, galeria em mármore, li-
ving, aala da juntar. Jardim de ln.
verno em mtrmore, 4 amplo» qt"e, c7
Jantar, Jardim de Inverno tm már-
more, quatro amplos quattoi com
armárloi embutido», t hanheiro» go.
clali, toilette, chapelarla, ula da »1-
moço, cozinha, dota quarto» da em»
pregadoi, terraços do serviço e ga»
rage. No terraço: uUo da eatar
eom S3,83m2,, lavanderia, banheiro,
escritório e mala 14>,32m2. de irea
descoberta. Lage» contra raldo»,
tnitilacHo central de água quente.
Klevadoree Otl.v Parte do preço ti*
nanciado. Tratar pelo telefone ....
42-6130, ramal! 221 e 429.

7138 700

-2307.
28188 700

COPACABANA — Vendo em edifício
de apenas, 10 apartamentos, aendo um
por andar, magnífico apartamento de
acabamento primoroso. Peça» ampla»,
destacando-se o conjunto da partesocial, composto de sala de entra-da, hall, living, sala de jantar, jar-dim de Inverno c| aproximadamente
100 m2 e <ala de almoço, 4 dormi-
tório», 2 banheiro! social», rouparia,
copa-cozinha, lavandaria, 2 quarto»
para empregado» c| instalações sani-
tárias e garagem. Preço Crg ......
4.500.000.00 c| facilidade de pagamen-to. Tratar c| OSWALDO SANTOS
PARENTE — Av. Nilo Peçanha, 12 —
salas 413 e 414. 02550 700

AV. ATLÂNTICA - Posto 8 - Apto.

Sara 
entrega em 80 dlaa. Vendem-se

magnífico» c espaçosos em suntuo-
so edifício de 1 por andar todo pin-
tado a oleo. composto de vestibulo,
saleta. grande laUo, 3 dormitório», 2
banheiro» loclalt, copa, cozinha, qto.e WC de empregada, grande area da
serviço e garagem. Preço Crg ....
3.500.000,00 e Crg 4,200.000,00. Vi-
altaa diariamente eom o Sr. Reni à
Av. Atlântica 4.134. e tratar exclu-
tivamente com a ENIR LTDA, á B.
do Ouvidor 88, 6.° andar. Telefonei:
23-06*2 e 23-0088. 3122 700

COPACABANA — Apartamento Du-
plex — Vende-se A rua Figueiredo
MagaUUSes, magnífico apartamento defrente, ocupando oa 2 último» pavi-mentos, constando o' 1« de: living,
sala de almOço, escritório, jardim de
inverno, cozinha, dependência» . dcempregada e lavatórlo social e o 2°
de: 4 quartos, 2 banheiros e gara-
gem. Preço Crg 3.200.000,00 c| 
UOO.000,00 A vista e oa restantes fi-nanciados em 5 anos, juros de 12%
ao ano. Tratar c| OSWALDO SAN-
TOS PABBNTE — Av. Nilo Peçanha,
12 — aalaa 413 e 414. 02549 700

R. H—ARIO GOUVEIA — Otm. apt
c| 3 qts. 2 ss. cop. coz..'t| dep. ga-
rage. Preço 1.500. Aceita financ. p|C. E. Alm. Barroso 90 — S| 310 —
Tel.: 22-5453 — 42-5072 —'37.3830 —
CURY.

R. DOMINGOS TERREIRA — Posto
4 -— Luxuoso apto. c| 4 qtos, 2 s.

banh. sociais. Sala de almoço, rou-
paria. coz. grd. área de serv. c| la-
vanderia. deps. 2 qtos. p. emp. c|
banh'. completo, garage. Preço 3.900

Alm. Barroio S0 — S| 310 — Tel.
22-5453 — 42,-5072 — 37-3830 — CURY.

R. DUVIVIER — Esq.- AtlAnt. conf.
apto. vlsta p| o, mar, nndar alto c|

qtos. 3 ss. terraço banh. social,
gr. área de lerv. dep. emp- garagePreço 2.200 — Alm. Barroso 90 —
S| 310 — Tel.: 22-5453 — 42-5072 —
37-3830 — CURY.

R, OTAyUNO HUDSON - Otm,
apt. c] grd. qto; 1 grd.s. var.-còz.
completa, banheiro — Preço 520.000Alm. Barroso 90 — S| 310 — Tel
22-5453— 42-5072 — 37-2830 — CURY

VENDE-SE' — Apto. de quarto e sala
no melhor ponto do Posto 8. Edifício
novo. nüo falta água.. Pintado recen-
temente, cozinha completa, banheiro
c| box, Diretamente c| proprietário,no local, diariamente, depois do meio-
dia. Av. N.S. de Copacabana, 1.355
apto. 202. 08275 700

TERRENO — Posto 2 e 3 — Vende
se 12 x 37 e 18,50 x 30 — Arca co
letiva — Preço e mais informaçes.
Alm. Barroso 90 —s\ 310 — Tel.:
22-5453 — 42-5072 — 37-3030. — CURY

7377 700
COPACABANA — Poito 4 — Vende-
»e apartamento, próximo-á praia, la-
do da sombra, em edifício sobre pilotis, de frente, 4.» andar, com am.
pia sala, jardim de inverno, 3 quar-tos, armários embutidos, copa e cozi-
nha, demais dependências, area co
berta para' guarda de automóvel. —
Edificio em construção a ser entre-
gue em dezembro de 1958, a rua Do-
mingos Ferreira 180. Firma de ido
neidade comprovada. Preço base: ..
1.300.000,00. Entrada máxima 300 mil
cruzeiros.. Restante, grandemente fa-
cilitado. Tratar diretamente com o
proprietário exclusivamente' «abados
e domingos: Tel. 37-9989 — Rua Sl
queira Campos 33, apartamento 602

15940 700

AVENIDA ATLÂNTICA — Vendem-
se luxuosos apartamentos em cons-
trução na Avenida Atlântica, posto4, em edificio de um apartamento
por pavimento, pilotis e garage no
subsolo. Contendo cada apartamento
hall, galeria, amplo jardim de inver-
no, .biblioteca, living, sala de Jantar,
toilette social, e chapelarla, saleta, 4
quartos, 2 banheiros sociais, roupa-
ria, copa, cozinha, 3 quartos e ba-
nheiro completo para empregados e
área de serviço. Sendo dotado tam-
bem de ar ' condicionado, instalação
central de água quente, telefone ln-
terno, 2 amplos elevadoret Otia, pin-
tura a óleo nas peças principais e pi-
sos de mármore no hall, galeria
Jardim de Inverno e banheiros so-
ciais. Construção de Costa Pereira,
Bokel, Engenharia e Construções
S.A. Tratar pelo telefone: 42-8130,
ramais 221 e 429. 7139 700

PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE M.M.M. ROBERTO

i
Travessa do Ouvidor, 17
(Seção de Vendas)
2.° àiídar - tel. -.52-9166
de 8,30 às 18 horai

COPACABANA — Kua Bolivar,
155.-^ Vende-se -luxuoso aparta-
mento, um por andar, no ultimo
pavimento, com jardim de Inver-
no do mármore, bar, 2 salas, 3
dormitórios, banheiro de luxo,
copa, cozinha, dependências e ga-
rage. Chaves com o porteiro.

'__ í_2411 700
AVENIDA ATLÂNTICA, 2.242 —
Vende-se apartamento -eom 3 aa-
Ias, jardim dé inverno, i quartos,
armários embutidos, 2 banheiros
de luxo, cozinha, dependências,
lavanderia e garage.— Parte do
preço facilitada e parte financia-
da. Chaves coni os porteiros.

¦ ¦ . 2412 700

COPACABANA — Vende-se á rua
Santa Clara 158, para pronta entrega,
ó apto, 202, constando de 2 quartos,1 reaja, hanheiro, cozinha, quarto e
YTG do empregada e dependencias.de
serviço. Edificio de apenas 2 aptos,
por andar, de fino acabamento, Visi-
tas ,no local e informaçBes na Cons-
trntora Tupy Ltda., av. Pretidente
Vargas 448, 18.* «/ 1602, tel.: 43-0285.

. ¦ 08237 700

COPACABANA — Vende-se
magnífico apartamento pron-
to, com parte financiada, à
Rua Figueiredo Magalhães,
109 (atual 40?) apt. 502, com
entrada, 2 . salas, 3 amplos
quartos, 2 banheiros sociais,
copa, cozinha, completas de-
pendências de empregada e
garagem. Ver a qualquer hp-
ra. Chaves com o porteiro;
Tratar à Rua da Alfândega,
103 com VICTOR, telefone
23-0038 ou 43-2306.

4SB4 700

APTO. ALTO LTJXO — Propr.
vende no melhor trecho de rua
Ministro Vlv. de Castro, novo,
pronto, 1 por andar, lado dé som
bra, and. alto: vest. coni mármo-
re, porta ferro batido, 2 salas, 3
quartos, sala de almoço, gde. co-
zinha, 2 banhs. soe. de côr, 1
com duchas, vários armários e
buffet embut., gde. área com 2
tanques em marm. Todo pintado
a óleo. Terraço com bar, jardim
e sala de recepções. Preço excep
cional e facilitado. Tels. 57-0144
e 32-1775. 14647 700

COPACABANA — Praça do Lido
— Vende-se o magnífico apto
102 da rua Belfort Roxo 20, edi
fício de alto luxo, sôbre pilotis,
com 3 quartos, sala, saleta, copa,
cozinha e demais dependências,
área total 110m2. Preço Cr$
2.000.000,00 com 50% entrada e
saldo a 'combinar. Ver no local
com o porteiro e tratar cóm sr
Antônio pelo tel. 36-2013.

9069 700

AV. ATLÂNTICA — Vendo
apartamento de alto luxo, um
por andar, edifício novo, andar
alto. Todas as peças sociais são
de frente. Três salões, S quartos,
2 banheiros sociais, toilette, copa-
cozinha e amplas dependências
para empregados. Armários em-
butidos em todos os cômodos. —
Parte financiada e parte facilita-
da. Vér.no local Av. Atlântica
2112 com o porteiro sr. Laerte.

10054 700
AV. COPACABANA — Vendo com
30 mil cruzeiros sinal. Apto», de: sa-
la-e quarto separados, cozinha, ba-
nheiro para moradia, escritório ou
consultórios. Predio em' construção
multo adiantada. Tratar Dr. ORLAN-
DO. r- Rodrigo Silva 18, «| 804,

¦¦¦-••• .8078 700
POSTO 6 — . Apartamento entrega
imediata. Vende-se magnífico de
írente, andar elevado,, em suntuoso
edificio acabado de - construir, cora-
posto de sala, três dormitórios, 2 ba-
nheiros sociais, copa-cozinha, depen-
dências empregada e area serviço (to-
do pintado a oleo). Preço Cr$ ....
1.000.000,00 com 630 mll cruzeiros fl-
nanciados em 18 anos a juros de 10
por cento e .grande facilidade da par-
te i vista. Visitas, diariamente no
local cam o Sr. .Francisco' â Rua Ju-
Ho de Castllhos 10 (esquina Avenida
Atlântica) e maiores detalhei exclu-
slvnmente com ENIR LTDA., à R.
do Ouvidor 86, 3.°. Telefones: 
23-0662 e 23-0688. 3124 700

COPACABANA — Vendemos
na Rua Barata Ribeiro n. 90,
ótimo apartamento de sala e
quarto separados, banheiro e
kitch., de frente e para en*
trega em 1959 — Preço 570
mll cruzeiros — Sinal de 150
mil cruzeiros — Nas chaves
60 mil cruzeiros e o saldo em
prestações mensais, sem jurosaté as chaves, de 6 mil cru-
zeiros. — Para informações,
favor citar a referencia nu*
mero 747. Vendas —- ORLAN
DO MACEDO — S. José 90 —
5.° andar. Fone 22-9950 —
R. 10 ei 3. 8265 700

VENDE-SE — Prédio novo rua Ba-
rata Ribeiro 838 hall. Jardim Inverno,
aallo S quartos, 2 banhelroj, copa-
cozinha demais dependência!. Apar-
tamento» 201, 202, S01, 701, 702 002 •
1002. Ver no local e tratar c| Hi-
lenclever. Tel.: 42-4871. Acelta-ae
Caixa ou Inttituto. Sinal 200 mll.

7368 700
COPACABANA — Vendo o apto. 202
pronto p| habitar c| grde. tala, 3
bons quartos, banh. coz. dept. cria-
da' e gar. Aceita-se financ. do insti-
tuto. Chaves á R. Pompeu Loureiro
77, c| o port. ORLANDINO — Tratar
c| LUIZ OLIVEIRA — Av. Rio Bran-
co 118 — SP andar — S| 1 — Tel.:
82-3036. 8311 700
ÀV. ATLÂNTICA — Vendo no n.
2516 "Ed. Scvllha- apto. de frente
n. 701 com duaa saal». trêl bons
quartos, banhs cozinha, deps. criada
e gar. c| S0 por cento financ. em 8
anos — CJhaves e| o port. Tratar cl
LUIZ OLIVEIRA — Av. Rio Bran-
co 116 — S» andar — Sl 1 — Tel.:
82-3058. 8312 700

COPACABANA — I.P.A.S.E. —
Vendemos .aptos, associados do
I.P.A.S.E. mediante sinal. Preço:
CrS 500.000,00. Visitas Rua Sá
Ferreira, 142, apto. 202. Chaves
com o porteiro. Tratar Escritório
Mário Paiva-João Breves. — Rua
Rodrigo Silva, 18, sala 506 — Tel.
52-1448. 75395 700
COPACABANA — Vendo (Rua Xa-
vier Silveira) apt0 de alto luxo, com
4 quartos, 2 grandes salSes, 2 banhei-
ros sociais sendo um revestido a
mármore, armários embutidos, etc.
Tratar Rua Quitanda 30 s| 206. Tell
52-3022. 02540 700

COPACABANA — Vendem-se
ótimos apartamentos em final de
construções para serem entregues
em dezembro próximo, na Rua
Constante Ramos n. 182, com 2
amplas salas, 3 quartos espaço-
sos, -hall, varanda, banheiro de
côr, cozinha e demais dependên-
cias. Dois apartamentos por an-
dar. Um de frente e outro de fun-
dos. Tratar ne Banco Auxiliar d»
Produção 8. A. na Travessa do
Ouvidor n. 12 — Tel. 52-2220.

._ 7190 700
COPACABANA — ConstruçSo de Cos-
ta Pereira, Bokel, Engenharia • Cons-
truçSes S. A. — Rua Miguel Lemos.
Vendem-se amplos apartamentos, em
predio de 2 apartamentos por pavi-mentos, tendo todas as pecai de
frente, compoito de: hall, living, sa-
la de jantar, jardim de Inverno, 4
amplos quartos, 2 banheiros sociais,
copa-cozinha, 2 quartos e banheiro
de empregados e garage. Elevadores
Otis,. Tratar pelo Tel. 42-8130, ra-
mais 221 e 429. 7137 700

COPAC — Amplo apto cl 2 qtos, sala
dep. empreg. Desocupado —' Vendo
p| 820.000,00, c| íacil. de pagto — Ver
à Rua Siqueira Campos, 239 — Apto
104, c| sr. JOÃO — Tratar cr. RU-
PINO C. FERNANDES, Av. R. Bran-
co — 185 — 18» S| 1,823 — Tel: 42-1280
52-3705. 07325 700
COPAC — Av. N.S. Copac. n» 1.241 —
Ed. Alaska — Vendo o apto n° 930,
desocupado, vista pj mar, c| corredor,
qto, kite e banh» — P| 380.000,00 —
Chaves c| encarreg. — Tratar cl RU-
FINO C. FERNANDES Av. R. Bran-
co — 185 — 18° — sl 1.823 — Tel:
42-1280. 07321 700
COPACABANA LOJAS — Vendo lo-
jas em edificio de cbnstruçãp. Ji ini-
Ciada a Rua Barata Ribeiro, fazendo
esquina c| rüa em frente aos cinemas
incorporação garantida por firma de
idoneidade comprovada. Preços des-
de CrS 2.450.000,00 com parte faci-
litada em 40 meses sj juros. Detalhes
e plantas a Rua da Assembléia, 93
sala 903 — 32-5000. SYLVIO ALVES.

 
04517 700

TERRENO ESQUINA COMERCIAL —
Vendo medindo 34,50 x 20 — AH-
THUR PERRONE — Av. Nilo Peça-
nha 26 — 7» — S| 714 — Tel.: 52-8913.
TERRENOS COPACABANA — Ven
do os que não estão anunciados. —
ARTHUR PERRONE. Av. Nilo Pe-
çanha 26 — 7o — S| 714 — Telefone
52-8913. 10338 700

COPACABANA — Vende-se bonito
apartamento constando de sala (5,00x 5,00 m), 2 quartos (4,50 x 5,00) c|
sancas, florões e armários embutidos,
biblioteca embutida, copa com arma-rio- embutido, despensa, banheiro em
cor, banheiro e quarto de emprega-
da (4,00 x 4,00) com armário embu-tido e garagem. CrS 1.100.000,00 —
Parte à vista, facilitada e financia-da. Hua Barata Ribeiro 67. aparta-mento 101. Telefone 36-0576 ¦'— Nãose aceita intermediário.'. 

9181 700
COPACABANA — Constante Ramos78, ato. 101 — Vendo aflbre pilotis,90m2, 3 qts., ai. depend. — Armarloaembutidos, luz indireta, sancas —
1.400 contos, pequena facilidade —
PEDRO' 37-4345. 20101 700
AV. COPACABANA, 905 — Vendo
apto-, de .quarto, e.,»ala sep, — Infs.com BATISTA, .tél. 34-4561. 239 700
AV. COPACABANA, 905 — Vendoapto. de-frente,-com 3 quartos, salae demais, deps. -VJnfs. com BATIS-
TA. tel. 34-4581.; 240 700
COPACABANA — Vendo aptos., de i
e 3 quartos,-, sala « demais deps. 1.*
locação. — Ihfs. çom JOS* BATIS-TA, tel. 34-456L,-' 238 700

- ¦ ¦ 

|

COPACABANA — Vende-se aparta-
mento, com garagem, no edifício Ca-
môes. Av. Aflântica. 2440, apartamen-
to 212, dando írente para rua parti-cular, com 3 quartos, sala, jardim de
Inverno, banheiro social, quarto de
empregada e banheiro. Preço Crj ....1.380.000,00, tendp 280 mil financiados
em 12 anos pela Sul América. Restan-
ta a combinar.com o proprietário. SR.
ANTÔNIO, tel. 42-9290, das 8 às 10da manhã. 22882 700

AV. ATLÂNTICA — Vendo n. 3484
no Ed. Ascar, apto. de frente pron-to p| habitar c| 2 salas, 4 grdes.
qtos. 2 banhs. copa, coz. deps. cria-
da e gar. Chaves c| o port. Martins— Tratar c| Luiz Oliveira.— Av. Rio
Branco 116 — 9» andar — sl 1 — Tel.;
52-3056. 8306 700
COPACABANA — 1 apto. p| and.
Apenas 800 mll a vista rest. financ.
em forma de aluguel mensal em 10
anos — C| 2 gdes. salas, j. I. 4 qts.2 banhs. copa-coz. dep. criada e gar-— Chaves à Rua Sá Ferreira 204, cl
o port. Miranda — Tratar cl LUIZ
OLIVEIRA — Av. Rio Branco 116 —
9» andar — Gr. 901 — S| 1 — Tel.-
62-3056. JJ307 700
OPORTUNIDADE ÚNICA — Senho"-
ra estrangeira que sé retira do pais,vende, no melhor ponto de Copaca-
bana — Av. N. S. de Copacabana,
P6sto 4j. em Edificio, em que não
falta água, confortável apartamento
de 3 quartos grandes, sala grande,área espaçosa, com ótima cozinha e
quarto de empregada. Com ou sem
móveis. Somente á vista. Telefonar e
tratar com o seu int-rprete, 6r| ER.
NANI — Pelo telefone 47-8248 (Domingo) ou 32-7652 (depois das 12
horas) — durante a semana.

4534 700
COPACABANA — Rua Santa Clara,
320 apto. 801 — Vendo apto. de
frente com quarto e sala, itpárados,
banheiro, cozinha com lugar p/ ge-ladeira, 1 grande varanda envldraga-
da, armários embutidos com linda
vista, Preço: 680 mll cruzeiro», sinal
ii combinar, porte em 1 ano sem ju-roi.br aoldo em 10 anos, 2.700,00 men-
sois. Ver no local é tratar c/ HAROL-
DO MARTINS, à Av. Bio Branco, 116,
9° andar 1/ I. Tel»: 42-2723 e 32-0922.

10111 700

VENDE-SE apto. de írente com sa-leta, sala e quarto conjugados, jar-dim de inverno, cozinha e banheiro
completo, alugado sem contrato 550mil cruzeiros â vista. Av. Prado Ju-nior 145, apto.. 804 — Copacabana.

¦ ¦¦ 27486 700
AV. ATLÂNTICA — Posto 6 — Ven-de-se apartamento luxo — Um porandar. Tratar Rua México 45, sala202• — De segunda-feira em diante.

¦ .- 
26132 

700
CAMPO GRANDE — A 5 minutos daestação, vende-se. 2 casas de constru-
ção -recentemente,: uma de sala, a
quartos, cozinha; e banheiro, deso-cupada e a. outrra nos fundos da
quarto, sala e cozinha, alugada porCr? 1.700,00. Vende-se asi 2 por CrS550.000,00 c| 50% à vista e o restante»financiado, Ver à rua Pouso Alegre,295, que sai na Estrada das Capoeiras,"4- «atar c| OSWALDO SANTOSPARENTE — Av. Nilo Peçanha, 12— salas 413 e 414. 02547 700
ANITA GARIBALDI 48 — Apto.. 30l.rnovo, 170 m2, salão, sala, vestibulo,toilette, 4 quartos galeria, 2 banheirosem cOres dependências, garagem, san-
ças. Preço CrS 2.400,000,00, com partafinanciada em 10 anos. dr. BODINMéxico, 90 7o, and. tel: 52-3958.

10313 700
LOJA AV. ATLÂNTICA —, Vendemosmagnífica para grande Restauranteem local sossegado,' facilidade esta-cionamento etc. Area 400 m2. Deta-mes à Av Alm; Barroso, 90 ssl 80112Tels: 52-4330 e 32-6750. Ent. imediata

- ¦ : . 10321 7_00
COPACABANA — Rua Bolivar, ven-do 2 apartamentos de írente, 3o an-dar com sala, quarto e sala con-
jugados banheiro, cozinha c| box parageladeira e pequena área com tan-
32?;, ?r8S° Cr* SOO-MO.OO a combinarEdifício novo. Tel: 57-3996.

¦_ 08290 700
COPACABANA — Edifício Sevilha —
Av. Atlântica 2516, apto, 701 — Ven-do apto. da frente eom 3 quartos,1 salão, copa-coilnha, banheiro e dc-
pendência» 'üe empregada, área comtanque, garage, todo atapetado, cor-nno, armários embutidos, todo espe-lhado. Preço: Cr| :Í.650.0O0,O0, sinala-combinar tm S anos. Ver no locale tratar rio Av..Rio Branco, 116, 9o
andar »/ 3. Tels: 42-2723 e 32-0922 c/
HAROLDO MARTINS.

10112 700

\
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3.* Caderno (Parte I)

C O M P R A
CORREIO DA MANHA, Domingo, 10 de Novembro de 19S7

VEND
COPACABANA — Re.ldínela. eierriooi —. Vendo no JPô.lo 4 lu-;
XUos» resldènrl* de i pavls. 'fer-
rena de :Ox32 — Vendo Pôato fi!
raia residencial a 15 metros dal
AV. Ai lã li tira rum lilunlu upru-
vada de 12 pavts. Inf. e dela-lhes no Kacrltorlo Imoblllúrio
MARIO R. PAIVA e JOÃO
IiiiKVi-.s — Sua Rodrigo Silva
II H/sou. Tel. Vi-um.

COPACABANA — Vendo 1.* lo-
eaçáo aptos, de .1 .ala r 2 ata,,
de emp. e curagem à rua 6 de;
Julho 340 — Preço a partir 880
mll erui. com parle finam-. —
Procurar O rnrrrtor N>7 no local
diariamente. Inf. detalhei MA-
RIO R. PAIVA e JOÃO BRK-
VES — Ru» Rodrigo Silva 18 S/
808 — Tel. 51-1448.

,_ 75389 700
RUA SOUZA LIMA 334 apto. 401 (ei-
quina nu. Pompéla) — t.iiuiii apto.
c I quarto., aalao, 3 b.nhelroa ao-
elali, armário, embutidos, eoílnh.
fr.ndt . demai* d. ptndlneltl, Toda»
ai pecas de frente. 2.400.000,00 c' 700
mll em I .noa, o reatanle à combi-
nar em prato curto. Ver <¦' o portei-
ro * trtt.r C Luli Oswaldo, Tel: .,
16-0041, l por andar.

•_ 36311 700

BARATA RIBEIRO — Vendo
•pto. Ed. novo 2 qU., grande M-
ta eom varanda (28 metros qua-
dr.idoa), banheiro c/ box, ótima
eozinha, qto., W.C. emp., área
eom Ianque. Apto. de frente. —
Preto: 1 milhão duzentos mll cru-
aelrot.. Sinal: 420 mll cruzs. 100
mll eruzs. em marco de 1959 o
restante em 5 anos. T. Price.
Jnros 10%. Aptos de fundos: —
Preço: CrS 1.050.000,00. Tralar
com Rubens de Lavra Pinto. Av
Graça Aranha, 226 S/707. Tels,
22-4417 — 32-7880.

_27593 700
COPACABANA — Vendo prédio
quase novo de fino acabamento
com todo conforto necessário c/
S salas e 5 quartos e garagem e
entras dependências. Preço base
Cr$ 8.500.000,00. Tel 57-8436,

27447 700

COPACABANA — Vendo aplo.,
de frente eom iala e quarlo sepa»!
rado, cozinha e banheiro comple-1
to e área, Ocupado sem contrato,I
rosto 5 perto da praia preço i-
rondlcoes. Tel. 57-8436.

29000 700
COP. — Vendo à rua Barata RI-
beiro, 2 iiuriiiIíc.1-, Iiijjn com 140
m2. cada. Tratar cum Rubens de
Lavra Plntn. Av, Graça Aranha
126 S/707. Tell.: 22-4417 — ,...
32-7880. 27500 700
QUATRO QUARTOS — 2 salOei,
2 banheiros, coslnha com grandesarmários, qto. W.C. emp. arm
coberta com tanque. Apto de lu-
xo. Situado à rua Toneleiros. —'
Preço: 2 milhões quinhentos mll'
cruzeiro.. Aceita oferta i vista.1
Tratar Rubens de Lavra Pinto —
Av. Graça Aranha, 226 S/707.
Tels.: 22-4417 — 32-7880.

27592 700
VENDE-SE — Magnifico aparta-
mento, constando de 2 grandes
salas conjugadas, 4 quartos, va-,
randa, cozinha, copa, banheiro .el
dependências de'empregada. Ver
no local avenida Copacabana 324.
apto. 60 e tratar pelo telefone:
36-0539. 7651 700!

AV. ATLÂNTICA 1480 — Ven-
de-se apto, 704 de 2 quartos, sa-
la, grande varanda, sancas lio-
rões, banheiro, cozinha. Ver dià-
riamente no local. Preço C'r$ ..
800.000,00. Sinal 500.000,00 —'
Restante em 5 anos. Tratar sr.
Miguel. Av. Prado Júnior 181;
apto. 203. Tel. 36-2539.

27490 700

RUA DJALMA ULRICH — Vendemps
«ptu.. em con.troçAo, com 1 aala. 2
qu,irios, coz., banh.. q.. banh. empre-
Bado. Em construçAo adlantadlsslma.
Preço 960.000,(10. — SOC. IMOB. BRA-
SILEIRA. RUa 7 de Set., 65. gr. .11.
Tcl. 42-6768. 7304 700

RUA SANTO AMARO - Vendtmo»,
em coiiiiruclo, apicx, dt i «ala » 3
quarto. . 1 tala • 1 quarto aeparadn»,
i-iiii,i lodoa banh,, cu.. * quarlo em.
pregado, Pr.çj. a partir de 600000oo.

SOC, IMOB. BRASILEIRA. Rua 7
d . Set., IS, gr. 31. Tel, 42-6710.tm 7ihi
COPACABANA — Vendo. n. lü» Do-"
mingni Perr.lr», 1BO, apto. c/ jardimi * inverno, i..,i.i, 2 quartoi, ratinha,
li. iiIuiiii complem, Area do nrviço r/
tanqut e dtpnndênc!»» complrtaa.

i- -nu ucfto na ti • lago i> em ritmo iee>
ln mio. Preço- Crt 390.ooo.00 a combi-
nar • Crl 380.00000 em 19 mi. ¦ —
Informaçoei * vencia na C. B, I. Run
Me.iro, 110. a/* 1103; lei. 32*4717.

360(1 71»
COPACABANA - Par» entrega Ime-
diata, vendemos na ru. Souza Llm.,
andar alto, m.gnltico apartamento de
¦al.ta, grande tala, 3 dormitório.,
b.nhclro, cozinha, depend, emprega.
d. i- garagem,. Toda. ai peça. .tape.
tadai Preço: Crt 1.600000.00 com
sn-. financiado, em 9 anoi. Edlilclo
moderno, de apenaa 3-aptoi, por an-
dar — IMOBILIÁRIA SUL AMERI-
CANA LTDA. — Rua Aucmbléla 104.
talas 613-15 — Tel. 42-1603.

. 10083 700
- **V • • * " "¦"— ¦" "——

POMPEU LOUREIRO — Vendn aplo.
de frente, com aala. quarto, banhei-
ro e kltch, por CrS 450.iiihi.iiii com Crt
220.000.00 nu 5 anoi. Entrega-se vario.

22-2931 e 22-5599 - DR. GABRIEL
UE ANDRADE.

APE PRÉDIO S E TERRENO

I b.nu, tm corti, copa, coz., í den,,5alnt Malô, rua Come. Car»; ,e. .Alue piiutu, d. ...... iaUí, doii 1,-ias prentohabitar?W
SB^n^h^iíf^Sl^^lfvJÍMMre, Ml, ultlmot aparta.|«»*'«».;.djMndiffioíjúr impriiidoi, vliti . ..¦.„¦•. unn çnnilruçSo, pnr 2.000,000,00 ta. ' . ' , , .r pr#co; j.3W>,00, a.ndn 300 dt tntrii*, i.isi,;o -- Ttl,; 47-dl «doi th 47.3718 mentos l venda, tle luxo, a ,., , ...» ,_....,,. .,., ,i\ lll IL

s (CONTINUA)

d.p«Ad?lf.|C0J,ACA|BANA - Você |á
MO 0fl0.no » pode Vtrl O apiii lamento qut

m?"6tttsst*m v*' ?omFar* W "l2 4« "ns-

:zi ;..*"" "~|« B-mi-oiru» »ocinis, garagem,: nha, qua
IUSTAVO SAMPAIO - Vende.! play-ground, a preço fixo, 11»'** com
:ndr;eu«^r.,evr.^ur:Hü»u'y«"»0; ch^h^psssA
i ci iti.dtir. e irea d. rerv.ltrstual di entrega. ConttrU'1

VTUrB.^oPfrr.f.Onc00.nU5Cr.Une„ílrn".íÍO • ln«rporaÇÍO d* MA-| ATLÂNTICA 1.440. apto, Ml - Crl
UÍCILIADO.A ""piredÍal5 

IT. Z NOEL PESSOA DE MELLO '"*>,' rSffltf,1. it.il», d., it ». tt hor., FAR|AS- Informaçó.t, plan- e^"'^VSn'".«TiV*"»•
hor*. - Tratar 57.9317 - NORMA,

XAVIER DA S1VE1RA, 97-303 -- 3
quartos, aallo, "-sr«ncfi 

grande corJ-
nha. Splii ropa. nAn falta ...... Ver

RUA RAUL POMPEIA — Vendemos,
para entrega imediata, terreno 7,30x
20,60. Preço 2.600.000,00, com 50Ç. fl-
nanciado. em 3 .not. — SOC. IMOB.
BRASILEIRA. Rua 7 de Set., 65. gr.
31. Tel. 42-6769. 7396 700

POSTO 6 — V. pertinho da Praia em
pivillo de esquina, otlmo apto. novo,
vazio com aala t quarto separados,
banheiro e pequena coz. Crt 
530.000,00 c! Crt 360. financiados om
5 anos 22-2931 e 22-5509 — DR. CA-
BRIEL DE ANDRADE.

POSTO 2 — V.ndo ótimo aplo. de
fri-iilr. com 1 aala, 3 quarto, e depa.
completas, móvel» embuUdos. Crt 1
mllhlo e 300 mll aendo Crt 100.003,00
à vlsla. Pronto entretf. 22-2931 e ,.
22-5599 — DR. GABRIEL DE AN-
DADE. 07108 700

JCASA — Vende-se em ru» particular'transversal a rua Toneleros: 2 aalai:.
3 qtos. banh. copa-coz. de empre-
gada a garage. Alugada tem contra-
to preço 1 milhão e 800 mil; s-ndo
1 nulhfin financ. em 15 anos — AU-
XILIADORA PREDIAL S.A. — Tel.
42-1869, daa 12 àa 17 hs.

02352 700

m "°,P"Hr d* Crí U00.000,00; c i;^mur"piio'.ti.:'iVo3« »* ;TpT5r7^ ^''t^pSnt^om^lDMreárídA — Ed in .._¦. _- ..t , A* i, i J An " mesquita. ' l»i relra. alug.do por S.lOo.00, com .'¦ pronio, em oxposiçao. bd.
ila entrei 10 P°r C,n'.? d* •n,.râd* ••'¦•5 10177 700 «randi sill. cotinha . banheiro com.íPrlmoroit, Rua Santa Clara,'¦ , " ' pleit*. 

"Itleionar par» 27-IS07. mtreirlexe ii_, -|,_. _-i„. j.Copacabana - v»nd..»e o aparta- hera mn vltltar, mi J»wi, .777 , B f Prlmi <>•
SAT~KlalllElR,^~u^lõ^,7p^u~âo!,mobl,,,r,• Primo. — Todoi
mat. crl 2.3«o,iiou,oo ~ vtndn 4;aparfamen»oi da franta í—-, , -i.¦.-. 3 aalas, 2 hannruot, l.quar- Construção .ohra nllntlate. empregada. 2 graiirtu vara.idat. T°"?'rUÇ" ,0Dr* P"<>"» —
cop. - Vtr com porteiro - Tel ..!Acabamento esmerado. Mag-87-9217 norma. - 27812 Modifico play-ground. Foro ro-^'U^T^t^ £S*B!S. Gra5"m- YíM•ii.i.i. e atualizaria de rmro em .m- £l"»de tala com Varanda, 2
wJSn°n,«v,nd0 ! p'r,i.r í" c? -"'confortavait quartoi, banhai-l noo.ooo.OO r com prettacftrt de Cit n __ i_^ •• Vs ooo.oo na. rua. nir.i. nih.iro. nü ro am cor com box, bala •
Hl!? dí c*n-?lh.° • ?U,ÍM """ dt1 ampla cozinha com armáriosCripic.b.n.. Tratar c/ o proprifU. ,__,L..»l_J-_. ..___.l_.i_.. j._vio i Av. Rio- Br.nco, 357. ti» i.ia «mbutidot, completas deptn-
1.109, Tel.: 42.141». 3163 too dencla! da empregada, espa-
COPACABANA - Posto 3 ~íou "•¦ dt atrvieo eom tan-
Vendemos, em Edifícios aca- t^u•• Já"a oitava lajo, entra-

«sis vjoibados de construir, na Av. §7„em.,12 me?Ml ADP,r,l!;.d'

nfzsssr \?_á°™'»<%<<"«« '•"*
- Banheiro c box - Qlo.!Vili |nformaçóiI ,tfv,nd„ e|e W.C. de empreBada -Area,, pr0prietar,',a _ IMOBILIA-de serviço c tanque - Diver- RIA PPRIM0 LTDA Ru, M#.mm toi 'andares- V.rlos preços xlco 148# 70^ Fonr .

cozinha'Copacabana — Vendo ou alugo 2 — Iratar na BETON-ENOE-!52.2593 7A444 700de (rente, nc. .«dlflclo NHARIA •- Rua do Carmo, 6'
íS"1 ulfcb. ar?;- 7." - Gr. 702 5 - Tcl.: ^ Copacabana-pô.!. a - vi«d.

.nvíniru^m"cor"cói,a: i^:!^^-^;!??^^"^"!MACEDa T"': "'""'• .208 ,oo:52'0323- 78810 imVSX^'^S%S^^rx
inderlii depend. de empregada e ISi"».± |?,v_?.; «SffJi! «ÜTÜLi 

!_L j U»08TO 4 — Apto, lOTmt Cr* .77. lV»1 ri' mírn.ore. Tcl; 57-3185
COPACABANA - Rua.S.1 rcirciraii-201''*0-00. n»10- P11"'1»- «Itimn an- .. 2,us 7M
•- Vendo por CrJ 1.100.000.00, . pto. «W. com 2 salòes. 4 quarlos, arnia-slT|0 ..
cm Ed. sobre "pilom". de frente, |0-lrlM -cm *•"•<" iie~ " ' "'

iRUA DOMINOOS FERREIRA
Matt.r, vende-H- apto, pronta .i.-. ¦•¦¦ ,. ..'ga, lala-nuarln eonj, banh. t con- Por canto flnanCladOI am i
nha. Preço 420,000.00! «u mil (inaiicianoa — Sala da aitar. iala de ' SPAÇ45AW 

'_7„v"n!,'.'.r."níí,,'.V.',V
— Tratar na AllXII.lADon \ php. ¦""• —*¦••«• n.iar, a.io u» minto 302 da Ru» Barata Ribeiro.
dial s". - Xi¦ 4s'ib"o.",. u *. «nfar, 3 confortaveii quartot,'«!», ooniumfo de .ai» t quarto
niuraa 023M 700 9 l,»„l,_.i_-o. ...I.I., Jlmmm_.« «ePiradoí. banheiro com box, con-'Iffiííl .: —QHi0 100|* banhelroí tOCiait, garagem, nha, quarto e WC de empregada i

!rua oustavo SAMPAIO - Vende.! play-ground, a preço fixo, 11»"» <0»» ianque, prece: ua mil cru
H apto. Irtnte. pronl. tntrega, tal. realu.lamanlo elaii.nl. rnn.'Ubm ÍiVV" T?ui. í,rSl*.n;i!lu e;
Cl vir.nd.. quaito «parado b.nh. r,,JU,,,"V '. <,tU,J?11 COn [u proprltl.no pelo Tel 37.3101'corlr.h. c, itladtira^ Ire» d» rerv.jtratual do entrega. Constru-
c[
50
AUXILIADORA
Ttl

02356 700iâi - -.Itat a vandat, no Centro — ti-
AV. COPACABANA - Vende-tt »p»r-lcr|i0r|o J. eon.trntara  Avtamento proni» entrtga. 2 talas. qto.' 5,r,fono aa consirtiiora — mv.
lu:.o. e cozinha — 60o.ouo.oti, 50 por Grnca Aranha 416 — iilat..
cento llnanelzdo — AUXILIADORA 013 OI« _ Tal* 99 DARÁ ai
PREDIAL 8.A.- - Tel. 42-1809 das Íl%ílÍ . 'V\ **„?0 " nha. a pia*, erípa. nio (alta água. Vtr
11; It 17 hor».^ 02353 700 32-7790, dat 9 il 17 hOrai,|com n porteiro - Cit I.IMi.o0O.no
COPACABANA - A^Rua Domingo,' "» 'O"! da obra, i R. GomeiJTel.i 37-9317 -- NORMA
Ferreira, vendemos, p.ra pronta en-, Carneiro, 141 — dat 8,30 lll 
ti- ci. magnífico apartamenio de oi nn l,nP„

1 2 .ala», ••¦olIl.te"|'"-uu nor"
quarlo»

xj uu nui.ii — OU no Lphlnn VENDO apartamento de Uenti
frente, novo com 2 iala», •tolIUte" "'w" ,,or" 

c,," 
". U:°lg 

,'l por .ntiar, I Av. N. S. de Copai abana I Barala Ribeiro n • 269•oclal, 3 quariot, banheiro em cor, no td, Saint Etionne, Avenl- - -•- — — *..,._ i>.n.n.i hhhihi 11. ^n.in.- 340. aptu. 301, com 2 ótimas »at.a,
^utwT'pt^^V»^m^aTr. da De,fim Moralra, am fÍC*nA<^PlOMuartoi.* vanndu .nvldr.e K»u«em. l roço tr» a.aoo.owi.jji c| ul».—.» j.. o in C»tl'>» "K»1» banheiro» tocials. grand'parte financiada em 3 anoi — IMO- Ta 80 »Jne Miramar, dat B,30i coilnha »rea de aervlcn oiiario r
BILIARIA SUL AMERICANA LTDA,' 1. 55 flO hnrai «rviç.". 

q»
- Run da A««mblíl» n. 104. <a|aa "* "»wu "OT"-
813 e 613 — Tel. 42-7092.

100B8 700,|.OSTO 4 — Vende-se ótimo apto. to
p«r. .,.«, ,,„„ da atapitado. fundos, claro. Indevaa

..!."".^°?!*^f!:'«*vel. aaleta, aala, J. Inverno. Ir*. -
'{quailos, banheiro em cór

7420 700 baiiheiin de empregada. Com Crt
MKI 000.00 de entrada r o resto a com-
bln.r. — Tratar com o proprletirlo
no local, domingo, da. 9 i. 13 hora».

22868 -"
COPACABANA
ga, vendemoa I rua Rodolfo Danta»
magnífico apartamento de wquln.,12mpl'«7" pü"dupií de' aco"banca""d" límní, novocom todas ns peça. de fiente ten- ,.„.,.,,., lornflr„ cromada», armlrlos' Alaska, Av. Copacabana. 1241d° 2 "fStó2jffi&.'Jffií!P ISS^IÍ embutida* ótima, dependência, dei Mia,.quarlo. bnnldormitório, com armários, 2 banhei-
rot,
'^-.'«'ní'4- depp«cd„- 

^T^Smi» .i""^"p«» 
'""«'» "pI»rlífi."n't'eTom

;.i:ngcm — Preço Cr» 2.IH)O.0ü0.(W,f": _„-_-;«.i,i- i «..» tm..; .i ir .¦ .
.ucltindo.se financi.mento por Inr.," WW>* !g,0*J"u" PI"?,1, ","cl '
titulo» ou Colx». - WOíffiuiltA*''^:^--*íf^ilV,^^,-ÍS^,J
SUL AMERICANA LTDA - Ru. Ab. i;™»'"'"-» ou I vlst» com dilc.cn-
sen-.blela 104. calai 613 e 615 - Tel..«a

10090 700
26122 700

42-801)2. ,RUA PAULA FREITAS 19 — 1.'.
COPACABANA — Vendo apto. novo frcnlc. 3 quartos, ampla .ala, demais
rie frente, villa para o mar, vestíbulo. dep garage. pilotis, novo. Crt ....
sala. quarto, cozinha e banheiro. Crt 1.600.000,00, 8 anoi de financiamento
430.000.00 a combinar.' aceito oferta lou CE. e sm.il de 100 mil. Chaves
vista. Rua Júlio d« Castilhos, 35. aptn.lnn apto !"fl — Tratar tel.: 36-0048 d
719, GERALDO. «7727 700ÍLUIZ OSWALDO. 26200 700

dn amplo, claro e ver.li!. rin. ile sa-
lAo. 3 quarlos. 2 banheiro «ocialf, io-i67"9217- NORMA
pa, cozinha com duas pias e .ir.11*
rios rie ayo. taragem, depend. mias
para empregada, etc. Aceito Caixa
Econômica, com Crt 300.000.00 de ai-
nal — Informaçóes e vendaa a car-
go do corretor LOPES DE CASTRO
— Tel.; 45-2023. 15945 700

- h.Mh.i.n. ,  " «00.000 ti 70 mll metret
•-, • ,„,-.„, , .,_,™« '.bJíK!SS'l<r.i7 v,n«l0 ° »»'° "Shangrll." em Araram

IP*'.*..»™]»».inverno, «raragem. Tcl: bf|(„|m0. Facllilo. \>r no local. Tr».
t«r corretor R«mos da Lagoa 26-7571.

27816 350*27547 700
RAUL POMPftIA 304-501. luxo. a Aleo.
3 quartos, armário embutido, sal3o, 1 RIA BULHÕES CARVALHO 633 apU.
banheiros, I por andar. 2.800 000,00 301 — Vendn grande, uno. ampla,
c' SOí ent. chaves c' o porteiro. Tra- confortável. Aceito Imóveis. Corretor
lar tel: 36-0048 c/ Luli Oswaldo. Ramos 36-7578

26199 700 37503 7M

Com Cr$ 28.500, de sinal e o restante em 75 MESES
¦ ¦*;* ¦ v? .."•- >1 ih-t-v -oír"

TERRENO eom mais de 2.500 m2, dos quais apenas 575 m2 se-

rSo ocupados pelo Edificio Botafogo, restando quase 2.000 m2

para play-ground e garage.

GELADEIRA e Instalação para máquina de lavar em todos os

opartamentos. ! /

COSINHA e banheiro em azulejos de cdr.

ÁGUA QUENTE e fria na cozinha e no ianque.

APARTAMENTOS INDEVASSÁVEIS de saia . quar.

to separados, banheiro completo, cozinha, área com tanque

e dependências completas de empregada.

Sinal - Cr$ 28.500.
No contrato - Cr. 21.560,

Parte facilitada e parte financiada

em 75 prestações de Cr$ 4.104,00

PREÇO FIXO SEM REAJUSTAMENTO
, • IA-333*1,7 :_.,'-• ' . . i :'.¦'•

¦Xyy.-.y) '''_":'}j :,;';,. "' —¦¦~—-\- -y -¦.i-* •., -¦ ¦:-¦•¦•¦¦. — '''y-\ym'y' r i~ ~;.,~T"."" _'r \~.K _"
""^¦^^^^^^^^^—^i—.^^—¦¦¦¦^.,. •___.,  '',\ .\-^MRmM



.,«v.

CORREIO DA MANHA, Domingo, 10 do Novembro' dt 1017

C O M P R A E VENDA D E P R -É b I OS
!•¦ Caíerno (Pajifl 1)'

COPACABANA ~ APAIITÂMENTO
• < Na Av, N. 8. dl Copacabana |0M,
vtndc-ta luxuoso aparumanln da
vtranda, 3 talai. 3 quartot. coflnlia,
ig banheiro» toriaii, área (te aervK
Ç". «l«-i ni.lín, ,,.-. i..„a , ., ,,,,,;.,,!., r
iv «' Tratar nn rirtitóiio de
Ü^NOKL, DK HOÜHA 8ANTO8 ~
Departamento da Vendai. Carnin, 9,
afln llftt 9, Tfl, «'WS, 04579 7i»l
AV, ATLÂNTICA - Unaa viila pa-r« n mar. \, ,.,!¦¦ -.- luxuoilulmo
aglo. andar alio, tendo 3 aalai — 1
r',-iii. >.... 3 quartos, saneai floròrs,
nürmnre Italiano, .¦ banheiros «o*
elali em , •'•. • dental» dependência»,
Preco exencinnal. Vir c:o ar. Tran-
Cuco. n. Belfort RAxn n.- 40 ,-.-
iwnte holei. Mali Informacrtei pelotel.: -ar--.- ¦ í-¦ 04584 700
AV. ATLÂNTICA - Vlita para o
nrtr. Vende-»e apt*i, d» nal», jardimri» Inverno nu 1 aala* e 3 qtni,banli., em cór. Saneai, floróe» <¦ de-
mali drprnri. Prrçni ., iiarllr de
Or» 1,(00000.00 Vir ro ir. Kran.
e(jco — R. Belfort flòxo n.« 40. (S6-
mente hn)e) Tel. 48.8015,
_* 015*4 700

BA KKHH1--IH -\ — Vandn grimdr•pr. iiliiiü., andar frenie vailo c|
glrairm IM „.:¦ r J q. 3 aala» dep.
empreg. ele. Cri 1.7M mll facilito,
Tfl. X^ttti. 01591 700
CpPACABANA — Vendo apart. á
AÃ\ N. S. Copacabana n.* 1293 cl!
q&arloi. «abi. coilnha e banheiro em
«\ andar centro de edlficlo 

~iie 
ju

xo. Preco CrS (15.000,00 com grande

VENDO à iu, Prlnçsia Iiabal, 31,
apto. 903, vailn, cem alala, 3 aalai,
3 quarto», banheiro, coii.iha, dtpan
dincla* de empresada a área cnm
Ianque por Crt I.MO.000,00, tendo Crt
(too 000,00 de «nlrada. Ver com o pnr-
lelrn • tratar á rua Mo Joit, 00, ia.
la 3.003. Tel.l (3-3190. ,

4131 IM
VZNDE-SB — Deiocupado OU aluía-
te ., apto, 701, da Av. Trsdo Júnior
145, rom aaltta, aala, quario (rande,
batirjro. coilnha — Preco Cri ,
533.000.00, metade A vlita, matado fi-
nanrladn em det anos — Ver no local
— Tralar nn apto, not ulnrilca) —
tri 57-11170 - Aluguel ri? 6.500.00.

13D36 700
AV, ATLÂNTICA - Pôito 3 — Vende
ou aluga preco razoável, grande e
luiuoin apartamento andar Inteiro,
duaa frente». Tratar dai lt ti lt lm-
raa. Tel.: 37-1564. 8831 700
COPACABANA — Vendemoi «parla-
mento á nn SA Ferreira, 143, com
¦ala e quarln conjugado», hanheirn
completo e cozinha. Entrega e ocupa-
CAn Imediata. Prrcni: Cr» 500.000.00;
tlnal do Crt 150,000,00 e n laldo em
7 ii ,¦•¦¦¦. Acellamoi ilnanclamento de
Instituto ou Caixa. Vtr apart. 504,
chavei com o porteiro. Tralar na CA-
SA BANCARIA ORIENTAI. BRASI-
I.KIHA S.A., t Av. Calôgera». B-A
(loia). tel. 43-3374, e. Sr. ANGEL
ESTEVE/.. 30BM 700

{&£;&!& feSiífe !íS^;^Bfett *àài
3 talAei 40 iu.' , rada 8 qlflt,, 3 banh,
ror, 3 garage, dep. empe, duplai,
lerraco» quiniat alardinado, local
freirn lomegado, mulla água. Entra- P6sto 6,ila 000 mll o reilanle facilitado —
Proprlel, -- Tel, 37-3530,

MM] 700
RUA BOLÍVAR 43 - Vendem-ie oa
aulot. 303 e 303, novoi, de fundui,
ihigidm i/ contrato 330 mll k vlita
330 em 5 anont, Tel.; 45-1133.

18826 700
COPACABANA - 340.000100 - Ven-
do aplo. em construção A Rua Ba-

liquida unentr, preco ocasião,
belíssimo aplo, !2 pecas grandes,

COPACABANA Vniilr-.r tp|0|
«mpln, I aalai, 3 grandrl quartoi, va»
randa, binhelro, ele, Mlnu» depen-

área tolal 200m2. foi:~«TftifiT—' a^-aSÍV 
~ Cr* ^«^^.OP "-as*»^J

0315 700
EDIFÍCIO YÀNKEE~^"Vm.
da-«,. am franta ao Cinema1 Mefro, na Av. N. S. Copaca-' bana n ° 750 1 >na»i>mL.iM. "* '*"' inilalada,, granda play.nana n. /SU, J apartamentos,,.m„„i » ampla garagem. Icaal pa-da quarto-tala, bnnheiro a .* eriançai. v»r « intar oom „ i».
kitch. Praçoi: 320*— 400 a d,r' * "Ui ToMler<uM w««j m
420 mil cruxairo». Tratar na ILoJÃ—

i—r~-— i1 iw r~
E T E R RE N O S (continua)'

Que» 1lAíí0Uflf!í' ,n.7°- M "•!f"n«,ru«í" rtlanufa. * Rua Bar.la| ^"eolo do frenie, fc Kl.» Bi Fer-
mMm.M?rv.iWMo fB Uío.W. vm,|lw>«iro. to, eompottei de quarto . reira, líí.tapto. .01 dt> frente, «/">?.. ".*' i*.™!1?.ln.v' envldracido. »«U_aeparado. cozinha • banheiro a j auartoa. tala « demais depen.

flxoi

gada, granda trta de lefvlca, miqul-na lavar

^^i«^;»& & N1,0-P«Ç«"hAJ55' ••la|p»ul.;Fr.....,e SSSSílS d. P.corlnha, Orandri faellldadei do pa-
gamento - Tel.: 53.X186,

3335 700
RARO NEGOCIO! - Vendo na rua
Barata Ribeiro 423, o npto. B0.1 eom
2 ouarlos, inln, banheiro, coilnha earea do icrvlcn com Ianque, Preço:
Crt 715 mil, Aim lín de alnal, parte
grandemente facilitaria e o lolrio em
preil. men». de CrS 4.750,00 — Tratnr
Telolonoi 22.9430 c 37-171Í cl MAR-
CELLO. Sfi04 700
COPACABANA — Venda-ie óllmo
aplo. A Rua SA Ferreira, n.o 228 —
Apto. 73,7, compnitn de laia, quarto,bnnlielro completo e Kit, Pitço Cr»420.000,00 _ Condlçflei a combinarVer nn local com o pnrlelro, Tra-
lar na CIPA S|A.. A Rua Míxico, 31Grupo 1401. 14- and. Tel. 22-8441

lSilDfl 700

427 — Tal».: 42-2027 a
52-325^ 7318 700
COPACABANA — Vendamos
à Rua Miguel Lemos, p| an-
traga am junho da 1958, oti-
mo apartamento, todo da fran-
te, constituído de vestibulo,

COPACABANA — Vendi-ie <t||mo apar- líEi" '"",' '""""""• " «'•>. ¦• <in», ¦ "• -' m". um >4i.< ?\, !•,?.,_tamento, (/'3, quarloi,» armArloiIL." «'"Pl0". »endo 3 formando apio. sem raejuitamcnto. IncorporaçAo «embutido», uleii, alli, banbslro em'2r ciu1, eom b,nh- am cor, eom Vendaa de Adurei R, A. — Alende-còr, coilnha amerlrant, dep. emnre- 5, , " mármore • cloiet, outro ba- «e no local diariamente atA ai 31 ho-"•"'- ' ,ll,elro, em cor e| plio da marmoi». jf»«i Ttlefonei. 3S-3H3 a 33-1017,
jiiiiíiio par» rouparia, copa-coiinha,' ,_____. 33Sât woa qtor, criado com banheiro, Arei nr- iyi»i/,in«i STSTT-' .viço com inil.l.cio paia máíunw d» SPiaP^SAiT Yenf° ou *,a"
lavar, garagem. Poíia principal da «° »»*•• d« '»»*« ti aala npaço-
h,»HHn.".ldo ,,"b,ll>"1»- «rmanoi aro- •»• > Quarloa tf varanda • banhei-, _.., , ,.„„ ,, ,
a í^iwmm ,odo, " ,"0,• Pr,t° Cr»iro ** b«- «oalnha o dep. de e*n- TERRENO — Vende-se no Posto
V«TiKc.iT.o ;írntl'm'í!° 1-l^»re«•<,»• Tel. 57-HSí. •< W x Jim. FaelllU-ae parterv-
~W ISSSl 

'iaf^VIj 
£*7r,5"| S9085 700 Tr«Ur„ pele telefona J!-5««,c,m

C TARIA - Tell. 33-W3« • 41.4971. {COPACABANA

Copacabana — Kntre
ru. Vende-se. Xnfórroaoóes comBANCO DE DESCONTOS DORIO DE. JANEIRO 8. A, Rua

dências. 1'rççu: .Cri 1.300.000,00.
Condlcoea de pagamento a cont-
binar. Vendas ezclualvai da An-
MINIHTItADORA SION LTDA.,
Rua da Alfândega, 331, 2." andar.
Telefone: 23-0311. .n,

, . . \ MI.7 710

COPACABANA - Pronta en-trega — Vende-se o aparta-
mento n." 604 da Rua (io.nes

«ala, 3 qtMjVnh.^q"^'^ S,r.neir<) n" m 7 (Edf. Bar

"" "•;,:';'-/ ¦»<" .11 '.,'i'nii., nr ..ito luxo. edi-|vínTí!L i"",dRde T , ,r'""—'CEDO — São José 90. 5.° ati0WM W «ria de 2 ano», . p. andar com 3 icndo, em "?"*" eomerclal. i Rua1 jar T.i „ 00?n D A". de a.ila — 2!quarloi amplni, 2 grandei aaldei, | ernnclsco Otaviano, 45, em fren-,' ¦ r> ' ¦'' <w™( — >K- ••»•

WC de empregada» e araa deterviço com tanque. Preço
CrS 1.500.000,00, sendo 500
mll cruzeiro» de sinal, 500 milcruzeiro» em 10 mete» e o
saldo financiada em 5 ano»
pela T. P. — Para informa-
ções, favor citar referencia n.
707- Venda» ORLANDO MA.

£'$•!..-! CEDO - São Jos* 90, 5.° an-

COPACADANA-U1XO - Vendemoi
aptoi. de luxo, r] e 4 qtni., 3 talai,

letc, llr.ciA IMOBILIÁRIA LTDA. Ida» 0 As 17 horas.
facilidade no p.iMm^nío."'Entradí 3SV?..!18'''1, A,,r"n,e,,• 37 «rX,'?^,^|
nJnlma CrS 2fl0.000.no. Vir no local í5ÜHl O3S1OJ0O i rí^T' .„.„. ' 

_____ ¦„
o*apart. 403. Chaves no 404 e tratar VC^,KCZTK rtt%.„ - Z7?~ I COPACABANA - POSTO G —
c*Mei. Tl». M-M90 ou 42-7(123 jlCOPACABA 

-- P.' •••
nyltc ou domingo.
PÔSTO S — Vendo apt'
quartos — hanheirn — coilnha eljàrdttn Inv
damals drp. A Rua Francisco Ota-jOlas, garaiiei..
StóSJ&í *?..- *p,°- m' Prc(:o Cr».. | lar na Actncln Anglo Americana. ã~. crLscTroTTi/A^ín^iTr^lCOPACABANA — 90<K, faci«eo.000,00 Vir das 11 As 12 horas, rua México, 14S. aplo. «M. Tcl: "c=ruzc,ro!"; Ver no local. Tratari^']"^"''^'» au/p iaCI
Tralar na IMOB. ESPERANÇA ;43-24«3 enlre 10 e 8 horas, "" ' 

'••"•'"" " 
LTDA. Av. Rio Branco n." 3!1. II.» 02568 700

_aodar. Tel. 43-36S3 08336 700 | ~

. Vendamoa lojai¦ -., .-..- ,lin Inicio de conilruclo A rua Ba-
r.ue.1?i AlrM' "'-2.0 »ndar. Tel. APARTAMENTO Dt LUXO - Ven- "'«. "lhelro, aiquina da ma Dlai d>«¦8<M. 86977 700L4frJ| no edil. Vlclorla. o de n. 

"oilB9.hâ; Pr*.°_*>"*'• CrJ »0.000.on oda Av, Atlântica liso, cl 3 mii, \ híft,Í_5!S«.Ç ",,7• T">«r »• CA-Qtoi.ciarroarlor, 1 banli*. em cor fíio, ., , ORIENTAL BRAS- <raqum* uc iiumicrui/. uniu. ao
j'Bi1í!° »íf rfmini!l0,'í: ,cop»- collnh«.|iioai t.i 'k- iAv' ,Ci«IerV!J;íV "I» « «n,,rl8 confiado», banhei-
?.dqJ°\ "\èÍ° 

Pob^hdí0-„u°ÍHü.p,í- ™™&i • '¦ -'iowHoo ro •• CMlnh» «mPleta, tl vaga
r.rr°„ b.,ído°'_Pnóuparl. P,t c«' COPACABANA Pft*iE . ^L "" 'tr"tn' En,r'*» ,medtata' "

tholomeu Bueno), com sala,
quarto, banheiro, i
quarto e banheiro de empre
gada e irea de serviço, 50%
financiado em S anos. Tratar
com o proprietário. Procurar
no local o sr. Augusto.

ALMIRO. 4- 2557.700
COPACABANA -r Edlfiolo Man-
cheater — Vende-ae neste Kdlfí-
elo, i Rua Santa Clara 166-174
(esquina de Toneleros). apto. de

. ¦  , ,__. ¦¦•""".«uv.uu com rinanciamerito. Ver1 ai,,.. .. „.. ¦,. . P»ric iinanciaoa. v/iiarei ram o'). com sal|r, no.local el o portíl" Tc.X,- íi",":",* ™e$!\t0 •D?,ta".«".0 Porteiro, tratar a Avi Almte. Bar-
, C 0 Z i n h a. ^VVAI?irõIPârr0'» M- »'• *»— :íJLe0"f!* 55 Vilmo fnd,r.(10.' '• «»•»• OO-sobreloJa. daa IO àa U a
rode. empre- íwS».rAR,A ~ ron": »"" ' leX>T £\\ *».?*<* ?1*\ ^podendo aer transformado,em 1sala e 2 quartos, dependências 10307 700

loaa

emo e demais dependen-1 te à Av. Copacabana, em terreno
a,',;,.PreçA0„2.,","i,£?:,.T"r '!c 7-50 ? 52ms. Pre.k 3 milhões r™ J257 700

COPACABANA
trega — Vende
102 da Rua Republica

í'™,' ot LUXO — Vende-ia o de completas de criada, varanda de ai?tos selecionados - Pronio
ri.,^r.H M'.T,un.",ro' "* - ««<»•, 30mí, com piso de eeràmlca. tudo ~ "MA LEAL vende a.rtcomeníi
w&dWdífWVi p"J"d.' dn.,0írth„-: rí»rnie mob»""10 «S tapeies" °' "IU,nte:.«"JíP?«»»"«' J

7RK11 inn;"' .l0*10 l>lntado a Aleo. Í c| 1. inv.ii0."11**' ,u»treg de cristal, gela- praca EUGÊNIO JARDIM - Aploi/ooti /UU | envidraçadò e com pião de marmo-l deira, telefone, pertence de copa em ""»' dí conutrucAo t-. LIMA
• A _________________ _¦ ' ___. ___l^i _. I 1'AI ¦ Tala 11.IOI« _*fino tra-

Alu-

COP. — Pôito 4 r 1.,
a(to. ci3 aalflei, 6 quartot. jard.inv.•m m»rmor«, 3 h.inhtirns, copa
djrlnha, 2 quartos de emp. deps. gerala e garagem. Alto luxo. or condi
cionado. vista deslumbrante paramar. 4.500.000.00 c|M% .1 vista -
a.-ild

,. .COPACABANA — Vendemoi gploi.\ent(rímoi|rm cnnítrncünHSA-lagal, de 3 qtoi.
sala ele, c 85m2. CrS 800 mll, clpgtn.
a combinar. REGIA IMOBILIÁRIA
LTDA. Rua Maq. Abranlei, 37 gr.
102 — 45-7S88. 026U 700

COPACABANA - Kua Júlio deCastilhos, n.» 30 — Vendemos osúltimos apartamentos em belís-simo prédio próximo a prala,construção de luxo, um por an-o, COPACABANA — Vendo a Av. N. S. I dar, prontos e com "habite-se"

veira.

a.ildo financiado em S ano». Infor-! Copacabana. 112, um lindo 
' 

apt\
CORR?A fMAvrií tina3 

~' IVANjeompôsto dc sala e quarto «cparadosCORREA IMÓVEIS LTDA. com dlvisflo de vidro, banheiro com-
_:; 18002 700[pleln, kllinclc, todo pintado dc no-
COP AV ATlAVTir\ pa.i„ i iv°. dar-se aluguel. CrJ 5.500.O0, cs-
VfoWemos miSAlS ,1 £*,___. 7í,a valio' p"«° Cr* «"MCO". com
ha» cn nn• m,re S i-ilflí»'-1 rn ií.™' Cr$ M000".00 « visto * o restante fl-
SMnTbifnUSV. rursc°d:i^d051 '",,,r d,rc,° 02WZcopa-cozinha. drp. completai e tfilvJsL 02:10 700
ragem. Açabamcntç altn luxo c,ar'C0PACABANA — Vcndc-je no me-copd cionado çcrtiwnentí o deflum-Jlhor ponto diste bairro, rua Domin-
K> fin roa v 

'"'.SS? 
ÍSISL?»0* Ferreira, edifício Maiter, 2 lin-

J-^M03 IVAN CORREA IMÓVEIS, dos apartamentos composto dc cor-

á Rua da Assembléia, 104, gauilitados e financiados. Vende-904. Tel. 22-5814. Pedro da Sli.jmos magníficos apartamentos23956 700 à Rua Djalma Ulrich n.» 229.
junto à Avenida N. S. de Co-
pacabana, com quarto e sala
separados, Jardim de • iriver-
no e demais dependências

s:
LTDA 18003 700

POSTO 6 — Vendo frente, cisalcta 2
aalas. 4 quartos, armários. 2 banhei-
ros, copà-cozJnha, deps. gerais c gt.rimem. Novo sòlirc pllotis.- 2.500.00000
e:i:O00.00n.OO r n sald nem 10 anos.
Informações 4;'-77.'lt nu Sr-",ifl3 IVAN
CORREA IMÓVEIS l.TDA.

15005 700

apartamentos composto dr cor
redor, gala e quarto conjugados, ba-
nheiro completo, cozinha com lugar
para jeladcira, eitão vazios, poden-
do, alugar por Cr» 5.500,00 para um,
cOm facilidade de pagamento BOTó a
vista 50% finan. tratar 47-9401.

02620 700
APARTAMENTO — Copacabana —
Pcrlo da praia, novo, de frente, 2

COP Pnst.i fi p Anir. ir.,,,. I»"" «•"««•¦• piuiua entrega, _\ quar-
íalcM. 2 sala* an'.Vsi J^í 

' 
[°'m1_\^" i»?,, 

»^««,««bu\dO,
márioí 2 banheiros cona-coânha !comP'e'os.. ' "lâo pintado a óleo

pilotis 2.0D0.OOO.O0 ,• i n w i nr, . 2 banheiros sociaes. dependência de"i empregaria

compostos de jardim de Inverno,amplo living, sala de jantar, 4

PRACA EUGÊNIO JARDIM - Aptfli.
em final de construção v- LI
LEAL — Tell. 27-.1BI8 • 47-4455.

APTO. JUNTO AV.' ATLANTICAl-i-
Tele- Maaplflco, na primeira quadra da

nrala, 2 talai, ,1 dormitórios/dept. —
80158 700 UMA UTAL' Tel'' 17*"IS e*47-44S5.

¦i1.8?*' eom õ"porteíroUír.C ÍTamou 
"° 

VENDE-SE APARTAMFNTn GRANDE APTO, PRONTO — (1, porbanheiro, en, côr. quarto Sm&mS&vSji íS C> MSS^BEffiíS-BH ^^iíStW^A"" e H70M' iVende-aeàRua Júlio de Castilho, leal. Teu. 27-ibib c 47-445Í.

— Pronta en»'a hanh. ..iW à.7 hx"'- c| armários;¦ ««amna, para catai de

do pe. 2.KSÍMias w*-:**piA «m! e&^ff&A! Mm
ru, 73 (prox. Av. Atlântica) SÍÍv!!t!Jnurno. p"ço 'cr?
com iala. 2 quartos, cozinha, ?^°?-0^ -coni '»?l"tUd'! r-'v. ,.« .........

nheiro de empregada, área
de serviço e garagem. Ape-
nas 2 aptos, por andar. Preço
Cr$ 850.000,00 com Cr$ ....
600.000,00 financiados em 5
anos. Procurar ho local o sr.
Augusto. 78541 700
APARTAMENTO DUPLEX DE
LUXO — Copacabana —- Ven-
de-.se finíssimo apartamento

TARIA — Teji.

completas. Preços fixos, sem
reajustamento garantido, emquartos, 2 banheiros "socíãürsâlà'contrato, a parti1- de Cr$ ..

n?ri» i».' c^a' Ç««Jnha, majr- 530.000,00 em prestações sem
dêncfasirdea 

'&5gStü 
$SíaT0*-. Informações no local,

Parle """ 
teto e
?mítencfa^mClTo;i°art?iSJÍe,à Avenida P^ld»Vàíga^PF^çoV"líÓÒÍoWlT T vista,*
Pilotis ajardinado ~" """ """" """ "" 

ÓTIMO APARTAMENTO - Vend.... vCSaÍ? jfiSSS^ IIZ* "AON1FICO ÂTÍo. DUPLEX"-
ri1}.0' ° Á* "' W> <t* Rua Hilário „,'a. 4 L.Çfi tSnd*L "••¦l (Pronto) - Vendo em Copacabana
?mJ. :.n' "q1lni B,r,u Hlbelr°'
íilM;'J yt,,,de ,ren«e a 

¦amplas,
com 1 Jardim Inverno, um envidra-cado, «lcti, grande living, aala jm-
}"• * quartoi. a banhalroi. imdoum aiul. Copa, coilnha, J quirtoicriado e banheiro, grande área i.rvl-
?"__, l"r,»em, armarloi noi quorloi.inclusive crladai, banheiro, rouparia

,,,.j. • _..__. I—: . "—-. irromoi — venuo igrande, 3 quartos, 2 banheiros Rua Miguel Lemci 44 — 6».soolals, copa-coainha e dependén-i  '
cias de empregada. Todo pintado compro grande apto,. (Copaci-:uíí?,rr,s,b,n,e,ni°de »^«w*s?o«ati!í
qua dade. Esti pronto para ser to * vistai lima leal. t.i. 47-44H.habitado. Preco: CrS-1.300.000,00 B7ilT70O
com grande financiamento. Ver'rn"p

de serviço azulejada até o das 9 às 22 horas, e na URBA-Angel Ramirez, de frente na-7com grande número JUi ar- NIZADORA CENTRAL LTDA.. ri. a Rua Republica do Peru. li-Ün.

tir de CrS 3
je facilitada c financiada". Ver nolocal de 2.*-feira a sábado comsr. Bacelar. Tratar com Gemaco
K?*,'J "•¦ vlsc<>nde de Inhaúma,13Í-19.0 andar. Tels.: 23-2080 c43-9696. 17S53 700

no ln«9l <.#>m « ...i.l «.'"*i COPACABANA — Vende-i. 2 llndmno local com o porteiro ar. Men-j «hartamentoi Av. Atlântica, .mum
 ,, .. ,, .. _ à »" andar-contendo cada: s.ilela, 2

j„_l„_ „„ Qo , _'. jeom 50 por cento'ficam* a Innan Ru* da Concelçio, 57. "I»«. S«^m Inver.,}. 4 quartos c|duplex, no 8." andar do Ed.:prazo, cfwves.com porteiro! ir.<ioâ '"¦" ¦»«» »m.*r)o*-. MpWcMlnlfiai 1 banhefroa
— Av. Almte. B»noso. fW.' i> J07 _'

«, rom 370 m2. srÍío de l'?,b"m2,| VENDO aplo. em Copacabana. Boslo
i dlr. e depend. e garagem. '8 — Hua juiin dc c?silihos — apto,' 

500 contos. Tra-!em andar alio. multo claro e Inde-

1*91 it\n «nranon. rupn>t'n7.inna, i onnncirna•jji ruu .cnc'»ls, dep. empreg. Int. Telefona
c paria - TeiCsi-mt «"'.... I POSTO 6 - Terraço — Vende-1 <-7'7,M - ALDA' ilfsl

nado. Preco? a párl n.» 529, salas 309 e 310. Tete» 1.1.000.000,00 em 15 anos £S«AiCA,BA?A„ 7 Ps" do Lldn -Vtt>° excepc. 4.
500f?nrei0aLeo1).S";ífones 43-9083 * "3-8539. . 600.000 em 10 meses rtíl?^55WS?^i^»M^ s/mUied. Tel.

VENDO à rua Barata Ribeiro. 344J Í'iaran5a' «"ndc cozinha, depend6n
apto.. 402, de_ frente com 2^2!,.^ CJ,?"B^ PJ.B'U5 « %

__ 78875 700 o custo da decoração e me-
COPACABANA _ V.ndo no PislTsHj0»""^. êSteSCIPf|ara.e!l-
em edifício novo de luxo. junto i^os a combinar. SIMER LT.Av, Atlântlrt, ótimo apto., no 8.° an- '
dsr com 3 quartos. 1 grande sala, 1

quartos, despenca, banheiro" cozinha i fSÜSlSíií1* ° icl0, etc> P"í0 Cr*
dependências para empregada 

"nr 
li™'000-'10 com Cr* fiOO.000.00 í vista.

CrS 1.500.000.00" com Ws"à:Vlífa eP°o 7,ra,!?,r1 '0m ,,GÔM' Te'
rcslsnte financiado. Visilas na parle "-70-3 a noite.
da tarde Tratai à rua SJo Joté, !!(),

total I ",,a 2 °03' ™': S2-™»- COPACABANA _ Vende

52-1500 ou

Av. Pres. Vargas, 509, 13." —
23-1229. *" 76765 700
COPACABANA — No melhor
ponto residencial de Copacabana.Local silencioso e pitoresco: Ven-dc-sc os últimos apartamentos deR?17 70o; qunrlo e sala scuarados, com va

,. i.n-, —,-.--¦ —° o de núm.ro 1403, com visti para o mar . comi
jardim d. invtrno. living, 3 bons RUA LEOPOLDO. MIGUES - Vend.

C-0804.
70813 700

?lnhr.tpSi«!nheiri) c°mMbo>:, copa-co. jieiplo. alto luxo, 3.250.000,00 c7""íd<
._nh.!'„ír??_.e ''epeiidênclai. Chaveajentrada r.it.nt. .m I anos. Verno local pom o porteiro, ir.'rrancli-co. Sinal Cr» ÍOO.000.00 c outra pir-te financiada em 5 anos — Av. Alm.Barroso 80, g| 207 - J. C. FARIA— Telr. »-7B36 e 42-4878.

tralir tel: 38-0048 c/ Luiz Ouwaldo.
¦___ 20211 700

vaçiavel. Tem «ala, jardim de inver-
no. 2 Quartos com armários embuti-
dos, cozinha, arca de serviço, quar-
to e WC dr. .empregada. Edlficlo. re-
eem-conslruldo, tem garage coletlya.
Pronta entrega — 300 mll cruzeiros
de . alnal, 280 mll cruzeiros em 60
dias. 300 mil cruzeiros em cinco anna
— Negocio com o proprietário. NSo
ie admite Intermediário — para' vlsl-
las telefonar segunda-feira, dai 8 as
tl horaa fone 22-2804 — Dr. OLI-
VEIRA. 9078 100

COPACABANA - Vendo à Rua Ba-MO de Ipanema, apto. com salto,-Jar-
08112 700,e,11" de inverno, 3 quarlbs c/ arma-- —— rios, 2 banheiros, garagem c/ box

??^.CABvNii 
~ 

^UaM,gue,c«CNÍmeveráKTlS. «V,"aV Pto1' 0a-. BARÃO IPANEMA - Apto. fr.nt.Lemos — Vendo oi 3 últimos! " Nlerae>er- ™: «-«e*- e de esquina. Linda vista com am-28194 700 p|0 auarto, armário embutido, b/uih.' ' " áparfa-
ln rdm

Telefono

randa, cozinha, banheiro comple-!fPar.tam,cnt?,s> em fiual dc cons-!
i _ ___.. __t __. ___. -** « *^_ Il*ll/i,in r. _tn _t%t % «*h« •- __.__.__. \_. _______ _. ,

»'informacflM 
fr.'77e3l"'è 'Kíwa?'!! 

|?ÍÒmS*?vèr a Av. Pradi JúnW IC. _ •"•'-•  RIT.". anart. pró»:',, paia rninrino '." l" ''i'l"-'nii"iM',as UP cmnrciWtla, ""i;V.'„r """"' •"¦:>»«iiciHO, cora -•'¦"¦* ampia. :( quarlos, d-p. ím,,rc. •',;'';'¦;•"' .'" ' V '77:t:;""v;t,,

IVAN CORREA IMÓVEIS LTDA 
-jApt".. S01. chaves, com o porteiro COPACABANA -Vendo mar °" eaciitôrlo. rie' Sndo e no 8« ?' Çrca «'««rviço com Ianque. Obra .™sJ'b"10- escritório. 2 grandes jgj». «tc.. 4» lage. Preço tlxo tl Ju- ff Kffll ^bTl

laSw 703 Aonn,s "V pí,r ,BV*r aP'"S0-. «"'"-'nto Zht^o ?^.S ¦"'»*¦ Preço de 4M.ooo.oo. com .?. M na 7.Ma.ic. Preços a partir dc salas, 4 amplos quarlos. 3 banhei- ™. 
.„f/„r"JU! ^"'J- t:m """ «»« M-sooi - Sv. nocueÍra.._ iboo4_70d n, _c c facllUa.sei n prcco varia (Ie niiico aparu»fnto uc teiraço, ,,7.n0fi,m fíaanc|Bdo, 0 rc;i0 , c„n,; CrS 6S9,000.00. prs-ávsis em con- rns aoqlafs, rouparia, copa-cor.i- }"",??• £««,1.105.000.00 p/ peq. cn- BU04 

. ,5"' 
isul'utI"A-

APARTAMENTO _ Av. \. S. Co- acor?" cnl" » entrada, tratar direta- SSSIÇ»^? fr:. 
5",a c 1Harlí> sepa- binar. Tratar h R da Quitanda. 30, diçó;s c.\c?ncíÒnals s»Hn 80 mil nha, 2 quartos para empregada inibamYer. n.u" •',"'- Po'•,,'":•i,, HU -.™

pacabana- n- 363, 8." andar de fren- mc'},e™"l_, ° Proprietário - Du- "flOS, lianlic.ro cnm piso ric már- sala 1.012, das 14 ás 17 horas. Tel. cruzeiros dc s'nzJ c Mwtanlo fi terraço rie serviço com. tinon. » ff.^w»1 ' ,ratar ,cl: 36-°01!1 <" L,,Í7 POMPEU LOUREIRO - Vendo rom
te com 3 quortoj, sala, jardim ,ie.rante 36-1303. 04569 ÍOO mure. cozinha, c!c. Acabamento 22-1288. 4231 700 nanciados cm^10 LU' inr«^, 'èVraccm Pwíía ^ ha?t S?UnJt 

' MB' 26315 70° 4 ouãrtôs,.í salas, 2 banheiros, copa-
Inverno, área e dependências de em-! APTO., aala e qto.. sep.. co7~lr"ea". 2e lui°- mSM° rcccm-construi- I --7;.T77,Ti r~: ções 

e vindas â PRFlilAT mr" fÍOOlOOOÒOVtiPfírfllíníi ^» - 
CrSínUA MInÍsTmTivFIRoT DF fA« 1™™», deP- 'mP' ^'^ AmP)° ,aptn;pregaria Alucirio sem contrato. 1 Pasto 3 quase na Praia _ pít ti '»• R"a Barão de Ipanema „ o COPACABANA — Venne-se A R. SSJS e },,aTÍ ? %5 , l!VJ BIO- o.4V0.0UU,00 c/ facilidade dc paga- ~SJ 5.1, 

'„ 
.„,„ .]¦ , S. DE CA?" novo. vazio-.-Preço 1.530 _ Tratar cl

vende-se por CrS 1.000.200.00 50% ITO LIVIO vendi^ 400 mil de^eíirJrtã í 77 Tratar pelo telefonp M'kÃaP?m- Foi-rclra. 123. apart. 8'. and. f,™. Av. 13 de Maio, 47 — S/ mento » combinar. Av. Rio Bran- ,,, ? 7.nt ,/ hP-- i qtos", «""P1»! Sr. NOGUEIRA - Tels.: 42-5661 o
financiado. Tratar no mesmo prédio. . m m" em «rto -i„ w .'àX Ri! LnSí m.12 iMlr<l',,,,í conis "Ki..". CrS 500 21C1 Tels.: 52-9713 e 52-0860, co, 151. 4» ând„ salas 406/7. -1"'.'.' d» ^rvíeo^d^ 

°'^-c-ozn'"- * 32-6004, 0074 700
apto. n.° 1.103. 26307 700 Av. Rio Branco. 134 07S6O 700 andar 82S>« •láft1?"' C- Mr" ""'• TtU JM2!>8',* "r- lnclus,v<> »0* domingos. RAUL REBOUÇAS. C ' ""'¦ emor""A' "''-'

--—.  " iibblj 701) dc. 4230 700 86705 700[

77. Uma ««colha que se recomendo, por •".; 7'77.i7

Pml Wà WM estes 

fatores princ'pais:racaaaenz reia 1
WM • erreno de. propriedade-do incorporador,

Orjpí^r£5~^aiVl ^Lr^. ^m ., -n,-,.. WÊ • Vencla Pe,° P"ÇO de custo, com obra já iniciada; ¦

~~ -#^**^^- ^n^^ WÊk * Pagamentos feitos em conta vinculada, no Banco

^*^p** ^sT—^t^^^^ * Antevisâo ^° Apartamento
__________\sww^^ ¦ ^^ .___w_\\w^^^ ^^^^. ^tfli" 

^^^^ ^*** .^^P^ ^^^Ê^__\___. ^^^^^^^^^ rvHl^^Eni

s <£t&lk4ofLymmlho ^'>%^-^-!>:': ¦¦¦'¦.'
Av. Moroconâ - entre R. Pinto de Figueiredo e R. Barão de Mesquita ^^géÊÊM}}**' \ \\

¦\ Dois Hpos de apartamentos: (^^^^^^^^^^^^^^^<^^i ti \ ^fl V\\ 7:'7''7-M.•¦•,'¦•: S

« partir de Cr$ 320.000.00 ^^^^^^Z^^Ê^^^^^" S. >fl X"
- sala - quarto, banheiro \J^^^^^^^^^\^^^^^^^^^ W «^N. a \

; \_ 
' C°T? ';. J. M. Monteiro Soares ;!:;;
Vendas ;_

V 
'.'•"¦'¦'• ¦", '. ''. '

«o.,. -„«ií?i P01!, *"?"¦ B,!e 1.300.000,00 c/i ATLÂNTICA, S14 — Vendemos aPar-23463 700 fOÍ entrada, » vlata 1.100.000,00. Tra-| tamento novo de frente, 3 quartos. 1»ar tel: 36-0048- c/ Lula Oswaldo. fsala, banheiro, cozinha e todas ai rie-
26214 700! pendências completas. Preço: 1 ml-

diia _,,.,,,_.*¦_¦ „„ „.  " ' ! IhSo e HO mil cruzeiros, sendo 700
ii Bíi^HÔES DE CARVALHO 591 mll cruzeiros de entrada. 300 mil em-amigo 173 aplo. 704, vazio, entrega I íeiros a longo prazo e 500 mil cruaei-limpo e pintado, sala e quarto separa-1 ros a combinar. Ver o apartamentoüo, armário embutido, cozinha gran- !)05 com o porlclro. Tratar corri a

de e varanda. Fundbs •'«/ vlsta. Nãofalta água. Ver c/ o porteiro e tratartel:. 36-0048 c/ Lula Oawaldo. Faclll-t0- ' • 26213 700

Imobiliária OMO LTDA, Avenida Co-
pacabana, 1150, gr. 303. Tel. 27-0036,
ati 20 horas, inclusive domingo, i ¦

. '26267 • 700

5? lu2í r7A..l»?«?IO,B%ÍW •Çt0-!AV. PRADO JÚNIOR, 307 - Vende-,
eona r«lnh. hính i° " ' 3A1uattos- mos apartamento de frente. ¦ novo,
5?.Pní. íní.; b"f»*1«i^<> *m côr, novo,í Di]0tj5. 2 (iuartos, 1 sala, banheiro.-
rlmll). s L,M°'n- ^m-0?°,-'",J__\_tU armários embutidos, cozinha e depen-
r, _»i, n. ,/' Trat"r ,cl: 36-001B dencias completas. Preco 650 mllc/ Luiz Osvaldo. cruzeiros rom 50 por eento 'de en-

26210-700 irada e o restante em 5-anos. Ver c|-
RUA BARATA RIBEIRO — Lindo in oorteiro. os apaitamcntos 201 e
aoto. pintado a óleo c' 2 quartos '1,r,?- Tratar com a Imobiliária OMO
amplas sala, banheiro c/ boií. dep cm- LTDA' Avenida CoORcnbana. 1150. gr.
pregada, etc, 1» locação. 1,050.000,00 ?.3- r/1 P''™- até 20 horas- in,:la-
* eomblnar. aceita-se'CE. e Ipase: S1VB domll1«os.
Tratar tel: 36-0048 c/ Luiz Oswaldo. _2626fl 700

2G212 700 ATENÇÃO COPACABANA — Crun-
pra-se urgente pelo IAPC 1 aparta-

de quario e sala, hanheiro e elSnha. """''> de q"arlri' "la e_ cozjiilía ou
nlni.an . í>.» ./ __._....,.- ._,._._.,._ rasa ras me7mas condições. Dc pie-

iV. S. de Copacabana Posto 6 — Apto.de quarto e sala, hanheiro e cozinha
pintado a íleo c/ moveis adaptados ¦ _, , ¦
embutidos, lindo a. to. dc frente, vent I ÍS5cnc,ea ,da ^""^'"""f par*
de-se urgente, 400 mil á vista è 50 ^ona Sul'. a,í 3Ain "j" «uzeirns --
mil em 3 anos e melo. Tratar c/ Luiz SrA°^,arA " J&a A"u'í " .L "" 

gE"'Oswaldo. Tel: 36-0048, está vazio BARA. Avenida Copacabana .iB3-B.
26217 700 -

R
27580 700

„.,. ,.,_¦.,.,„ ¦¦¦ RAUL POMPÉIA 152 — VendoRUA FIGUEIREDO MAGALHÃES 47, apartamento com sala e quarto sç-apto. 401, luxo. .3 quartos, salão, 2 parado, banheiro e cozinha ocuoádó,banheiros, garage. 3 milhões c/ 507, sem contrato Preço 500 mil cruzei-entrada. Ver c/ o. porteiro. Tratar tel:! ros. Tel. 37-2860"6-0048. 26205 700 . 27563 700
RUA DECIO VILARES 66~aplo. 204 í VENDO — Apãrtãmênto~'de frente p'|quarto e aala. sep. dep. - empregada, I nlay-grõund, com 3 quartos, duas sa-
area c/ tanque, garage. 650- mll o/ .100 Ias e mais deociidencirr. armarinj
.mll p,' CE. Vcr no local e tratar tei: embutidos, persianas, aoliques. rooa-
C5-0048 c/ Luiz Oswaldo.= I eorlnha, earage etc. Preer, 1 milliSo

26201 700 e 760 mil cruzeiros, sendo 700 \mll
57 prnpf,,;. __7,,7~_i_ri ii.i^.t^i.' i eruejros rir sinal eo resto a,-com-
J h.nh.E« «iTn m ' Am nnTna,yl0S; hir?r- ní" "omoeu Loureiro, 3., ant.
í.oanneiros, salão, etc. 2.500.000,00, r/ jiOB-H — Tcl 57-2576 • 

¦ ¦' L 1 2756L 7P0'
Em ruá transversal e. •pin-

leiro. em 701
to comercial, terreno irregular, com
13 metros x 18 metros, s milhões a
SCO mil cruzeiros — Reccho no paga-
mento. Apartamento dc luxo, pron-'to, com 4 quartos, 2 salas, garage,etc.! Só tialo com srs. incorps. 1 —.
Informações só pessoalmente no es-crltni-io de CARVALHO ROCHA Tel57-6573, 57-7786

00 entrada, restante 10 anos. Tel:
5-0048 c/ Luiz Oswaldo,

26203'. 700 VENDO
ximo ao Metro, em zona lon pór cen-COrACABANA — Vendemos vários

terrenos, no • ponto comercial, Irans-
versais, Vise. Pirajá e Delfim Morei-
ra. Tratar 22-0734.-..¦'•.., '.V'v .-i
.-'.".. '.'¦.•-•-•.:.r..: -',í ¦'7t7; '¦'¦ mii7W'
RUA,,fERtí^Nt.O' ipimtèfpFMib-.i
606' 4e fr.*ntCi',2>.áuártbs,' 'sálsii.'dep;
emç,, áreü'ç/ tanq.ue, vista.-p/1 o'mar.
980 mll financiado^., Vçr' pprtejro :.«r .

|^Íf«||S APTO EM CO^NO POSTO 8 -
£jjS*lÜ—¦¦ ¦ '. ¦:.-_____. i '""r 

(.WíMasnlílno local, proximo à praia, cl-HUA PELIPE DE- OLIVEIftA, — 2 nemas, eseolps a todo comercio e far-
quartos»' aalà,,'banheiro c/ boje, dep. jll"'a de condução a porta! De fren-empregada, área cl tanque, frente e' I1". eom 3 bons quartos. 1 gr arma-fupdos.;.Aceita-se C.E. c/ 100 mll de! "".• 2 -"las. 2 banheiros, copa-cozi-sinal. .Ver e tratar lcl
Luiz Oswaldo.

36-0048 c/

TONELEROS 170 aplo. 40,1, 4 quartos,salão, 2 banheiros, garage. etc. 2 mi-
lhões c/ 50-; entrada. Tratar 36-0048
el Luiz Oswaldo. 26208 700

íl.!!' -¦ a serviço, eom quario *
l WC de empregada! Preço 1 milhão •

26207 700 ,5fl' m'l cruzeiros, com garage! Pa-samento. durante a obra! Informa-
^"' J*ei.>A7;5771' 57-"":i e 87-77b«com CARVALHO ROCHA.
APTO. VAZIO EM MAJESTOSOEDIF. SOBRE PILOTIS' - i?™"VENDE-SE quarto' duplo para 

"soltei- 
a riraial n» f^_,_,l_:ri.'~, , .'""

ro. com 5 peças cada, em Sucupira, mento ode «lim ™»'f "f, "c"""
Otlmo para estudante; serve também 180 metrosi oSadradoí . ;^ saJa°'„íom
para moças. Ver e tratar A Rüa Ml- 

",,..ÍV.etr,os__c'u,ad_rado!.tod? de "Par-
guel Lemoa 17 apto.' 801. Tel: 27-7291.

1934 700

cjuet , 1 gr. jardim dc inverno. . 4quartos, 2 banheiros em cores, copa-
  „ . í,»''"'1». irea com amplo quarto eCOMPRA-SE apto, de sala, 3 quartos, „fr,,?e "opregada. Garagcl Preço: Jetc, na zona sul, de preferência Lc-

blon e Ipanema. Da-se. boa entrada
e o restante pago por fin. Cx. Econ.
Tratar pelo tel._26-1315. 26322 700
COPACABAMA^ — Vende-se apto"
4fi0m2 de alto luxo. (CrJ 6.000)
financ. Tel. 27-7976, 27615 700
BELO HORIZONTE Vende-"se ou tro-ca-se por apartamento no Rio, uma
casa com 11 cômodos. Telefonar para47-0250. J7637 700
CONSTANTE RAMOS - 2 qtos.~ap.vendo c| coz. banh. dep emp. arm.
embutido. Peças amplas. 1.050.000.
Aceito Caixa ou Inst. c| ainal de ..,,200.000,00 — Tel. 36-3788. 26356 700
COP, VENDO vários aptos, prontosde 2 e 3 qtos. por intermédio de Cai-xa ou Inatituto, Comissão 3%. ótimos
preços — Tel.. 36r3788. -26357 700
COPACABANA — Vende-se apto. clsaleta, 2 aalas, 2 quartos dep, com-
pletas. (Cr$ 1.350). Aceito Caixas. Tel27-7976 , 27813 700
COPACABANA — Magnífico negó"ciòVertdo^pto. c| 2> quartos, sala, ótimasdependência». Bem clarol (CrS1.050.000,00). Entrada a combinar, rest'em 10 anos. Tel. 37-7976, 27611 70O

milhões e 270 mll cruzeiros, com fi-nanciamento em 15 anos! Informações
?.crhaVes a Partir de 2a. feira: Tel —
VAíSó ^^A6 57"77?6' C°m CÀn"

rVJ° ígxüpaà^m ÓTIMO LO-
„„„ ~T Proximo a cinemas, a todo
ZT/,ci%' fartura de condução aporta! Nunca faltou água! Esmera-do acabamento: todo a óleo, com san-
trei 1 Whif0,"1 "10'dll',as. "nos lus.
nla. . í'bl otc«l Todas peças am-S..rtl'd'I ííat? para Rua' 3 hon»
?o«i ,' l""]?0 1 dup,° (i- * 4 Q"ar-
vannri. i«d°S aalSes' ' esplèídid»
ri*í ?^J; Ó>Ímo/ c°n£oi-lavel. arma-no todo forrado, banheiro em cór.copa-coiinha, sala de almoço, área d*serviço, com bom quarto, com arma-rio de aço e WÇ de empregada etc.l
S,.fJí jeríeito estado I EntregaImediata! Preço 2 milhões e 400 milcruzeiros, com somente 700 mil cru.Mlros de entrada I o restante fi-nanciado. Informações só a partir de2a. feira. Teis. 57-5771 57-6573 •37-7786. CARVALHO ROCHA

7710 700

Rua S. José, 90, 12.» andar, grupo 1204 (esq. Av. Rio Branco) Telefone: 52-2369

COMPRO — Apartamento de frente,pronto, terreo ou 1» andar com 2quartos e sala e demais dependen-cias — Telefone 57-7786. O7708 700
COMPRO »ó de proprlet. 1 ipart.
P2^ bÍaeUKS l jmSoV- Ü&SSI «>a^énto"%r-NV8Íc"io^ir"em
i _,..'_ r!_"í P"» iano.000,00 — ísgo com a "nroWetarl» HnTíArirt m ãèi vista, Inf,
57-7786,

a partir í« J« feira" —
07709 700

VENDO — Urgente, apartamento, mo-billado andar alto indevassavel, salaae 15 metros, quarta 15 metros aepa-rados, banheiro, com box em còrcozinha com fogão 4 bocas, quarioBanheiro de empregada, área de aer-viço, com tanque, edificio sobre pi-lotis, com. Jardim, melhor ponto daCopacabana. Ru» Leopoldo Miguea.
corri «¦¦proprfetaria. HORÁCIO 10 Aa18 horas. Preço 870 mll cruaeiro».

26303 709



¦»

>.° Caderno (Parta j)

C 0- M-"Pl R A t- E V E- N D A D E
COMKIO DA MANHA, D*m|ngo. II im Novembro im 1117

PRÉDIOS TERRE (CONTINUA)_N O 
nff^Vv?%S^^SÍ^^^iS íttiíBi jtóSBfí^*^ - ap'9 • fc)'88££ Jrm_^\_Vr______\ KLrIS?íSE?A:»57 AitoW:^».«^«ao - v«do„.»,„,„„,. atenção - 

'Là^È

{ardlm çlt Invtrnp, »«la, quar-^.iter. Traur na mon. albcan-hrm.ea.1 imouimaria lavras, pilotis • dt um apto. por an* •""•'¦ MmflrSNSilni Tr/Sir •¦aveniua atlântica - v.nd.*«irn0"' í ?L__3_£_. p.°r" __nl•«_"•__2__? *. 6*M — A ptrllr dao,>.„h,|rork|^ ^J_?5!.S^fogão da 2 bocu.i neledelre . *ww wo'nuA assis bjasu.. im -Tv-Wconitando da: hall do «nlra*'" aSJP *• «*«™nta • obra. PrMta-.au

MhSn&UsÍ°ff críLEI"- Vff? ' ÃMtóSí, &%££% 2 b.nh.h-0. .oefai, com loJg™. ****»'***_*. ^,3 fe«^ »&«&ípíítt^S ™Cii_&S
X, .I-.l u / ,iu j ri0i «n'l'uUtlM. 1 banheiro, aociali.^o ou Iroco por ..I». no contro. mala «• a aiuU 01 d» COr, 2 qu«r*i SSJSS fffi*_^^!l_WJ_JjHa'i*1; ,nv' ü" Ur pVo tll.l'tfawiv «38 .00 _T 

°_c",wí_í,VJ?JL «"""-Cia
dt linal § O saldo facilitado, copa, coilnh». ótima» dependerei*», deUlhia íone»; U.31JJ t «.3184 cnn, fot dt tmortoadai t dtntn. AVENIDA ATLÂNTICA - Vende*»» Í°..Ré* 'íe?.,':.*;LV'.*,.c|i arm'- •n"i«TirEíSo .„.„ ,m T^ÜBS'H" SERVENCO — nf. a vtrwPara maior facilidade d. 3I&WMM» v„ ,n io,.,*,. antonio, -JM !ffn&^tntttfttrtmmmm ¦ t.^mmm mtimm mmim I" 1u»'<lu*'' hor». PreCO «.430.00fl.00~.informação, favor citar rafa» ,endo 48oooo,i
renda n.° 702 p Vandai
LANDO MACEDO
Jo$6 90, 5.° andar —
nt 22*9950 — R.

M financiado em U ano. 1™°*** •Pjriiiiwneo rua Santa'tanque • Vtfla na qeraqe. A 3.,«,,,ri_,• 2 M|M a »"""""*-" ¦«•»»»,?___^'JSSlll^' ffACmWSk ,»' firiío e.c? fòrie cona' coià co. nh. d# Abrantat, 26.
OR- nria sui America e 2000.000.oo íjcIII-'d"». "_> •«_•«'-••, ?«••___, __J___• _,lV 

",7,»l,Ll,r". 
1 ,«.i.!!. .s» V.V' ,âd"..M ES«M *""'lM ••"• Av.tíMSf |r,T„ *.7-?m E ° MA"' amo óar? mmtttma «uiaVem eSm

„ wí liado». Tel.: se-asod. 24177 700 r°. varand-. o kii. Preço c» Jio.ooo,: «ala, banheiros t corinha tao.Atlântica 2444. fri. CamSw, Preto »n.'Qur-s " Tfl- »•*«¦»• „„., _ „i,V.*,,p .,_,/.»>,m úi 'iÇffi »ni« APENAS 25 MIL CRU7PIDn«,—- Rua S.1^^.-...__•_-_.„_„ ••_ " "' ; Ace!t«..e- tlnanrUmonlo pnr Initltu- nlntadoS a oltO. Saneai na ia. M Cr* í.JOJ.000.00. taeiliiado. e cmu'  
O»313 ¦«> ?____?_ 'nií,. ò'.*,,' .5 '„„Ph, ríc ciaiA. 

•v*,';,'-KUÍfc,K05

u »«HSSSík^=,____._n^^'^;. • ^m^W.^mWS_mW*fM^vr-'"-iítSS2KS/*artHSpr^Ss;F^t____:
8256 700 J,,íl "»'Copacabana - vendo .pio. frtn.l2.800.000,60 itndo mttadt à „]„•„• Jg*:4fâ?» *• » »• ¦ 

X1Í5 - aÍ' nm B"inWPw*í oW^x^Sr^dL."»0^ Aivtnarla já no 12.«> andar

um aporta* Sv-isia lima leÁL. Pod, vlillar.' cTel-! 5±2£í l310 70° renda n" 633 *'" "" niò,!0"" ,",obl"Irl1 s A : --^ "'- '--m-^»de "',r"c- ~ Dn- Dln- ~ ¦ ¦'  .-tm*. cooa. cozinha, banhtlm

COPACABANA -
xoto — ythdtmos
Honriqut Otwald,

Z?,™»P.,»^^,.l!^«^l?^^r!!l.3Si --LH_72?:C«.-ACABANA - Vendo ioi, 9n_ú ORLANDO MACEDO - Rui •«liai, COmtltUidO dt 1 laia, 2|cOMPRO CASA para Coléilol N7*!enlWM * Av. Copacabana enm M,"^".*."^ ,„ __T_ -K"".l>'>r
anhtiro. COZhha.1 «oelo-urgente com proprietário, e In-:meiro» quadrado». Cr» 6 500 mll com 5ao JOIO VO, $.v andar. Ttlt _

011,-irtr. mVJC rl« .--..«.J, _' termed., pai. à vlato.' Tcl.: 27-48J5.Í4 ml| financiado'. Inlorm.tcOei com fona 22-9950 Ramal 13 'COPACABANA
quarto m WL de empregada * :8na ÍMi pericles dutiua. Tal.i ia--j«:io. ionm «ir*'-'w r"n"1 •*
¦S,rM dVílrV,Ç.? CQm ,-n<¦U•• TERRENO-

Vtnda COm .. Av. Rio n,*,,,,, 27;, a* andar. «/-CtU ABREU - Av. RI,. Branco. IM, FLAMENGO - Vendemo» mararllhn.l¦.-..•_¦ ' j__ _j_ ' _ "~'Z'j
IH». Tcl.: M-77W daa 11 »• li «I W» - 4J-I33H, 32-3GJ4. «o apto. à Rua Marquí» .do Paranái 1,™'-" aeP* a* ampragada,"

73853 7.W 08174 700 7» aplo, 402. c. dua» >a!a>. J. inver- Tipo B. apto. dt tala, quarlO1 m— '" ' -' •*—*•—» -¦ , ,,.. ,,|, Ja |,,!,(.,, t AiImim «.. i ¦, > o, ¦» *

700'"ãiqullTtTlSx!
-/rn "•! " ir.m.r.mi — Tonrlrlru», atqullia 15x'- ——  I •

.S?: 
™ ni'l |CrUZtlrOl, ll*jl7. llndj vl.ta. Cr» 5 «03.000,00. Acel-|ALTO LUXO - Vendo no pòito I COPACABANAnai dt 250 mil cruielro» 1*»0 ,a"fp 5""- *m ap""- em Copacabana.I— Apartamento rom 300 m2 de *rei . , .

»J|»« «A. OM Jll • 
_U,Tratar 57*0217. NORMA. _ 'útil com 2 «ronde, .alf.e/. aalerla. 3 ttCUlr —

oias apos 230 mil cruzeiros t
o saldo financiado tm 8 anos Ãv-
pala Caixa Econômica áml_?_?,_
prestações mensais dt 3.500 cõr,
cruzoiros. Par*», informações emPl

POSTO 3 .mm v

onxn ,Áa ""•• -P-r«a.nenlo,.VendqT, d»'.Si. gjjgg b,',",_n1crl0•,nk'lc,• Cí* 420DfP"
8260 700,<". «ala. eoilnha, banheiro e varan* ri|fARBri' • -da. t oulro de quarto, banindo, Itltlic. ,, _,,
Ed. Chan- ' varanda, ambo» de (rente — Tratar ' nr.ni

W.nJ.»).l --.». ra IMOBILIÁRIA ATLÂNTICA LIMI- 0fl1!'Vtlldemos neste TADA,* rui tia quitanda «,. taia VISTA — Para o mnr - V. aptu. 52-2235 » 3;-8073.

08174 700 2» apln. 402, c. dua» »al»>,  __  ~ümxm 
iZmmti .... "n. «ala da Jaular. 3 ótimo» quarto», ___, .«!_»_ f___L 1-J_i.í-

tiè?' r-rlHo'„,í' banheiro, boa coalnha. depend. emp. "P," ,"le,a' banh. completo,
irrn. Edificio dt aptna» ¦ >p:o».!cozinha com fogão de 3 bo-

Av. Rio Br.nco. 120, PS í"?,":
42-1330. 22-3634. '

1300 000 cruielro» .«ndo,.. |..___ _._. _T_i_j_i__ _ .so*--, em 3 ano. T.p. ver cit' lugar para geladeira e va*'

«w ioo quarto», 3 banheiro» «endo um com prédio, à Av, Honriciue Dods* *'"0 — Tcl- n*5W7. 08123 7Ju novo, li.*, um p' andrr, 230m2., l-dn
ATLÂNTICA P a — Vende-»ê mármore 1» decorado rm edifício rr- ____»_; '.,___' ._.»-. i_ <„__»_ _-^77..'_7..T~ .nmbrn, 2 «a!.-», 3 nur.r.os etc, lit::n

df frente íollda conitrucao com «hlemente con.triildo i rua Júlio d. WOrth, OtimO apto. dt frtnte COPACABANA - Bairro Peixoto - DR. DIRCEU ABREU - Av. Ri»
¦ «ala. 3'quarto»,- banheiro .n,iCMlllho. *wa em ibUndtnel*., Mal» para a Rua Djalma Ulrich tm ^",,°„„m., l0P,,o-,,J'"J,rn ba'..°' em Bra!,cP- 12J «I ">¦'» T «•¦!>». ?2-30.M'co7lnha área e deaendènela dtllalonnasõaa com op proprletiiio» p/ *__j__ .it. ,' ii_j_ _i.,_ ._ eonatru.lo at,l»nl»da. i Rua Hju-I- 1:8173 700
^^•'*««^ta.fl *'-3«<>- B>« Cr, *™^.dl"Í?rc£?j£™ 

_""d' 
V£_! *S 

eep'„..doMrb^i""' Vainin" «po 
'\ «ãÃ" R." RAIMUNDO CORREIA--,n armirio» embutido», aso miil «?» 700 brt Copacabana t o mar. 0,^™°°* e°"')u-e árS S .'anoua - v- " ei,,re'J » "•"«• c- '",,•"'' -

lV1 no loeal diariamente á partir 14 hv rand.1 —•00 Tratar IMOBILIÁRIA LAVRAS tel».: __ 0 _M_. „ .7437 soo em 2 anos — Prtstaçao a
Partt a combinar-

PLAMENOO • • Compro apto. 3 qto»,2 ,.-¦'¦". bem iltuado -• 42-087:
combinar — Partt financiada,

m aoés^s chaves. Construçio d»;

A aW ubmIaa ba .**. - ¦ - —.  r\ a9 . mt

favor citar a t^át\m_\\*.x^m^ atlântica
me^to, pi.
o decorado i-«-mi apun-as. « . . .

I COPAC VENDO — Sala, quarto, «teje ílor8ei. eom 2 f.l», 4 frende» quar-;qUartOS, 2 banheiros, grandt COPACABANA — Pôito 4

734 íl '9i_iMi___WÍ_ffi&*^^ i_: 
ÍWJbwÍW é.con,ti,uid.0 d? __PeS_J_S c- 3rt0 "\"

MACEDO 
™. iTIí íil," «' 07715 7oo|CSSK,-*"? "i" 5íl'.J.!iJ ?™*?"í..l!!í'va«f*bulo, 2 salas, varanda, 3 ""• *-abral - 43-M04.
São José 90, 5.°

andar — Ttl. 22-9950, R. 13.
8261 700

mos itrantlr rasu, em gn.uu ur ., . - ¦_
 . terreno (20x48) própria p/em- Abrantes numero 26.

32,000,1)0 o baixadas, casas de saúde, cole-,-- Av, "loltlos, etc. Rézl» Imobiliária, Lida. - 71078 900.,.':.'.'::.".:'\'::..:: ".Z.L'r..™"r*,?-\um'\avenida atlântica — vendo lu- aparftmtnio t consuiuiao at Preço 6,m ,„>i c| 300 mu' t vf.u - M« tt-^*_i«JiS '.^a^?
°J'.1_™^^ varanda, 3 >«'• «--abral - »MM. !£?_„_„. ,£.; ,013^2-1333. 22-383* 

"r„_' 
M«rq; Abrantes, 37 Í/102V,FLAMENGO - Vendo, «xcelentti

irto. «tc.'« íloraei. com 2 i.l.i. 4 arende.quar-jquartOS, 2 DanntlrOS, grandt COPACABANA — Pôito 4 — Vendo _81V;2 ,cn, 45-.58X. 2815 900 apartamenlo i rua do Russell,
vlata para o mar, final de con»tru-| to». 2 banheiro» em cor. aalerit. .»¦ cozinha, quarto t WC dt tm* "¦«inUlco aPto. com 470m2. de ire.i- CARVALHO MENDONÇA- V. apto. FLAMENGO-" Vende se aoto de ia. 

"10' ° 3° «"dar, Servindo para fa»'
(¦(1 l.«l f CO* tt tm _____*• ' *~ ¦ .'. !l '¦ -' p nlfn l' ,11. Iril.. ,,. atlliHft Uno- /•/.,••• 11 Itatla m.Atatn i a km I.i ".".*. I I / __!__¦*• _.*

COPACABANA — Vtndtmos
i Rua Siqútira Campos, um
apartamento dt sala, 2 quar*foi, jardim dt inVtrno, ba*
nheiro, cozinha, quarto t W.
C, dt tmprtgada t arta do
serviço. — Preço: CrS

c.lo. S7-180O, ap. 305, da»
13 horas e da» 18 tt 20. $*£$\^TZ}^..i..nm ______ "•:• ____T..?:, {x"prli SS 1» 9 quarto>,».r.do., baSh.Iro. cd". mllla de alto.tratamento ou par»'zinha dependências de empresada e prtqada t qarage. Prtço CrS bamaii... <-.. h,-,.,. ,- *-,,¦.„:-, ,.,i.,. .-, ,-,.,.,,„. ,-,., ,„;,„ V k,«-.... cs yo '„,:,".: ',,„,. 'inV' ac . irèe d V" ;mhíi«1i7v>M,7ri,Z«n,07717 IOO firaft. P"Co Cri 3.200.000.00. EUCLY-; 1.800.000,00, sendo 800 m «""• -1 ba!"'«- «' »»• •<"»'«"• era co-, mll. arande financ - DR. DIR- _'"_*' -Çmtínoul?' Rua Corrtfa Du ÍIÍ™ - .!:* ? local COm por
.¦¦_,„, T— r-rr " D*-S °E MELLO. Av. Alm. Barro.o. ',™\Z1 

Am 
*\'mt 

írtA 2ll £»»¦ v*rJnt'» ,m P-armore. cop». co-. CEU ABREU - Av. Rio Branco, 120, (V. i» InlS M2 Preeo íioofloõõ íí. ' ,,/aí*r«* * /.ui Q«"-Calvet
COPACABANA - Vendo apto térreo 8Ii S/ . 402/3. Tel.: 32-7810. CrUZtirOS dt Sinal, 500 mll.2 qto».e W.C. de emp. area com 2 »| loja - 42*1330. 22-3634. ___, ,Lníd»rJ» de naVemento Tr. DU8 "* 16-A* Sr- ALPHONSE.
dSu%iS!,V.?nli^,tó dSí;' 5P._W-*»N fI"«nei«d" •,5W\__m í„I»r.f.,em *^_?___? Si-  mím^s-^oM^ l__l»ot
externos, copa-cozinha. banheiro com- COPACABANA - Posto 2 - Vendo' mj| 8 Combinar. Pari facilidt- BItAL - 43-0004 SA' FERREIRA - V. apto. frente. 52.2458. 0376 900 APARTAMENTO DE ALTO Lü"
nleto. denend*nei»« do emorerada.'magnífico apartamento vazio, todo j_ j_ |_f-_-._.__ «.„__ -,',».-' '" ' " " '" 'I pleto. dependência» dc empreitada.' magnífico apartamento vazio, iooo . j |r,|orrn___0 f»Vor eltar¦ Pintura moderna, 1» locaçüo" Preço:' slapçtsdo com 3 sala» conjugad»». 3 «• «« mfOrmaCBO ravor *-''«r C0PACABANA _ p6ttn , _

I l.ri), com 30":;. financiado» em »'quartos, dependência» e i,ara«r. Pr*- « referencia 7iV — Ven'i*»S'p«ra .e„da _ Vendo em piedlo'anos. Ver no local com o porteiro » Co CrS 1830.000.00 tendo Cr» 800.flOT.0_"'ORLANDO MACEDO — SÍO P:>°"'. '"»". copoilo de iala e qua, ... ..„ „„ .--, ---- Rua Miguel Lerno». 124 spt» 103 r financiados cm in anil, OI.1VIERI. \'n'j'V.", „ _ ¦ . lo conf. banh. e neu cor Precu»T.200.000,00, Stndo 700 mil tratar com o proprietário pelo-tel: run da A-semblêia. 104, 5.o andsr ... Jos*1 90. 5.° andar — Ttltfo- , p„rY .."/ÍM mll u m íin
cruzeiros de sinal t o saldo fi*;s±^i3- Lso40 70a io» 5" o sh. teH.s 22-0362 t^tM,. n# 22*9?50 — Ramal 13,

Apto. '.?.*;, e,Cnr%ipr^,ilrAÍnrnUde.v° ,0 e «••« "P»r«d'> <e"- construçio). maffdlílc
,0 sobre „_?' B;.J?Í_ 

'.'-o 
« 1Í1, li n5i Tt"Uc nua *-»lta»d» -". " 20». - n. 710. o

niuir. Kl° "r""00, 12" 5, loja - 42-1330. rn-,. ,- .». «r,, aaa '" "_"• 
_•e filiar- .,.,_.,„.., Amor. «rui *cl• M-301-*. *«« WJ" Irn ilnr.ri22-Í6.-4.

10 CONSTANTE
03180 700

FLAMCNGO

Vendo apto. de quar- AO — FLAMENGO — Vendi
magnífico apto* i rua do Russell'
n. 710, o 9o pavimento, cora qua-Iro dormitórios ò7 armários emba*

Vcuio apto. de (ren. tidos, fjrande salão e sala de jan*

nanciado em 5 anos f. P. «A.V. RAINHA ELISABETH. POSTO =__.>,-_„V,wa Vr.m*m'A,,,»* 7m-m" « _ !_. ,,-- ví.,.Hr, llnHr, o .r»,,H,. COPACABANA -- Vendo ÓtlIllO »p.O.12 por cento a.a. Para l_*WI5g8^^
mos qtos, binhs. em cAr todo a óleo *

n.°- 724. Vtndas ORLANDO nrS M0DC"-0" dc enlrada ° l«'-no- -1'-1
macoes favor citar referencial^^Kni». gm c?r todo . ôieo L^b^nheir^-cò.m.u^qtlarío *"";

A/-r-r-.. .nane. Tratar hojeMACEDO — Rua São José 90 2S-8S03 e 43-8504.
— 5.° andar -— Telefone:..
2?*9950 — Ramal 13.

8258 700

rTOnpinA' de empi-ciaáa e área com tvaue.
iRnifi -rin CrS 1.250.000.00 sendo CrS 600.000,00

•0't,p..'.üui financiados. 22-2031 e 22-5599. Dr. Ga.
POSTO 5 — Vendo confortáveis apt«c,]briel de Andrade. 7285 700

,i.i. --. .-...nes .-..:„ i-a;iiiai. . i::-'ij,-i. ir,. -. , .ia;2 quarto», etc. Cr» .... ic* . „,.'Y,J:T''i; YY'. ^"''Y m- ,»l:«'l,,s Parit cmprcRatloS
___- 700 Ll» mU. -rande fin-nc, dr. dir- ímD3.q_,Va_c '''p/^ dependen-

Sikl™ COl-AtfABAKA - PCíto 3 - V.ndo CEU ABRru _ Av. Rio Branco, 120. fmp.i____ír_*c,íj ___,*-V™_'Z ,gí cias, com varanda clrcundanté,
ccÜcTbana - Apartam.*- de ^niT* Ztf_%TiSm"X " ^ ' ^ ""-V 

H73 700 tt- 
">* 

aT rÍ.í ^UV. com vista para a baia, raraw»'
frente Fraucirco de 8á 33, ini.-io de _¦', 'u''b° " 

còr oso *-WO doe-í,.' 280 c/ porlelro sr. Cario» - Tratar exclusiva do apto. para quatro •
cointruçüo. jardim de inverno, sal?. pr^r; e' ,rM é'ttnriu*-íl P*eco òso mil •'0ST0 3 - v- »P**-- 'rente, io.*. P/ rufino c Fernandes. Av. R. automóveis. . tambcm vendo, uniou.-rto, banheiro completo com ho>:. c, .„. „ d .„»„_. _ ,nf 2. CA- "l?- 3 luartc» ele. Cr* 1.200 mll, Branco - 183 - 18° end. s/1.823 - nlano dc 3/4 de cauda francM «.«.*eoilnha. irea com t*nque. quarlo e ma£ - 43-Òm". metaíe. Aceit,. aulomovel cl parte Tel: 42.1280 ou 32-3795. 1.5" _°T.J' .7«.*.:!5»aArfv?",;Si* *
dependencli» de empregadas 80 me
tros quadrados, apenas 230 m|l cru

^fc^M^^ ena"dr,' i"*^' =í?o°J m"g.'»i^o àítÔ.7 ^,St°.nda7
nanclameíto722. m.dianl i mento_d.._frentç. andar alto. edlfi-! financ ,do. 8 mlI ; 200 «ueefro, _ ,_, _^d> ,. .-^nanciamento p. Caixa, mediante um ,sinal. Inf. Tcl: 36-0519. «!"

COPACABANA - Posto 6 - Vendo T_ .í™'
pronta *2-13"0'

DENVER, Barata Ribeiro, 803/ mensais. Tel. 37-2834
apio. 802, saja c quarto, corlnha, nio

PÔSTO 6 - Vendo apt». de sala. 2 „..v:itfh_«L^f"^^ÍI0 "•SÇ!_,.°^Jr:__r! COPACABANA _ R. Ministro Vivei> com o proprietário, sr, ROSADO. Ba-
, se Cr* 550.000.00. Tel.: 43-1324.

7283 700

COPACABANA - Vendemos P6Sa Avenida Prado Júnior, apto. qts. dcP. em-., garage. preço cm .
dt sala, varanda, 2 quartos ci 000-ooni|'0 facilitados — mt 36-osid.
armários embutidos, banhei* ^l™
ro, cozinha, quarto t WC de Copacabana — Rua mísuci lc-
empreqacía e area d<* urvim n,os ~ '4- Vclldo apartamento ter-., cyoi.a e area ae serviço „„ de fundou, (ndev-jmáveli teníocom tanque — Preço 875 mil £al£l'-> com cnnírio embutido, raio
cruzeiros sinal Aa. snn *u:i c quarto, jardim de inverno, ban 'o:-
ÍmiSiIí - S"-ai tie SUO mi! ,0 completo;-coflnha, diias 'areai
cruzeiros e O Saldo financia* sendo uma com tanque, lutar para
do em 3 anOS. Para informa : £eladeil'--1i todo pintado a óleo. Alu-- «... .. ...u*. rara inTOrma* rra_0 _em coiitn"to N-'.o falta água ••" ¦-••  ••¦•
COOS favor citar referencia n. F*-e<:° 3S0 mll de 

'entrada'e 
o res- vel, apartamento, todo atapetado, mo- florõe*. banheiro

724 — Vendas ORLAMnfi:,anle e,n prestações mensais tle '" ""' """"

MACEDO-Rua {^ffifâ^aifer" a03 a,UgUÍi5'5'Or.la:,T,Te,efone^2?-9950|-ro 
Mm d., a à, ,0.0

copa. coi.

p.gamenio - dr. D'RCEU abreu 7327 9M.tado novo"Gavcau" cor marfim,
Rir. Branco. 120. «' loia - _,_„__._>, _„„ „ A _„ ,„ c um eonjunto de sala de Jantar
223654. 08184 700 FLA"EÍÍG0-B0X.-, v„<mdo megnlfi. completo estilo espanhol de cor"

alas. 3 aRATiFico--Com-2o mil cru.,«iro. %_& \\__^^-i\^_aT% clnzae dourado Ver no local ceifc
e depen- a p.uem me Indicar o enderrço de coiutruçSo a preço rigorosamente íl- ° Porteiro, e tratar a rua Goncal- ,tíenclar e gaiage — Preço i.soiTn-.il proprietários de terrenos" incorpora- xõ"e"còm' bastante fácUidiádc^drpar ves Dias n. 16-A, Sr. ALPHONSE.,

çom.t.iOO mil á vlsia — Inf. - CA- ção. á ve :da com entrada de 25 por gamento. Preço: CrS 263.noO.0D com 4519 í)00'.i
ro de" Castro. Vende-se ótimo arnir- BRAL - «-06O4. cenlo Nfio Irteressa.n rs que e.tão «penas CrS 37.640.00 de sinal. Deta. f_amengq —v_______TrH±3 •
tamento de fundos en, lindo edifício .„„.,,,„.„.--:, , ,., „ _,;u".c_,;-or ,~J-}- 26-1131 ~ so" lhe. e plantas a Rua da Assembléia, nlano de 3(1x44 50 im" £22 residen!- Bca sa'*; varand». S ouartos e de- ^PACABANA-* Po5lo 1 12 - Ven- BRINHO. ate 23 horfs. D3 Ka|a 003 - Tel: 32.3000. SYLVIO SaXlÀ-W oaví 'TTaUr «-7714 *
pendências comoletrs - En-ega ime- «o «pSo. oe frente paia o mar com 10115 700 ALVES. 4514 900 l_a_Bã_ 10 p3vs' Tral',r 4J""78__, -jU
rll-ta. Preço P5^ mil cruzeiro.., eom"1».» quarto .çonjufcdc, banh. e .., ATLANTIC\ - Vendo em andar m AMFvrn patftf v»nri„ „ n..a a—?-  —18007 900 ,
'M rhtl eruiilro. rininelados. Tra* .£«<*• _l_ aluír.do.sem,_c?_t_ratp - *,_,* ^^«Viíi^ 

~t.mSS,°„ '21 **"2". íí^^í^SStÇ^TíSln.YÇrí0^ Ii.,d* fT-.AM?flNGO - Av. Rui Barbosa--

Rua Hilário Couvea, 120, apto. S01
... T2E7 700

bamento1, fren-.e. vista para o mar, 9.o -m mll -««Mires rinineiados, ir.v. 'p"._n "-¦,'__ 
;;„8_ ,;,,'" r«„„r, 

--Ho. mr-nifien apartamenlo de tren* cõrrè a 5andar. rilã. 3 quartoíi dependências, t?r cem VTTAL A MI.VA. Ri-a B-ií- • '"?*> .60 mil - Inf. CABRAL , • 
,-.„ ,,,,, varandn 3 „,_., S0^.^

armário., embuijd:.-; c=m n rjorlèlro, »°s Aires 6S-A - 3.» - Tel. K-087Íi !.« l6-"*- __ ...,a dc „„,,_.„, 4 qu3ri... 2 banhei* roíamente""" """''' "" ' ""' •-/COPACABANA - Posto 2 - Ve-itln TY Ç°n\.ttor. çopa-COTinha, 2 ouar- „,_,_, cozll
Vende-se apdrtA* otlmn aoto. em prédio rc cõiit.ruçín tos dc empregada c| W.C. _e garage lo e banh

da Co'ombo, »s- solida, 7." sue'.. funcoE. alu ndo' sl _L_'! . nvi ._„„ . .' 1,,-.. T.V' W desde
ouarlos ganass e csntrrto, com .ela, 3 qtos. banh. coz flC\"J,T'1Z' vi nv'PMrt?£r«A ai '¦'•'-»"-'"¦« -¦•- -  '.- -™«

em cór. armerio, qto. e W.C. de emp, - área Preço Jar -.isltas cmn F.I.OI (FIGUEIRA^DE llxo__ scm Ju,.os c sem reajus. iEdos. P
branco deoenden- «XI mil com 50 pór cento — Ii>f. -,, '*."., ,* n.oó <.-,•'• "inn tamento. Detalhes c plantas a nua para a !

. Ve- depois rie 2 CABRAL — 43-0604. 04347 700-.--- 0BI48 7'KJ _a Assembléia, 93 sal. 003 - Tel: c|'.UO.'

COPACABANA
rin Costa, ótimo, anip:n conforta- lsta, nmo'a sais 3 ouarlos san.-as e cntrftc, com sr'a, 3 qtos. banh. coz.

Dutra apartamentos de sa- vendemos magnífico anto. frente an*de Inverno, quarto rlgo. _ar a|t0i „| sa]cla 2 s_,as iardlm dt í,
separado, banheiro com. Inverno, 4 quarlos. 2 banheiros em

VMtln to» Hr^i^rw?''/.™; í1-*10* ^f' árca c/ ,SnQUS' qSnr- ••°1'- c°»« ««Parada. co*lnha. irea du- !
.rurãn »s dc empregada c| W.C. e garage lo e banhc|ro para rmnrcgada. Pre- p)a, 2 quartos de emp. banheiro e'desde Crfj 560.000.00 ç/ gr-nde garagem. Edifício de sólida constru»facilidade de pegamento.

— Ramal 13. 8259 700, 070,12 700

redores selecionado , prédio d- clis- i.inaue em atulelo
sc, com Uvinji varanda. 3 quartos, de.' cl-s rie empregada,'entrada" 

Vêr n"or°Iocã"Í 1 pendênclrs tle empregada r garagem.' horas. Avenida Cooacabana 872 apar
o da» 9 às 12 e tratar'Prc'.0 convidativo. Tel.: 48-6837, pron-- lamento 603 — mll 150 crvzelros.

Ia entrega. """"

COPACABANA — Entrega imediata 32.35000. SYLVIO ALVES
SENHORES — Proprietários de ter- _ Vendo A Rua Figueiredo Magalhães ¦

7680 700 renos, cas.s em Copacabana — Cor-,823, apto. 205. de frente. Ed. Plancd

COPACABANA

g. FFnnFTnA *i* noA<sTxn~" irttor trabalhando somente neste b.-.lr-, duplex. todo pintado a óleo. novo. va-
v-nrir-orV.T ,r;i;'riÍ7,..^Tr, „™ M-rT ro e com bo"! Pedidos de terrenos zlo, com enlrada, «ala. 2 quartos.
Sn^r\ÍS"^.^S«n^.nhI"r°: e F"M. «ceia para vender seu imo. _.„„_,„ e coz|„ha * W.C. e área

Preços çj0 SCtlp dc algumas legaçOcs e consu. " Permanente deslumbrante vista '
Baia dc Guanabara. 3.000 COO.OO
000,00 e o saldo fac. e fln. lon-

go prazo. Tratar 42-7734 e 52-8491'
4315 900 IVAN CORRÊA IMÓVEIS LTDA.

FLAMENGO-PRIA;- Vendo em edi- 07449 8001
ficio de esquina em inicio de cons- VENDO em fase de acabamento, apto.

--IAPTO SALA • «jatfta ~vap ! Av- RAINHA ELISABETH — vendo Vendemos aonrtamento novo. claro. Il"^sa7'_ce"t_'a_a*»"vender íèüTmo" k^x,»,?? m^mn^h* 
'Â'wr 

?j"S3 truçio, apartamentos de 1 salSo e 2 de esquina, 9» and. com 2 quartos, «a.
Vende apto. de 2 QTO cozinha de frentf Posto B ^¦ ó,in-° «Partamento, con, varanda, 2; quarto e sala conjugado, cozinha e e.efa,f?'s' 

m"hÔres condições 'Até oSê R.l.,Z.t™ ^ún-'o à Pra ttuartos ou 2 sal" c 2 t»uart0s e de- la \ demals dcP- conlP- mm d<" en"
quartos, 1 ,ala, banheiro emVór,"rea E?g TITO Uvló - vende 450 ml^ 1salas- 2 cluartos c dependência» de, banheiro completo. Preço 380 mil realmente oTegocT.creâi-zeV 

's ->f do Bairro Pel-oto Chave- com ô mals deP1*-*'d6''c'a- *->* Pr«0' llxo- « trad» ,e "'S?0. e.T.».anos- Tratar «com »,*,„„. m...-t. .  . í-nf':..-4'-u *-LV-.V >enae, «jo. mil empler.ada -com ,2,00 m2- Cr, .... cruzeiro», sendo 150 mll cruzeiros de ._ta'_c"___T ».„ írrovel llvrt í 
'.tm 

. Jl„ Tr. 
',r 

1™ m nv vt «em cobrança de íuros com preço» sr. Luiz
1.300.000.00. grande oportunldTde t] entrada, 80. mil cruzeiros em 10 ano,, ^..I,'^^,^^, „E ít*'!; f?„ ^^.desde Cr? 1.250.000,00 c/ enorme' fa-,

.... ..... _. . ¦-,.(, 
193i ¦• 

> - - •" m"»m*" " " » ""¦ - —---¦

eraoreÂdo"io*""5Í2, e banheiro de íaciUtado» e 20J mil financiados.
TraUr8rilr?;t!,m^.''nC,ar lndevass4vel. 42-1768. Av. Rio Branco, 134.rratar. diretamente, com-o proprietá- ¦ .. '¦ ,, i 07S59 700rio, qu* precisa de capitalpara abrir -negócio, em and-jmento.-.ConslruçãoiPABA SER DE-ALTA CLASSE —Bela;.ordem, para residir imediata-'Cada, apartamento um-andar, situa- COPACABANA

Cr$ 10.000.00 o m2 de construçio. Tra-
tar pelo tcl.: 48-6837.

• Póslo 6. vendo óti-
po?t^r„TVoa^rr%na«no05622VeTrr e°l*±fâ .«??«!_ 

«««• __ ^-23, 
Ma - fei.M?*!

a Imobiliária OMO LTDA. Avenida .V"-';.,iV a" «17. n™
Copacabana, 1130. gr. 3'3. Tcl. 27-4141.

Tcl. 37-3906.
26304 900

òilidade de pagamento. Dçtalhea elpRÁlA DO FLAMENGO 82 —"apto.
08147 700 ,pla"tas * Jua da ^5'cmJ,',éi?;~il3.sT"-i«>S — Para ocupaçiio imediata. Vende

08134 700 Íra---f5__~-; .i-A- a i103 
" Tel- 31-sm- S,LViS,A_;;!flno apto. em edifício de luxo, aca.c9?AC.A?Ai™. ~. ..Vendem-se_ no | VES. 4513 900 bamento de prjmeira, ótima vista."j-|inuito claro e amplo, parte aocial amente. Edifício novo. Favor nfio com-!Ç&o privilegiada na"'famofa . praça mo apartamento com 3 ralas, 3 quar-, 27-C0Í6. ate- lff hora» Inclusive do- gj; DESEJA — Comprar apartamento edlfedlflcin LINCOLN, na Rua Paula _. AkÂÍ-.lnr. e . .parecer quem tiver financiamento de bem, com vista para o mar e fundos tos. 2 banheiro-, tudo muito amplo, mingos, »_r,l*m Copacabana, leia em seu beneficio Freitas 9507. sóbr-e pilotis, e com 2 rLA/VltNwrj — entrada

?'VfSInnS,ÍA,nstitul0--- Preço facilitado.!Para belíssima floresta. 2 salas, Jar- garagem e 2 quartos de empregada 26283 700 _ Vendo maravilhosos aptos, pron- apartamentos por andar, todos tie apenas 49 mil cruzeiros, mais1.200.000,00. Aceito, para pag-niénto i Bim de inverno de mármore, 3 quar- c dependência- Vendo urgente: Pre-, posTO 5 — Vendemos apartamen-, Ifs. de frente, com garagem, na Av. frente e com área acima de 200 m2..i t_\ __,.»__=__ .._, J,,__. J_vista, ofertas. Rua Barata Ribeiro, tcs principais e um secundário, 2 ço CrS 2.500 mil com uma entrada de,t0 novo de frente, com 3 quartos. 1 Atlantic-, e ruas transversais e para- poeStibido grande 1-ving com 47. .15 ,H presraçOBS sem |Ur0S ae
407, apto. 1003. . ba nheiros sociais, sendo um de már- CrS l.ooo.OOO.nn e o restante a:.com-\_ulf. cozinha, banheiro com bcx. de- leias. As melhores oportunidades em m?' Jardim de Inverno com lB.50.n2. CrS 7.840,00 O Somente na7294 700 more e vltro itc. copa. cozinha com binar. Tcl.: 46-6837 pronto para mo-'pendências completas e garage. Pre- preços e qualidade. Construção sim- todo de'mármore' galeria também1''--,»-.-, J., ,1,,™,» .m ,4ocarrara e azu- rar. | co 1 milháo e 3:0 mll cruzeiros, sen* pier, luxo o super-luxo. Se deseja.de mármore. 3 ótimos quartos.• am-1 «ntrega OBS enaves em de*

do 600 mil cruzeiros de entrada. 370 realmente adquirir to apto. em Co- , sala dc Jantar banheiro social e ZettlbrO de 1958, a quantia de
mil cruzeiros em prestaeóes de :A P*„abana^qu^o^ rm c0,. cop!(.co_|nhil c d_.}Cr$ 86.240,00, VenfJeitlOS Oti-

I bancas de mármoreAV. ATLÂNTICA, 3916, apto. 504. Icjcs especiais ató o teto. Pintura'»Vende-se de írente. pata o mar com óleo, exaustor central para cozinhar, COPACABANA — Ilua Gomes Car
?__t,_ujirt0?.' .2 s.alas, sileta, jardim dèfíaÇpíftParquet Paulista etc, enfim neiro. ótimo apartamento de sala e mil 100 cruzeiros e o restante fi- náo deixe de consultar minhas ofer-:inverno. 2 banheiro; sociais, copa, co-' aca pam-nto de Gomes de Almeida. qU;rto, separados, banheiros, cozinha/ nanclado. Aceitamos autarquias. - tsj maravilhosas. Dedico-rr.e cxclu- „en0„Pc, s t0'„? tar-dc,_ emPr,„ ? ' 

ITIOS apartamentos COm Otmaz nha. arca rio curvlrn miôru Am. l«,*i'Fernandes iCnrrpnliflr n rr.r.cf.rurftrn- , .,!...1.. j_ ---Aa. i m—* ¦» i_.ii-_i_ ftwn tmiM .1.. «, __•--:  -i- a-, r.  dn. P-nturn a óleo. Garagem. Con1- T rJim.-' _.VT:" ~. -»¦-*¦«..,•*»¦ V1!**zinhã área dc serviço, quarto dc^m-^ernandes Engenharia, Construções ounrto' e dependências de eniDregada!! Tratar cóm Imobiliária OMO LTDA, slvamente ao bairro de CopacabanaJdf; jv-ntVrn a ó!eo-, Garag''m
pregada. Ver n0 local e tratar com £*?»• f,nt:'<:8.a imediata. Visitas A prcr.0 CrS 680.000,00 com CrS 180,000,00, Avenida Copacabana 1130 gr. .103. Tcl. assim sendo forçosamente estou aoa.|•*ÍM'W?' rigorosamente a preço
AllSUel LCfnér Tel * IR *?"-i*ÍO PrOfn l lir.nilln fnvllim Sfl _^.f-m 1 nt\* _ .._ .•>_• . »* ....,,,. ...,-t,. .. ,., ,-«.-. Ati fí.',n„ rln íií-i.i

de sala (13 m2), quarto separado
Praça hugênlo Jardim 10 apto. 1.001 dc.entrada e o saldo cm 2 parcelas, 27-0056, até 20 hora», inclusive dn- reinado para bem servir meus cllen- Ql',n- _ cargo de firma de comp-u-, com grande armário embuti-COm nora ma reinem e nrnviAe rpfprAn- . , . .._ .' .h. »... «*,;.-.,*«- '*— - -... .»i j..*.. .._.._ imi-t» -^nnnfHarlr Plnniaa » nfnrmn. .*-'.- . . . .27191 700. Jfm ^2ía ""'í3^.,6 ,.I*V'?s-r,eí"'n- dentro dc"l ano. Aceito financiamen— —; — .cias, informações 42-3407 e 57-0613. ,„ ri. ._,-..... - in-iiintrn Pronta en-COPACABANA _ Hua Duyivlcr - 27605 700 ref4a 4elc'Õ„I- í 6M7 ,

weffi atraía6 SÜ d°e !__^_ COP. P6STO 4 E \h - Vendemos j 
78361 700

Snaní10»^»^8' 523?™' £ 8__\ magnífico, terreno de220x33 cm zona'  " -
quarto separados,. jardim • de inver-no, cozinha, banheiro. Preço Crf» ....

i 580.000,00. sendo 50-; á vista e 5Qr. fi-nanclados em 5 anos. Inf. depois das
e 52-8493.
COPACABANA — ÓTIMO

j 14 horaív com d. LEONOR, 32-9538 c'mento' vendemos a Rua Prado Jú-
I 22*4492. 430D 700 nior';.. 181 apto. 902 fundos, c|sala 2
j (^PACÃBANÃ^rvêído-apto. à Av. ffi^eP^emn? grande^áiea^EsnAT^-exeTn!l Jf1'0 d,e Cas«'h«'=.1 vazio": PrSçoeexcepeic.naei im'm__
ltTr& rxJvmn/xcx 2- ba,n,hr,Cn'S^ «««iros, sendo metade a vista saldoetc. Garage. Cr?/3.200000 com 1.500.000; em io an0F. T. p. Vév com o Por'-

1 ínfnrm^S» DT"nTCnríacde^,D,rí?ramen4to- telr0- Tratar IMOBIL'ARIA LAVRASInformações PERICLES DUTRA, Av. Tel:. 22-2255 e 52-89751, Nilof Peçanha, 155, sala 612. Telefove:!
! 22-2430. 7308 """ "'"

mingos. tes e em otlinns cond'çõcs. Aptos. Ivjtóâoneldade. Plantas e Informa- . ur_|..er s__ia| _ _07Inha26284 700 para renda tenho boas ofcrlss. Fl- foes' diretamente com ns Incorpora-.**"*'' uanneiro social e cozinna
RUA FELIPF DÉ OLIVEIRA." P "•''¦ncUmenlo a longo prazo. Não Der-' dores na Rua Bueno» Aires 90 s) 901, | com fogão de 3 DOCaS. 4 pa*
2 - Vendemos apartamento novo! í__,t*Injfí^™ _„"?»„_ ec0n<!?__! STí?,?'? __.001_ t^m?" °U ; VÍmontOS COm elevador. Vi*
todo claro, de írente, 2 quarlos. ,,scu dinheiro consultando minhas P-1os telf.. 32-0041 c 48-1504 ,-:*__. Ji-_.Dm_„»_ „» |--_|.sala banheiro comrjlelo cozinha ' oíertas sem qualquer despesa de suai 2458 700 SltaSI diretamente nO lOCall

1800"S"7Õ9ÍTemos apartamentos neste» locais. irt' de „rvl°0 . |an0u d ,.';parte. Para reu beneficio náo deixe; , Rua Hermenegildo de BarrOS"rm"art,-"ípar'' vcr r-om1"1"i'' con ? Sr- Iíiia" dência» de empregados. Preço - de obter Informações pelo tel. 27-4141. Em*Ár'lr. -- >'"»»>W »» *-«K^ _¦apart, - _ Tci 52.jo37 A Av. Rio Branco m|jbSo e 50 mil cruzeiros «endo 50 ou reservar sua visita com 30 minutos! tòtüC/O
2382 700 por cento de entrada e o restante em'!e a:2t"edel,da f;m n! escritório -¦—¦ ç_m_„,„ -.,,., _.

5 anqs. Ver no n. 7 o aDartamento_-V- Atlântica 3.502 _ 6.. andar —| ESTAÇIO - Rua Samrjaio Ferraz n.«

óleo, composto de: entrada, duas boas
salas conjugados, j. dc inverno, I
quartos, sendo 1 com varanda, arma-
rios embutidos . forrados, banheiro,
grande cozinha, espaçosa área, ban, e
q. de emp. e garage. Preço: Cr| ....
1.750.000,00 c| pàrlc financiada pclaC. E. c parte facilitada a combinar.
Chaves na portaria do Edificio. Infor-
maçócs com o proprietário pelos tcl».
46-5979 e 42-0329. 07426 900

residência! dé 10 pavs. Tartar 42-7731 COPACABANA - POSTOS 2 e 3

07403 700

70q COPACABANA — Av. Prado Júnior.
-*..-»,-,-— ,. - 181. apto. 1003. Vende-se c'2 quar-Ed. Alaska — Ven.|tos, arm emb. boa sala, banh c|box.,

131 — Grupo 1302.

COPACABANA — Em olimo ponto Uoiícojn-o^porteiro Tratar concirno- Funcionamos domingos e feriados, j68 
~ Apartamentos de um e dois

comercial à Av. Copacabana 1100, blllâria'OMO LTDÁ Avenida Coca- "8135 7001 quartos, sala, bannelr.o. cozinha e de-
alugamos excelentes apartamentos p,'cabana -1130 er 303 Tel 27--030 L„ .— i pendências de empregada. Pivços. a
consultórios, escritórios ou residência,' até às 20 lmrasVindú.ive d'olningo^P°STO » -Apto. frente Av. Copa-j partir de CrS 450.000 00. com 30% fi-
todos de fronte, n.°s 1001, 1002, 1003
c 1004, com amplos quarto e sala,
banheiro completo e cozinha. Ver
no local com o porteiro c tratar cl
o BANCO DO COMERCIO DE CA-
FE' S. A. Seção de Administração

den»"?Àm"l;!nnrÀ«~\Z'« Kua dá Quitanda, 191-A. Telefones
COPACABANA

1 de-se um apartamento de sala con-'coz'. garagem t ..^„.,. uu _,„„,.... —
Jugada e quarto, com Wtch e banhei- entrega imediata. Ed. de Luxo°'e 3 r3"1659 e .2:i-62!,1•
5,°, Sr?ÍÍal,-.ire2ÍSrPnaS Av; Copacaba*! aptos por and,?r. Preço 1.050 mll |POSTO 6 - V. aptona por Crí 420.000,00 com financia-,cruzs, -¦'• ¦--¦ ¦ •¦ 
mento, entrega imediata. Intermedia
rios dispensados. Tratar na IMOBI
LIARIA, ALEXANDRE KAMP. Tele
fonetí 42-5710. ,, 10235 700152-0676

26283 700 cabana, vazio, rccém-concluldo. am-
pia sala, 3 auartos, 2 banheiro ro-

RUA ASSIS BRASIL — Posto 3 —'ciais etc. Cr? 2.300.000.00 com gran-Vendemos apartamento de frenle. no- de financiamento do LAR BR ASILEI-vo, 2 quarlos, 1 sala. cozinha, banhei-,RO — Prédio sobre pilotis na esqui-! C/_„__^ro completo, área de serviço com na da Avenida Atlântica c rua Júlio! riamGflQO
tanque e WC para empregada. Preço;de Castilhos. 08092 700

nanclado» em 10 anos. — Rua Quitan
da n.° 65. 7.» andar, telefone 22-3329.

3210 800
**t^Sftjs*>+tj**>****s*s>f^**+**>******rtf*r*0****>*ir*t-A

I-- * ¦

1 \

9172 7001 -W mil cruzeiros com 370 mil cruzei-! FLAMENGO - Vendo apto. de luxo
-—""-'""i ros de entrada e o restante linancia- JUNTO A AV. ATLÂNTICA — Ven- frente c/ vest. 2. salões. 4 qts. c/ e também na Av. Copacaba-frente p| Av.; do á longo prazo, Visitas ^detalhes, do o_ apartamento do 4.» andar da arm., 2 banhs. cm côr roparia, _- íía !_:___ Galeria Me." 

nescal, aberta diariamente até
22 horas — 37*3963.

08177 700, 36168 700! * 
"* "20856 

70oiteÍ?T2-964Ò7' f"" " 
" 

ásM^DOO 86590 900

35, poucos metros da- R. Can
dido Mendes — Aceitamos
outras modalidades de paga*
mento. Preço do apto.: 400
mil cruzeiros! Não há aparta*
mentos de fundo! Plantas, in*
formações e vendas exclusi-
vas:.LOJA DOS IMÓVEIS -|E_?dh.'_S_ Tt^_. q2a?tóSi
Av. KIO Branco 128, SOPrelo- nheiro para criado» e garagem. Gran-
:. j.ni, io Ummm. Al IQOá de financiamento — Visitas com GO-(a de y as lo noras — 42-JJ84 mes azevedo - Tci.:

PRAIA DO FLAMENGO 12 Apto. 811
— Sala, quarto separado, banheiro,
cozlnh. Entrada CrS 250.000,00, 3 pres-tações semestrais CrS 60.000,00, mai*
CrS 100.000,00 em 3 anos. Total CrS
530.000.00. Chave, c/ porteiro. Ver no
local e tratar tel.: 42-5079.

02400 BM
FLAMENGO — Av. Osvaldo Cruz 107,
próximo á praia — Em luxuoso edi*
ficio — Vende-so pronta entrega em
andar alto, de frenle, com linda vl»>
ta para o mar, excelente e conforta-
vel apto., todo pintado a óleo com
sancas, próprio para família de tino
gosto, com hall, 3 salas independen*
tes, grande jardim de inverno, 3 óti*
mos quartos com armários, trabalha*
dos, saleta para costura, 2 roupeiros,
2 banheiros completos cm cór, cop»,

45-2684.
07262 900

APARTAMENTO - Vende-»e, na Av.
Ruy Barbosa, 560-901, um novo da
frente, com J. Inver., »ala, 3 q., dep"cnd.
de empreg. e garage. Tratar no local
com o proprietário. Telef. 23-1334.

04471 900

, pane unanciaqa. /vceit^-ie; Aiianuc^, .saia-qucrto etc. II." CrS.com a imobiliária o.vio LTDA. Ave-Av. Rainha Elizabeth n. 5, todas as copa, coz.. 2 qts., de emp.' 
l Ut **mmm. v,\ . . 1" l^<' ÜS.^i. Kí.náe >-"*™¦. - DR. DIR- nida Copacabana 1150. gr. 303. Tel. - peças principais (2 salões e 4 quar- gem atapetado e pintura á óleo. Entr.

¦li.. »,. „conl, VitaI- A, Silva. CEU ABREU - Av. Rio Branco, 120. 27-0056, até 20 horas, inclusive domin- tos) de frente, 50 por cento financia- imed. CrS 3 milhões c/ 50Í financ. c/-;™a Buenos Aires 6 7A 3.-' tel. s| loja — 42-1330, 22-3654. eo». do. Chivu .a í. nn-.»irr, WAT.nwfjriB A«»™húi- .. ./.nn»

- ''.'VY>, ';.-¦¦ ———_______
_^ _._;.,y,';-f,- ,_

^f_WBW^HB^[_B^H_|__^^^m_!\j\y \mZtmBff_\w _b_^^m^^^^^^^\_\________m ¦¦1 m^mWm_\ wmm mwWwmcr

^5C(5iS^ Gmfcr ^CXSm Bn-^M __HB______?^BHPr*>^^T^^^
^VlBP^M» mmmW ^^ .>» *mjr ierezòpolís¦ MM -^ "~

TamM W a Cj*^ n o ' c e n r p o oa-'cidadí
^H^H mmr '
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HI Ml

50,40 SÍTIOS A VENDA! — Não perca esfo única e última MM HU¦ ¦n
^1 ^HHl

__ liiliíEiHl-Ji
/' a Mt*^A^*m>am1lmmmmmmm»S^ ,

.-^Fr/bürga
fM W0 MESES SEM JUROS/ — S/ríos a partir de 3.000 m2 todos

de /rente para a Estrada Rio - Terezópolis - Friburgo — Planta aprovada

pela Prefeiturade'Nova friburgo e de conformidade com o Decreto-Leí, 58 j

AGUA E LUZ EM 70DOS C^S SÍTIOS - Qi\IBUS A PORTA -

SO-,40 SÍTIOS A VENDA! — Não perca esfa única • última

oportunidade, adquirindo já o seu sírio num dos recantos mais belos do Brasii1.'

PARQUE SAN DIEGO

IHfQRMAÇÕES £ VENDAS. JP JFS l-O V E

JUNTO DA AVENIDA FELICIANO SOORff
v

Otimos lotes residenciais, com ruas calçadas, meio fio, água encanoaa

e luz. Planta aprovada pela Prefeitura Municipal de Terezôpolft.

Entrada de 2 0% e o saído em 60 meses sem juros!

Compre hoje e ganhe a vo/orizaçõo do nova estrada

JARDIM EUROPA

_ZW MsM mésmm S_W

'- ' . 7

Tmôveis§ltda^
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO. .6 — 13." ANDAR — SALA 1303 — TEL. 52-5073

^^^^..^^^^^_^^^

'* •. i, \

iiiiiimMiMMMiiii^^  ihmiiiiiiiihhii m



C0BBE10 PA MANHA, Domingo, 19 de Nev.mfcro d» 11157
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C OMPRAE VENDA --,... "

em rua estritamente apUia. a, venda no edifício Cole "|"tr"S*" n» Aventa Rui n-.i  qutiio dt dormir p.ra c".»'"mpiéai. em Inirlo de r.onitrti.lD'Aiur lado d» .nmhra, » rlm JJJ «mffclu de um iptrUmento por,em "pau marfim", um tspeliio aniim

1
' .l.-'v-f1«riio (P.rl« 1> > I

*¦-¦ ¦ ii .i..4rT^'ii" —: / -'¦' ¦- ¦

ri.AMBNGO — Apto, o.«, frente, ven.iFLAMENGO6» ôllmo. a dorm».. ««Ia. dtp. «mi>r., Zfâ__?_____
firaiem, 

«tt, 1,400 oou.OO, t) ttaane. II» 2! .r. Hill Barbou, 300, Nlflio, 4J.8JM. ! • ¦ quarto»
4MI MO mlilíiiil

»I^MJWUÕ^^Ve¥de%T'um"ani!ti7.lí.*,,' apartlr de CrJ l.«0.ÕflÕ,»Õ. |í*cn»d?1f Vergueiro 10, Composto
«um» com 2 ouanoi, tala. coainha » Entres» em 30 metei. Prreo fixo fe: ' z un",la!< *«lai, Jardim de

idtaeif. à nua Silveira «em reaJnstamenio. _ ni-m,, ¦ulU>vrfM euvldracado, 3 amplos
ot embutidos
copa separa-

. ,,^ com lavan-aeria, dep. de empregada • ca-
SHe?.-„ ÇM«°8 »••• «00,00. SinallOO.OOO.o», na promessa 1 CrS ,.
í°2i!°J!!,,() W«í»t6e« do Cr$ ...9.000.00. O saldo em pequenaaparcelas. Tratar tel. 2G-0Z81 —
ANITA OELBERT. Atendo dlà-riamente du 9 ia 20 ohras, No-U: Tidas as poças de frente, doíaulllmot acenda Lado da som-bra, otlmo negócio. tua w

dem»i» dependi nela. i nua Silveira aem rrajustamrnto. — Drnlo de ,nverno «MvWraçado,
«artiiu. 30, apto. 711, i.,uiu..-r Vendas da CIIC — Tel» s^-oifi» (,uar,°* com «rmárlutaata.neulo. TraUr * Av. mo Branco. 1 aj.K.. V *'"• "-°36fl 2 banheiros «oclal», tR .obraloja. sal. it, lei*IOm»WI e "'»M' da da cosinha. Ari.• xi-xaiB. cosu sihi ... __._...jrr~z  _'. ilrri» ,i>>, .1- *r„„.AV. OSWALDO CRUZ — Ven-FLAMENGO —- Vondomot na ^tmo» excelenlee apartamento de
Praia do Flamengo, apto. do"1*; ?¦«*•> hanheiro e coilnha,

P-h,Jr0_- lí!,eh' ,.m. «ndar.ll.; de Vendas da CIIC. Tels. 52-0368to • com linda vista para o; o 12-4055. «8583 oooOujtlro da Gloria. Sinal da | aptos. '/reme 
P.r« praia. m^ud'.

400 mil cruioirot O O taldo ">•"><'« • U6 mil em IS anoi, nn Ara-nina. Eng. TITO LIVIO vende, Av.nio nranco, 194. — 4J-1769. Vende derundoi, 460 mll.
. !_J»I55 000

APTOS NA PRAIA «il mll, aílido" UAmll nn tt anoi — Eng. Tilo - I.lvn,
venda nn "Araruna", Junto ao Rusiel,42-176». Av. nio Branco, 134.

MMS MO

om 36 prestações mensais po-
, Ia T. P. — Para Informaçôot,

favor citar a referencia n."
743 — Vendai — ORLANDO
MACEDO — S. Joié 90, 5."
andar — Fono 22-9950 — R.
10 o 13. 82/S6 900

S1fo"0ti^o«d\,"m«7oe!:;mvb::ctrt r,,r'r;i ,r\,,r,,r' úeprMn
llulma vista, finamente achado, apto* Sk?'JFJZSifk *S_f. e,om ,"nq"e'• novo. I sala, 1 q, varanda, terraço e Jí™1» ,*•'}¦ gfra o mar. 1». locaçío.
Jardim. Unque ele. para peuoa da S? V°°,'?00,?0,c.o1L,^ m" de *nW*
feito. Cri 830.000. aprnaa 30% ll«™. I ?*¦—T«la_r tel.. 38
Inf. 4S-8W4 — daa a ti 10 h». «A.

SKfâíH9 Prf"0,l,• !»"«•. BMMbtSÕ Wh mnldur» dVlarirandi ,im a-conimdo ctda aparUmanlo, hall, it-,mário para homnn ou criança, de 
",.

L'..í' *mf'? »WSI* d» liivtrno, bi.dro. (WiU 000bllouca, iivlm, ii* «ala il* Jantar tnl. — ———— £_.!?:"
Itlie • expeliria, rouparla, 4 am-iAPARTAMENTO — Comnru-poi quartoi, 1 tiimh.-ir.i-. loclali com-¦?' n.r#..a--i ^"""P"
Pleloi, rops-coilnha, 1 quartoa t liâ-.se — ITfferoiicln 110 Ila-
nhclrn complito para cmpi«tadni « iiiencii OU 1 arnnlrlrn., TrA«ársa de lervlco. Sendo dolado. ainda " 

, 
"jf". 

taa.. . ili-ds ar condicionado, imtalacto .nur.-.i qunrtos. Iodas as dependen*dt á«ua quenle, telefone, 1 amploalclat e uaraurm Pílfiinienln ielevadores Oil». pintura a oleo nai ..i.?. Jfa IsiRli-a " ¦vista. Nio ie aceita Interme*
diário. Ofertas para o tele-
fone 45-2581, a partir dé se-
gunda-feira. 10081 900

parles prlnrlpala i plioa da mármnra
I, talerla, Jardim de Inverno

roí sociais, Comlruçlo deCoita Pereira, Bokel. Enienharia ¦Conulrucòe» S/A. Tralar pelo lei: ..«¦«un - namali ]]| » 419.

00 hal .
• hanhélrõi aoclaía

iaa£5|R L A M E N O O -- Vendemos
Vendo apjlo..com_ 1 iaiá», V qúlrtõii aP*0' "n"l de cnnstruçáo àn.AMENUO

venao apto. de luxo, à Rua Se- e depenriínciaa. rreco; 3M0 mii. inf. Rua Marouês de Abrantes 28nador Verauelro, em construcio, Cabral - 4i-o«04. ,„„ ...,i„ . . ji]57 «oo conl quarto e sala separados,
vtndõ'apto.(banheiro, coz. e dep. de empr.

R. SENADOR VERGUEIRO — Doli
quar loa. tala de «linftco, living, ba-

OSWALDO.
0041 com LUIZ

2S200 000

composto de: vestibulo, ampla ta-
Ia, 2 ótimos 4iuaríoi, banheiro,
copa, cosinha, área, dep. empre-
rada. Sinal 40.000,00, na promet-
ta 40.000,00, preitacfies de 
5.000,00. O taldo em pequenas
parcelas,. Tratar tel. 26-0281 —
ANITA GELBERT. Atendo dlà-
riamente du 9 it 20 horat. Pre-
co a partir 500.000,00. Oportunl-
dade. 3187 soo

JHM Wfll GALERIA COMERCIAI. - LOJAS E COMPRO APTO. NO ARARUNA
FLAMENGO - Vendo na Avenida ,B,0XEÍ 

"A M»ch,(£ de Assis. 31| f Na Praia do Flamcnso. Quern tralar
Rui Barbosa, dois apartamento, d*" - Vendemos em 'In» de A«ms. com o proprietário. - D. CARMEM.
frente, andar alto com «ai». 3loui™ KH?'0 «»,v«n«rl« concluída) ótimos Tel.: 57-0074 c 42-1789.
^ - - mm. t linvm r*r*\ mnnarH * ir iln. In MtManalilJÍÕJ. banheiro, dependências de empre-lbMe« •» moderna galeria comercial
gada * garaiem. Preço 1.400.000 00 ligando as ruas Almte. Tamandare

:«m:i m\

êadt. Fac"iÍíta:ie'opÍMmentò'."-"Êlj-:e Machado de Assis, zona dc grande! Vcídcmos^úaímos0 aoftf^m31 KnalO.VDES DE MELLO _ Av. Alm. populacáo sem abuleclmento local OTERJE^ .Vi^il IZn, TBarroso. 01 Sa 402 3. Tel. 32-7610.
 02510 Í00

FLAMENGO — Vende-te apto. i
Rua 2 de Detembro, la. locacio,
do frente, sala e quarto conjuga-
do o demais deps. com financia-
mento. Tratar diretamente com o
proprietário. Tel. 28-8476.

i.r,,.„ , ..».i,. ... •-,.. ,,n ,. i«d construção, (alvenaria concluída)
«néí... %S"rilr,di* iCrtvííi.íULC??i««1" • ql' »«P»rados. banheiro com.íipenas ío*^ ae «mal. vendai no lo- _i»»« -vi» r-«r,,i,^A^ ««_„(«_.(.
cal ou t AV. Alm. Barroso; 90 ss|80i: ?«' de en r'=Ha . U^ 1 h5h»? «,s t»i» sj.srtn -» um im onn '"-" ae cn,rad» e isi, no nanltc-se. rn... .V.-13.JI. .i.-í,.5n. .mói soo 0 rf|to (m príBl> menBalg> Vem)al

no local ou k Av. Alm. Barroso, uo
si;0O1.2 Tt1.«. 32-4330 c 32-6750

2463 SOO

rLAMENCO - Praia
de luxo pronto, eom a saiai, 4 quar- Preço 595.000,00 com narte fl-loi, dependtnrlas e larase. Preço:i_._:.„j. T ' í.V«iít1200 mii a soi financiados.' mr. ca.i"«nciada. Tratar na PRIN»bral - 4J.0604. ÍCE CORRETORA IMOBILIA-^-^IRIA S/A.. Assembléia, 104 sa-

FLAMENGO — Rua Senador Verguei
ro 332, Edifício Beberibe — Vende-se
aparlamento em ardar alto, constan-
do de hall, sala com varanda, três
quarlos cozinha, banheiro completo

j 10 fll)0lcom hox' dependências de emprega-
. _ da. e garage. Tratar pessoalmente

E*££N£° - ??A^E..OPOT- ^^A^bs^a^SS'/!!?.:

FLAMENGO — Rua Marques doPar.inA. 28 ap|e. 201 vende-se apt«com 200 m|2., 3 quartos, 2 Salas, Sa-
let», varanda coberta, banheiro ao.

TITMITíatii.- »'mrmmr, ttimm „.„,'ana °K"l,-">, «u» oucnos aitcb ciai, copa, cozinha, quarto e ba-TUNIDADE — A preto fixo, aem um - A- andar, sala 60. das 9 às li nheiro p. empregada i lustre dereajustamento algum, você ainda e das 4 »s 3.30 da tarde. cristal BaccarM em todas as pecasVede comprar apartamentos de' 15848 oooipreco cij 2.200000.00 30% * vista eaala o quarto e.de sala com dois flamengo - v«nde-.«« m..ni»im sa,do cm 4 °" 5 anos. labe>» Pflc.
fluartoa com dependências de em- [parUmento dc tt^S^RK^S J*?2 

c' 
A"pP"te.ro e mal. Infor-

pretrada, area, etc. Sinal de Cr$-de áren, com saiela, 2 salões, 4 quar-""^?"1 A'*' *£>e» [cZTetot 6t
lí.000,60. Saldo facilitado e fl- tos com armários embutidos 21 va- Im6vcl5)- Rua SSo Jos*. 70 -loja
nanclado em prestações a partir,r?"da" 2 banheiros sociais, copa. co- __ ,,:n-* <"'•>
de CrS 5 450 00 meniali #«l«!i,nh* ,e dependências para emprega- COPACABANA
«««W.i--i». «•- "'es;da todo pintado a óleo. Preço 2 ml-;nua Barata Rapartamentos tem garagem, deljhCes e duzentos mil. sendo 1 ml- meses. Vendo
acordo com a nova lei (894) e são Ihín e duzentos mil de entrada e o sala, cozinha,
vendidos aos preços antigos. —í"'3,"'6 » lmfa prazo. Ver na Rua mo para renda ou revenda. Prrco:
Construcio Iniciada. Um emnre- Honóri°, dc Barr.°,s. AU *pt0- m cl Crí -"0.000.00, sinal » combinar e* o
•ndlmpntn rnm » ri««H, L ° .PO^eiio sr. AUGUSTO e traUr saldo em 5 anos, inf. c/ HAROLDO
Sri25?l° .C5?.-,a, Ç,araní,a -.» pelos telefones 26-2168 e 32-7430. MARTINS à Av. Rio Branco/ 116. fl"

TLAMENGO — Vendemos
mentos de alto luxo, 4
Bernardes, 32, constituídos
M^4^M.ri§Kí.'fy5»! Av- Bartolomeu Mitre,
area de serviço dependências dt em-
pregados, garage cl box para cada
nplo. Preços a partir de CrJ ,.
2.200.000,00, sendo 60 por cento a
combinar e 40 por cento financiados
em i anos. Os apartamentos tém 260
m2 de area construída. Entrega emahril próximo — Trntar com a pro
Erletarln 

e construtora CIA. BRASI
EIRA DK ESTRUTURAS "COBE", t

Rua do Carmo n." P. 8° andar. —
Telefones 22-3401 ¦ 32-1105

Tua Vrthíí'/s 3,Ii12- fone$: 22-8599 e
wos de jsr:|42-3196, ou em sua Fllial-Le-

310, esquina de Av. Ataulfo
de Paiva. Aberta até as 22
lioras. 86549 900

PRAIA DO FLAMENOO —
Vendemos magnífico apto. de
alto luxo, um por andar, 6.°
andar, 450 m2, composto de
hall em mármore, living,
grande piso de mármore, 2
esplêndidos salões, 6 quartos
grandes, diversos armários
embutidos, 3 banheiros so, cTg^fr^.^ooVv^,0, \7rtCialS COmpletOS em mármore »«nles financiados. Av. Rio Brancoe luxuoso lavabo, ampla co- m- *'• "'" 6M- ._ma m
pa. cozinha com instalações ££J9 hSx9 ~ Av^Jf"y B*r-
-r.—1.12. iuosa — Vcndc-se no Edifício Za-

Sul

PBRMUTO - Grandr «parlamentor amengo cnm (trace por casa nsTijuca ou vendo. Inf. 43-0103.
21038 900

FLAMENGO - Vende-se aplo. com3 quarlot, saiela, salt. 2 varandas,banheiro em cor, cozinha, dep, ein-pregada, area serviço, por 1.400.000,00aceita-se Ctixa ou Init. mediante il-nai de 150 mll. Rua Paissandu apto301 - SOUZA e SODRE* - Aveni-da 13 dt Maio 13 12.» andar, sala 20— Telefone 32-00J8.
7066 «00

AV. RUI BARBOSA 40 - Vende-seapto. magnífico vista. hall. JardimInverno, 3 salas, 4 quartos. 2 banhs.rouparla. copa. cozinho. 2 quartos,

IU A ARTHUR nKRNARDEd, vendi-
|m ipirtamtnld novo; gtlto, 1 quar-los, iiiniicii-.i, cosinha, dep, de tm-pregada t gsrsst. 1,100,000,00; 701 t:«andado. Ausllladora Predial 8/A.Tel; 41-iat» du ii A \i iior.i,

__,-__[,  MUS W0
AV. um iiAiimiüA - Vtnda.itaparlamento r/ tntreu, tallo, 1quartoa, banheiro t coilnhs e dep.empreiíad». IM»OOO.OO, Mf fliuntla-do, AUXILIADORA PREDIAL. Tel! ..IMBUO dll li ti 17 hora,
__ 1334 tOO
FLAMENOO - Esta é a sua
ultima chance! Ainda temos
alguns, porém, ótimos apar-
tamentos. — Ed. Marco Scr-
glo — Rua Senadd Verguei-
ro, 238 - Vestibulo, sala,
quarto separado, cozinha
completa, banheiro, área comtanque e W.C. de empregada.
Preços a partir de Cr$ ....315.000,00; com sinal de Cr$30.000,00 e o saldo facilita-do, sem Juros. Informações:
Rua da Assembléia, 104 —
sala 1109 — Telefone 52-2800e no local corretores até as22 horas. 78873 900

TE R REN O & (continua)
ri.AMKNao _ vtndo ytriot .pios JARDIM BOTÂNICO-QÍlima

oporlu.it.iadr — estilo à VÍn-
m apde sala e quarto stpiridn ou nio enn tipo J ou i ulai. 1 « | quartosTr«Ur irl. ta-OIM.

04440 NO
rLÀMKNliO — Vendo na RtTa~BÍitr.nue de Macedo 61, ni úlllmoa tploj.diiponlveli de alto luxo, novoi, comlialme-ie. dt salt, banh.. tanque eratinha completa, por Crt 400,000,00
£/..elUr*dt d." Mf" • "llJo a-combi-
Jltr Vtr no loctl t tratar rl J. Mi-
!i i. í.v.'. Pr'*' v,r«M <»• «/*l0iUl.: 43-H8»,  01462 000

FLAMENGO - Apto. vailo. .Tôdts is
BÍSi-i?1 &.,**•• d*nd0 P«" Atnpl»varanda, último andar. ] tpioa. portndar, na Rua Senador Vergueiro,
çomlruclo dt luxo, 3 silas, 3 quar-
!"• .rouP»rlt. cnpt, cozlnht. gartge,
SSRPJfflEJS. de «npregtda. preco
{^.«•WO-COO.M. Ptrle À vutt. ptrlefacilitada t partt financiada «m 10

Zr.[,.ir,n' 7.1... B*W«1 - nidoifi, *nolle ou 43-3040. no horirlo comer-
02404 000clal.

completas, despensa com VIST (InToVporacáo dS'

PREDIAL ARMON. Rua da Ar
STomU"' 

51> 8,° *ndar,,«^0.,,««!i'Í'UA SILVEIRA MÃBTri»r«,54|ÍS
SrW' 79840 900:- Vendemos em IncorporacSo cóm
FLAMENGO - Vende-se • apto. H,la_?aranU? de. Pr«f° V™ e P«*> &

iep„ varanda. 
cozinha, dep. empregada e area ser

W92-S00-rS/ - 3.-Tels^-d2^I23. .e_32TÜSM,

de —*«» ut Hi*vu *>*u ^
quarto c sala sep.. varanda."banh.,IV^m^rtl^t.tV1^10^1 Jun,°. au
cozinha, dep. empregada e area teri SS**1 Nov° Mundo' aPl°s- d« «aI» •«
riço. Com 180 mil de sinal e 250 *' , separados e amplos, banheiro e
mll em 20 meses. Rua Marquís delcozin,,a completos, área c| tanque e
Abrantes 190, apto. 701 — Está na|deP- empreg. CrS 630.000.,00 i Cr»:nr.„rt„ ir - ¦ ,. ¦ _,-,-décima lage. - SOUZA e SODRE' "<>• 000,00 - CondlcWs facilitadas - !K**íSft ""' i"d-m dc lnvcrno' Ver
— Av. 13 de Maio. 13. 12.» andar,!l0r« de sinal. Vendas no local ou â Meaoutt»tsla 20. — Telefone 32-0036. Av. Alm. Bar.-orol 90 .-.s'801'2 Tels dar »«ia

'"63 900'52-4330 e 32-6750. ' ;m 900 „r, 
,„„ - ,

Rlbdro, "intrus rm » nia"os embutidos, 2 quartos America Construção de AUredo
í.5 .pto^de^uarTo1!U banheiro empregada, gran- ?"K»A 0«pl0--301' CT cérS8
:,:^lr2..r_^)l.««-ide área serviço com 2 tan- &ÍSSáf- ^Im'"..*1?.*1 _*_<

_______ 10109 90°
APARTAMENTO NO FLAMENGO"Vendo por Crg 1.500.000,00, sendo me-tade facilitada e metade em S anos.OU, por Crí 1.300.000.001 vista, o apto402 da Rua Marquês de Paraná, 28 de

rviço com 2 tan- construção, e constando das se-
ques, garagem —• Demais in- guintes peças: galeria de entra-
formações Escritório WAL- ?*• "Yln5i sal? d,e Jant»r> blbUò-
DEMAR MESQUITA — Av. 13 :--a,^?-°íín-de lnverno.' 5 «uar-
a- m-ís-tw—~t~n^— I^?'l_^nhelr?»' rouparla, quartode Maio Zi, sala 3TI Tünsranisr-ante;copar-copa-cot{-
52-5551 — 32-5634.

8158 900
nha, dispensa, 4 quartos e 2 ba-nheiros de empregados, área deserviço, 2 garagens e tubulaçãopara ar acondiclonado em todo of«nTe"?7 3",s;ra",r3UCqí:rrf„nsr b^nhe?- iS^i ^"cSm^al. Tfê.- aparti,Mento7VeV n« IflcsfTHuy

ro. cozinha, quarti e Siíhelro d?em. gSJgft %^\\™£1}10 « box,'Barbosa 394) e trator sôbre pren,.».H» irm. !..-¦_ ^  ....ico.in.a prea "l^ «meo com tan-i ço econdlções com Gustavo Ma

FLAMENGO — titiSiüTttxTiv-cional — Preciso vltjtr urgentee Por Isso vendo apartamento em•"U"»? «ndar oom terraço, compo»to' de sala e doli qusrtos. co-sinha, banheiro, irea de serviçocom tanque. Condições excepcio-
nale. Sinal Cr$ 75.000,00, na úl-Uma laje CrJ 75.000,00, na pin-tura do apartamento CrJ75.000,00 e na entrega daa cha-
RR, Crt 75.000,00. Os restantes
60% financiados em 5 anoe. Oapartamento será entregne em
junho de 1968. Informaçóes evendas com a PREDIAL BIG-BEN, à rna 13 de Maio «7. S/8101. Tel. 52-9719 e 52-0860, ln-elusive aot domingos.

86703 900
JLAMENQO - R. Paissandu — Ord.Palacete. Centro de terreno, ôtm».p. Embaixada, Colégio ou Casa deSaúdr. Preço de ocasião. Alm. Bar-roso 90, s. 310. Tels.: 22-3433, 42-3972e 37-3830 — CURY. 7374 900
PRAIA DO FLAMENGO — ôtlmo apt.frenle c. 2 qtos., dtm». s„ banh.. coz.dep. prç 1.000. Aceita financ. p. C/E. Alm. B?rroso 90.s . 310. Tels.:....22-3433. 42-3072 e 37-3830 — CURY.

7375 900

YfuP,?H ,p*í,ameJ,° í"> construçto
ÜÜS&fn "i1* Senador Vergueiro,
«í. , i?° *•* wml"'* com grande
tMttmi. bon' AMTt'»- copa-corlnha,banheiro completo. 3 varandas, quar-
i?„ .a^,C *'"PÍ««»d» • «trtge. Üdlll-
23°473t 

" 
22.384g C'* 870'00000' Te"-'

04439 900
H^NOO - Vende-ie i ruaHão Salvador, 53, o apt. 503 c/ 1saia, 2 qu.. banh. em cor, coilnhaayulejada até o teto. area de ter-viço arulejada e dep. emp. com-trução de luxo. Ver no local. Tre-co CrJ 500.000,00 financiados ema anos após a entrega das chavete CrJ 500.000,00 facilitados. Tra-
M.ISW* 

R0SENTAL 37"4'88 •

 ' 2294 900

APARTAMENTO — Vendo t rua Be-nador Vergueiro 140. 4». andar, apt.401, de frente, com varanda, sala. 3quartos, etc Bleradores priTatiros.Preço: Crt 1.600.000,00. Ver du 14-4S--10 -harM„e Jretar pelo tel.: 25-3173
 

~~ 10329 -900

«ieo, jdrnim oe inverno. Ver nue eletricn Vrmrii- «J..« .r«. '"" . vu c tuimivoca com uustavo ma-das 13 horas e tratar c/Tocai c t a°àr fom M wnS "° £,alhSes »«>«« telefones: 52-2108.
í ?Uafone-<!,!41*V,r75,0' "• 5° an* Av- *>° BrlncrTssfs.»".:^»0 I "anal 15, 52-2107, e 26-5282-dlgli 3, fone. 43-7771. 

^ ^ijel. 
42-7120 - Accitu outroi pi ven-i '«amente. 80592 gOO

Ü L TI MOS APARTA M E N TOS
8077 900 FLAMKNGO _ R. Alte. Tamandarí.32 — Em edificio c. 2 apto. p. andarvcndc-se pronta entrega em andaralio de frente um excelente apto. c.saleta, ótima sala, jardim de Inverno3 bons qtos., c. varanda, banheirocompleto em côr. copa-cozlnhn comarmários e demais dependências. —Ver no local com sr. AMAItO dIAria-

EJSS^vâSmJtí»3, - Tra,ar com co-MES AZEREDO. — Tel. 45-2604.
6104' 900

FLAMENGO - Vende-se para pronta

FLAMENGO — Vendemos aparta-mento para entrega Imediata, com 2amplos quartos, 2 ótimas talai, ba-nheiro, cozinha, dependências com-
pletas de empregada. Garage. Areado apart:. 110 ms2. Pertence mais aoapart.. o terraço que se sobre-póe,com uma área de 97 ms2.. terraçotste onde se. pode construir outroapartamento, devido í modificaçãodo gabarito locai; O edifício temapenas 2 apartamentos por andar e

FLAMENGO — Vende-se luxuo-,n^p,rUmento cora vltto mara-vllhota próprio para embaixadaconstando de nma galeria de mar-more, 2 salões, Jardim de inver-no, 5 quartoa, 2 banheiros sociais,copa e cozinha, 3 quartos de em-pregada. Servido por I elevado-

ííl1^.6.80' »P»rtamento 91 — Dr.BOCHA. Tel.: 45-6591.
2293 900

FLAMENGO - Vendemos
apartamentos à Praça São ~ M°wdo,
Salvador em início de cons- wn Ç"IC
trução constando de saia, 2quartos, cozinha, banheiro eW.C. de emprwgadas. Preçosa partir de Crí 930.000.00,com apenas Cr$ 93.000,00 desinai — Para informações,favor citar a referência n/
Ml' .7". Jeudas com ORLAN-DO MACEDO - São José 90- 5.» andar — Tei. 22-8950Ramal 13.

da os 2<yitimoi apartamentos
de frenttedo Edifício "Marco
Fábio", k\\Rua Ministro ArturRibeiro, Í5G, em Início de
construçlò\ Os apartamentos
Hm". sala, 8 quartos, banhei-
r*>, copa-ctrçln|in, área comtanque, deptadlnclas comple-
[•» pari empregadas. Tam-bem, área coberta para luto-
móveis. Cr$\l.050.000,00 -
com apenas '.% de sinal e90% financlafos em 7 anos.Belíssima vlst^para a Lagoa
e para o Coicovado. Local
privilegiado quanto a clima,
aqui no Rio. Pifcço fixo, sem
reajustamento. ^formações evendas: ADMINISTRADORA
WAISMAN - Riíà da Assem-bléia, 104- !!.• andar — $».Ia 1.109. Telefone: 52-2800 •LOJA DOS IMOVfelS - Av.Copacabana, 664 4- Loja 22fGaleria Menescal); Tel.: ...37-3963. Atendemos diária-mente inclusive aos domin*
gos, até as 22 hora». No lo-cal, diariamente até as 10 danoHe. 86B19J001
JARDIM BOTÂNICO 

"2Tveníí.

Çr$ 4.000.000.00, retldéricla mo.derna de 2 pavts., com 4iquartos, ,Z salas, galeria e escada, todo emmirmore estrangeiro, 2 lpxuososbanhelrot completos, Jarílm doInverno, toilete, copa-coiinha, de-pendências de criados, gatagen.jardim e quintal. Facilito Vaca-mento. THEOPHILO DA fflKVA
GRAÇA, Av. Rio Branco, lSÍr3Xtala 310. Tels. 42-6366 e 32-4124!

  78546 mi
JARDIM BOTÂNICO"-Vendo lí_pA~.
m°, "f .x..30 Ru" Sen- SlmonsenMt-pois do JM seg. lote. 7Í0 mll c/ (1«financiado 26-23M t 42-1473 Monteiro— Morgrdo. T
1001 SiOS

r'

CONDOMÍNIO "Hccrelo das"c"a"noai-vendo urgente anto; no Bloco Ycom: ban, aala-quarto, banheiro ¦» -
Kltch. Quase preço do cuslo: 380 mil
SHfelrot com parte fln. Tratar: Sr.JOSÉ' - Telefone 32-677S. - J?r-dim Botânico — GAVEA. t

8082 10C1
PAltQua BALNEAHIO DO JOA'*' —Rua jackson Figueiredo — Vende aLote 13 da melhor quadra do lofea-mento. -Area xle 730 mJ. Preso *tcep.cional. Urgente. TraUr Si. JOSB'iTelefone 32-677J. - j. Botanl?o~ Gave«- 90Í1-1001
GAVEA - Terreno, 15,40 x 30 livre. ¦com projeto para 12 apartamentos dt

^

FLAMENGO — Rua Paissan-'3 i"'"16'- preço í"sõ6."o'(»,bõ""M"rõr
du 94 apto. 602 - Vande«;vT°-VeC.°e,r„bn1r2r2.,V4"2t,draSct A 

'

banheiro o (Jamais dependen-; -0B58 - das 10 as 12.
4311 .1001ambos de frente. Rua Conde de Bae-1 cias FUvaWr»- n.:...i:' 

~ii"  
pendi. 59. Chaves com o porteiro pa-j , e,fv«IOr privativo. Veri J.' BOTANlgÕ^nRur Araucaria~-'X^LZJf".1' U- Preco: Cr* •••.ín0 'V«!« Preço 900 mil crU-!Ve1do-luxuosa «sidencla, com a:o- '
1.20O.0OO0O Accita-sc financiamento'ZtirOS Sondo aceitai mím*... 1".° açocÍ p.".ra «lande iamllia. emde Instituto ou Caixa, com sinal ra- ,n™ «*•»*» OfOrTOS! terreno de 14 x 30. Com 2 salas I
ORIENTA"'VA'sn*niABAS AA™â ?"" W^? à V'$ta' T™- ff*J5SSS£ FZLt.™^X™''**.'-.
Av. Calágeras, S-A (loja), lei 

' 
..'!...12-3574, c. Sr. ANGEL ESTEVE/SI

20824 
'üOO

PRAIA DO FLAMENGO - Suntuoso IFLÃMEN00. - Oportunidade'^

tar a Av. Rio Branco 116 —
9.° andar. Telefones 52-9704
• 42-6613. 79009 900

apto. em edifício dc luxo descorllmWtimZZ—T ,.",'¦"«-»«! para proniai"»"-; =.'• ouuu.o ac luxo aescoril-1 «_ _I :.. v»»..uuiu»uí —entrega, apto. de luxo tom apenas 2 nando maravilhosa vista, com amola „"• novo !& Vende-te na rua 2 detinr inntV s In nn._, .>1_1- . niHinJ. O ..IEIiL n ¦.-. .". I1AhbiL>* An _ i ..mm. *"Dezembro, 22. »pt. 812, constandode saleta, sala, quarto conjuga-dos, banheiro e cozinha, pequeno

por tndar, alto, com vlsta para a] varanda, 2 salões, 3 dormítiMos, toluaia ae Guanabara e com as seguin-|l«tee, 3 banheiros sociais, copa, cozi.
íu*íic.5!f: 2 amPlas fa'as. ' grandes: nha demais dependências e garagemdormitórios çom armários embutidos, - O apto. é duplex-, com escada de...»..¦ ^ l.*~ ' •""»'
Sfh^?nhde luxo-,en' côr« box. eo-'mármore c fino acabamento^^^Entre»:?í?an8nrhfte,nbutido' Por Cr?......
??;nrf0an,ha- Smpli ireaJde serviço.'imediata. Preço de CrS 4^0oon001í55,009'00> «endo CrS 280.000,00
P; De1ih„der,c?rPreScos!TA Rff ST *1fàüffi «"^iadoT em0'iofe «ntràd» » o saldo*flnáàcialogcin^Liciaines ., 51. COSTA, tels.: anos e facilidade de parte à vlsta - Tratar com O Sr. PINHEIRO neioTratar pessoalmente na Rua da As. Tel.: 38-2604 e marcar^visita.aosembléia no 104, salas 613 e 615. lapto. 7270 oSS

14658 SOO.75=3 V£7O_BO0
FLAMENGO - Vendemos,"na praia,!„ , 

"~ FLAMENGO —
magnífico apto. de 2 salas, saleta, va.: Vondo-SO Um COm Branda «».randa, 3 dormitórios, banheiro cm |a 3 aJ»ríJÍ hZhll,2

jcftr e demais dependências, Alugado,'_[_? tluarfOS/ banheiro COm

32-8457 e 22-8157.
COSTA, tels.:

24729 SOO
FLAMENGO — Junto à praia— Vendemos apartamento de
luxo, de frente, em final de
construção, para entrega até

5 quartos. 2 banheiros sociais; garagtcom quarto p| motorista. 2 bon" qtos.
íi ó?5«íad"- De'aIh«s p| Telefo.ne 26-4452. *»4 1001
JARDIM BOTANICO - ^TERRENO 

|
vi «AÍn«-"fe--J,or- IvWiOOW* sendo ;50 por cento de sinal e 50 por centoa combinar, magnífico lote com 360m2. em frente í Hiplct. *hS™ SV? ,nador Slmonsen Junto «antea do 'S,i 7 SSU,ZA e-SODRK'"- Avenida '13 le, 'íif10 "' "•" al«lar, itU I~ Tel. 32-0058.  7058 1001 j
GAVEA — Terreno cam 658,00 tn». '
po s do n.° 37. Trtttr. com o pro-prietárlo pelo Tel. 46-1049, Sr COS-J*- J3904 1001

o fim do ano. Rua 2 de De-"sen 
"cntrâtõ! p7éçò"1crs"i.BM.ooô.oo:'»ox/ cozinha* cooaT auarto êcom sinal de 500 mll cruzeiro.- - -'»--_i—;i_- •*"' Xr~;'Wtmzembro, 33 — Constando de:

saleta de entrada, ampla sa-
Ia, jardim de inverno, 3 con-
fortaveis quartos, cozinha, ba-
nheiro completo com box,
area de serviço, quarto e wc
de empregada— Fino acaba-
mento, com pinturas a oleo,
ferragens La-Font, agua
quente e fria na cozinha e
no banheiro. Preço: CrS ...
1.300.000,00 com 50 por cen-
to financiados após a entrega— Ver no local e tratar na
Av. Almte. Barroso, 2, 18.°
andar. Telefone 22-4377.

76104 900

rcSt0 a longo praso."." Tratar"p£so"ai°i ^anhe'',o de empregada, áreamente na Rua da Assembléia, n°,d«SerVIÇO envidraçado, jar-10, saias 6.3 e 61, 
J^*Jfi™ • O-W K

FLAMENGO—A" rua Senador VerJÇ° ';5°0'000,00 — Direta-
guclro. Vendemos para pronta entrega, i men'« COm O. proprietário
f2t?& .?í3Ita™.f.lL°_d_e....l?í9ulna .c' Telefone 45-3867.

Sdijjích Comte. Moura
DE LUXO-SOBRE "PILOTIS"

EM CONSTRUÇÃO
Ótimos apartamentos, apenas 2 por andar,

TODOS DE FRENTE
Garagem subterrânea

Preços fixos sem reajustamento
Parte durante a construção, a combinar/ e

o restante financiado após a entrega."IU* 
Ê LOCAL-: 1 lll 11

até às 22 horas, ou nos escritórios
éa firma construtora]

siaesuui»
ai i 111 'm

FLAMENGO — Vende-se óti-
mo apto. em construção de 2
quartos, sala, jardim de in-
verno, copa-cozinha e depen-
dencias completas de empre-
gada. Preço previsto 800 mil
cruzeiros. Em construção na
Rua Paissandu, junto à praia— Tratar à Rua México 21 —
gr. 501 — Telefone 22-6704.

78838 900
VENDE-SE — Por motivo de viagemapartamento de luxo moblllado commuito gosto, 2 salas e 3 qunrtos. aproximidade de tftdas as conduções,no melhor ponto de- Flamengo, ladoda sombra, fartura de água, edifícionovo, base 2650 - Tratar com o Dro-prietárlo — Rua Conde de Baependl34, apto. 601, 24970 900

7273 900

" i" ' iii ***+m*mmmmmmmm

BETOU,
ENG. ARO. e URB. LToi) RUA DO CARMO, 6

7*.-GRUP0S 704/5
FONE: 52-0323

?ya»« i i i i i imaxi t 11»
^^mmmmmmmmmmmmmmmmmm^

[ ,r«—wwawwjii» -«oy-tim wmm on 111 m 11111.

Di-Ario, Tel 52-9669
86697 91

FLAMENGO — Ventíe-se ótimo apto.a Ruí Almte. Tamandarí, n." 41,composto, de sala, quarto, banheiro eKit. Apto. n° 120. Preço CrS 320.000,00 - Condições a combinar,ver no local com o porteiro. Tratarna CIPA S|A., à Rua México, 21 —14* andar — Grupo 1401 _ Te! • —22-8441, das 9 às 17 horas.
Wl!) 900

FLAMENGO — VendêSTos
apartamentos em final deconstrução à Rua Dois de De-zembro, 33 — Junto à praia— constando de: 2 salas,
quartos, cozinha, banheiro
completo, area com tanque,
quarto e WC de empregada.
Construção primorosa. Pre-
çe: 800 mil cruzeiros com 50
por cento facilitados e 50 porcento financiados — Ver no
local e tratar a Av. Almiran-
ta Barroso, 2, 18.° andar —
22-4377. 
FLAMENGO — Rua SenadorVergneiro, 98. Vende-se aparta-mento.de frente para entrega em10 meses, composto de sala e
quarto separados, jardim de ln-
verno, copa-cozinha, dependen-
cias de empregada, área de servi-
ço com tanque. Preço de CrS ...664.000,00, sendo parte facilitadae parte financiada a combinar. Opreço é excepcional porque pre-tende viajar. Informações e ven-da à PREDIAL BIG-BEN — Av.
13 dc Maio, 47

LAGOA — Terreno — Vendo mag-
niflco local, descortinando toda aLijfoa, a 35 metros da Av. Epitácio

.„.., _ , -,-'- Pessoa, 2 frentes, medindo 12 x 36
.... „ o,10 „ .,S/qZi„01i T«le}0' - Preço 1-200 mil c|. íac, Inf. CA-nes: 52-9719 o 52-0860, Inclusive BRAL — Tel.. 43-08M.aos domingos. 86703 9001 «sso 1001

160 m2 úteis elevador privativo e to.daa as peças de írente, tendo 2 sa-las, varanda, 3 dormitórios com ar.mários, banheiro, copa-cozinha, de.pend. empregada e área de serviço.Preço CrS 2.100.000,00 com 30 porcento de entrada. 500 mil cruzeiros em
?.,¥?0* * ° saldo a «omhinar - Imo.bihária Sul-Americana Ltda, - Ruada Assembléia 104, salas 613 e 615 -Telefone 42.8692,
_-; 14663 900

FLAMENGO — Seja um dos pri-vliegiados, adquirindo o "ultimo"
dos 8 apts, do.luxuoso e confor-tavel Edificio FLAIR i rua Ba-ráo de Icaraí n. 12. Construção
sobre pilotis jí iniciada, com jar-dins e play-ground, apenas um
por andar, constando dc: Sala dcestar, grande livingr, sala de jan-
tar, toilette, sala de almoço e
grande cozinha: 3 amplos quar-tos com armários embutidos. 2
banheiros sociais, sendo um deles
de uso exclusivo do quarto prin-clpal, dotado da mais perfeita dis-
tribuição e conforto. Grande va-
randa de serviço com diversos ar-
marlos, local para maquina de la-
var roupas .1 instalação, tanque
embutido, amplo quarto para em-
pregada e banheiro completo. Ga-
ragem subsolo oom armários pri-
vativos pára guardar pneus c
acessórios. Preço CrS 2,150,000,00.
Pagamento facilitado durante a
construção. Propriedade Incorpo-
ração e Construção — MAFLA —
Engenharia e Comercio S/A. In
formações e vendas: A. J, BAR
RETO. Av. Nilo Peçanha, 151, \\l
201-2. Tel.: 22-3096.

 76679 900
FLAMENGO — Vende-se apaT-
tamento no magnífico Edificio
Barão de Laguna, á Av. Ruy Bar-
bosa, 80. Pára maiores detalhes
tratar á rlía México, • 128, 2a s/
loja. 5.  10138 900 GAVEA - PARQUE — Vendem-
R. PAYSSANDU — Apto. novo I"' J*m, c»nJ«"t» <•« separados,
otlmo de sala, quarto, banh. e coz. i qilatE.0 Iotes de terrenos no Gá-
Todas as peças claras c arejadas
N. B.: Este edificio não tem cor-
redores dc circulação. Proprietá-
rio Av. Gr. Aranha, 19, grupo
502. Tels.: 42-0403 ou 42-4246

4424' 900
FLAMENGO — Grande Oportu
nldade — Vende-se a preço fixo
sy reajustamento, de frente, o apt.701 do majestoso ED. RAVEL i
R. Barão de Icaraí n. 32, constan-
do de grande sala de jantar c li-
ving, vestibulo, 3 amplos quartosc/ armários, 2 banheiros sociais,
diversos armários embutidos, eo-
pa, cozinha, arca de serv. e de-
pendências de empresada, Preço
CrS 2.000.000,00, c/ Cr$
500.000,00 á vlsta e o restante fi-
nanclado até 5 anos. Informações
pelos tels.: 42-3552 é 45-5523 il.
Dna. LENA.

8001 900

FLAMENGO — Vendemos,
tntrega imediata, anto. novo,
primeira locação, ofima tala,
varanda, 2 bons-quartos, ba-

completo, cozinha, area
com tanque, quarto e WC deempregada, acabamento esme- g^«^n^^SS|rado, vista pl Sta. Teresa, k fe^anheiro nobre, * toiiet, Wa. co-
rua Dois di barem^. « S2,-fli! *>*#*. banheiro pára em,

? • «I?.0* Y?Z"mbro' 32 — PfSada. garage e etc. Ideal para Irnl

JAIUJIM. BOTÂNICO. -. Ru*..Minto-tro João Alberto- Vendé-ae ótimo i1terreno realdenclal, dé ÍS-ãc-io, altua-do num plaM. cercado de jnódernairesidencial, com linda: vlsta^ém to-das direções (Lagoa, ttl & Açúcar.
íIalí?n??' P<c-'- cm' luz, aeu* e gi»
HARCELLOS .LTDA., Av. PíealdenleVargas 534.' 2.0 ¦_¦ ¦ Têltíin? W-JoSs!

¦•¦-•' __gg7 1001
GAVEA -Jardim da Barí* -"vin-
hS^"?."^'- '-?S2mí.-em loo*l deYio-
a» residência án-.pla e luxuos» — Wrt
nanclado» em 14 anor, èreatacaeimensal, d, cr* 3.07850 J&. Çai"
Branco, 151, 4.» andar ulavSnà i .

?a VE*.~ Yend0' lu!£U|Ma realdêncl»em centro de parque arbárSído S«"^nado dl 3.000m2. teído^S pré!

apto. 804 — Ver no locai. —
Preço 1.100 mil cruieiros sen-
do sinal 350 mil, financiados
em 15 anos 400 mii o restan-
te facilitado. Inf. KAIC — R.
do Carmo, 27, 6.° — 22-1860.' : ' 76676 900
FLAMENGO — V. em excelente Edi-flclo na rua Paissandu, acabado deconstruir, étlmo apto., tendo: hall.1 sala e 1 quarto, amplos, aeparadose cl arms. embutidos banheiros eoo-
Jinha completos, quarto de empr. eirea' de serviço. Gozinha ladrllhadaaté o teto. Os 2 aptos, da coberturapertencem ao condomínio — Preço:Cr$ 750.000,00 tendo Cr| 400.000.0Ç íl-nanciados em S anos — 22-2031 e ¦ —
2?;!.5E,~ Dr GABRIEL DE AN-DRADE. 7101 900
LAS?Ai~ Vt suntuosa e modernaresidência de alto luxo, ótima cons-truçSo, juntinho do inicio da RuaFonte da Saudade, centro de terreno,com 2 frentes,, medindo 650 m2, pa-ra familia de alto tratamento. Pre-
ço 5 milhõçs de cruzeiros, tendo 60por cento financiados a longo prazo- 22-2931 e 22-5599 — DR. GABRIEL
P.E .ANDRADE. 7103 1001*n^w^M ¦ ¦ *^*i*r *vniiv>rinnnn)v

Gávea e Jardim
Botânico

^^•~?^°^rK«oo^
vürt2ale,d? P«8am«nto a', combinar
Heanco, ibi. 4° andar, -laias 4M.7 _SATOj^qçAB?^" V» 100
¦G^r?iv,-~ ^\ Ioio BbrtttX.-ii- Grande apartamentos em \«di«ciide„ construção, numa área; tft 7.50.
y1?',."^.apartamentos, por.aádar c2 salas, 3 quartos, -banheiro cimplè '

& CiZVTinha\ (,uartP- de ™i»regá
,da, área de serviço com,- tanque? WCde empregada e garagem - ÀeçoianSaí'rJde Cr* 1-050.000,00 dóm\ facilidade de pagamento. Plantai-T in-formações no Stand do local' diária-mente de 9 As. 22 horas - Vendaicom RAUL REBOUÇAS * Av Ri"Branco, 151. - S| 406-07 - Tei 

*i2
22-3902 e 42-1710. ' |

¦¦ ' 10221 ' 10Õl!
fw.íí1*^- UASA <Jard- BotaniccõCentro Jardim, 2 sala3, 4 dormltsescritório garage, quintal etc° Ven'-"l".".CrS 2-500 com facilidade Pode
í 

SvaVoRUaT^1a 
fSmV,es - Teríe°no

27-1818 
~tV\1i\A LEAL ~ Te'efonei^/-1B18 - 47-4455. - li; 38180 1001 I

CONTE DA SAUDADE — NaAvenida Epitácio Pessoa, ven-de-se maravilhosa residência
na Lagoa Rodrigues de Frei-
« «^.m eentro de *«rreno de9.000 metros quadrados, ar-bonzado e finamente tratado.Acomodações luxuosíssimas clacabamento e construção de

 PIRES & SANTOS. _ Próprio
y,;a„"JPs^<,,,e, com * •"*» total «e para familia de alto tratam.»4.500 m2. Parte financiada c par- f0 Tratar n« íBCrD?T/KS2íte facilitada. Tratar pelo telefone «/« "-". j?«>.. ESCRITÓRIO

M

45-1386. _ 37428 1001
LAGOA RODRIGO DE FRÉÍfÃS -Rua Sacopan — Vendem-se 2 gran-d«s- lotes, de cerca de 700,00 m2. ca-da, na segunda curva, com «gua *esgoto, linda ylíta, a Cr$ 1.250,00 om2., facilita-se a metade em chicoanos. Tabela Price Juros 10%. In-formações rua 7 de Setembro 115 —1» andar — Fones: 42-6267 — 22-0933

10151 1001
J. BOTANICO — Vende-ie casa emcentro de terreno * ru* Araucária251, com três salas, três quartos, ga-rage e dependências, com mina dá-gua. Informações pelo telefone ..25-3683. ¦ diariamente depois das 18horas. Preço 3.800.000,00. Troca-setambém por apartamento no Flamen-
go d« valor correspondente.

11995 1001
GAVEA — TERRENO — Vendo 

~a
poucos metros do fim' da Rua Mar-quês de SSo Vicente, em zona valo-rifaria, perto da nova sede da Uni-versidade Católica, medindo 12 x 88local magnífico. Preço: 1.200 mll c/fie. Inf. Cabral 43-0804.

4548 tOOt

WALDEMAR MESQUITA, naAv 13 de Maio, 23, s| 341 —
Tels.: 52-5551 o 32-5634.

^_^_„^  7315 1001
JARDIM BOTÂNICO - R» FreiLeandro, próximo á Fonte dftSaudade - Vende-se pronta enitrega linda e luxuosa residência
t «iPaís- ;om todo requinte p/iamllia de fino irosto com jardim,varanda, escritório, jrande livinj,V de jantar. 3 ótimos qts. comvaranda, 2 banheiros completosem cor, copa e cozinha com ar-mários, demais dependências a
SrSFWl Grande financiamento.Visitas com GOMES AZEREDO.Tel.: 45-2684. •

9271 1001 •
VENDE-SE - A Rua Araucárias «8, Io apto. 102, muito claro, conrtrução íde luxo, com entrada, sala, três quar- Atos, ótimas dependências de aervlço.fl' garage. Preço 1.100,01) — Trets.ST'sf com o proprietário — Tel. 37-B26ÍTchavea eom o porteiro.

27577

¦ ¦ - --¦ I m - - ¦¦-..- ...- i . :.v\ . .A. Ê.
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8,' Cederão (Parto.I),
c

< oitni-.io DA MANHA, Domínio, 10 <l* Navambro in 1M7

P¦ -~^ P R A. ^E VENDA DE PRÉDIOS E T~E R R E N O S

|lpp%i?-iff^^ ^^$r/.^
.licete, novo, projeto Niemeyer), nu. dal 3,800 ma., flyri a dwaSSaSI -"" * °'BI1' *"< im- * K»ÇiMMe. Cr» 450.000 adiantada tm local densamen- saleta 3 grandes atiarlna 3a303 __J

• »!u_ííW5k. ge* Bíhíí-, bm££ Aj& aàijíS &Vr.%^r "*• : ¦ • tótt& 8?S£e: ftKHgaife S S '-H? ir.SS;
» ÒAV.A  

iWmi RWSSô feâflta ^5! 88081 1100 !• 201 - Tel.: 424066. SMS ÍmomÍoÍ1 ' S SJRS «™ • ? Qmi
íffl* Sá^SM**!*- APARTAMENTOS COM IR - ¦ »r. W^PglMg IgEwu ~ vende-,, ãTminiS ««201 1100 JJg0, £?„ i Hfflí *7 "7 ffW^ft-«•««»««

(CONTINUA);

tell «3.0640.
1588 1001

ttP?* ÇOTANICO t- Na Rua'Re-
iíH2á!! N*v»" M- • tnedlficlo novo,vindMioa anarlamenfi. da a ealas. 3
.H>rttf. *. «mal* dependência», por
55 "li1 «*u«*líe». com 00 por canto
tV}"*.!,.0*- Tratar -na IMODIl.lA-

p «IA SOL AMBUCANA LTDA, , R.*» Asiamhlíla, IM — Balas «13.15 -
™!Í2a «»« ou dlrttamente c|"-••proprietário paio telefone «7-1001.

10001 1001
EAÕua ~ 000.000 Ç u x ilSjTSnãi'rente.., terreno Tando o lota l« daRua Arthur Ribeiro. Tratar corretor
Jamoa da Lagoa. ai-T«7l especializa-°0' 

' 278M 1001
1TANHANOA OOLF CLUBE - Í5OÍ00O,«Ml, vendo a belíssimos terrenos sia
.588 mi • 3.111 ma. Plantas dela-lhes, Ramo» da Lagoa 26-7378.

-i  37513 1001
_-í_AG0\ 

~ MpflÕ - Terreni e/ is¦ mil metros, vendo a Rua Baronez» de
1 c.on*>_P*núlllmo a esquerda (Pia-

,. einba) Ramos da Lagoa. a«.7«7«.
' 37014 1001

, LAGOA — 10.000.000,00 palacete va-
.?.'. ""**,'• ««Pio • confortável. Ta-cUHo aeello um apto. grande Ramos

17804 1001
GÁVEA — Otlma e pitoresca realdín-cll, na Ruà PlraUninga. transversal aMarquêa fl* Sin Vicente, com living,' Mia de Jantar, bar, a grandes varan-du, 4 quartos • dependências de tm-

-*ELW*_.T,!l*íon,r P*r« «««837. Preço^"Cr$ 1.8M.00O.O0 com «0% financiados«m « anos. Tel. 40-8037. 78368 1001
GÁVEA — Vendo excelente apto de
ã., 

•„ coz.. banh. e varanda, i Ruaanta Marinha, eaq. de Bstr. da Gi-

gr^SCái »¦*!» iwi» ip externo para deposito — PreçoJARDIM BOTÂNICO _ Vendo com' Çr* 1-300.00Ó.OO. com parle financia,deslumbrante vista para a LagOa, mag- _\ *m» «nos - IMOBILIÁRIA SUL-nlflca realdOncla nova, em lerreno deIAME"ICANA LTDA., Na Rua da As-llxSI com duas frentes. 1 Preço Cri! «emblela. 104. salas 013 e «19 — Tr-«.000.000.flO „ OUVIERI - Rua da '«Ione 42-B002. H652 100,Assembléia, 104. «o andar- salaa 5ia'~~—

7201 1001

75311.1 1001

METROS DE FRENTE ~- No
Jardim Botânico — Preços» sen. eimnnaen depois do 340 "ãK
flxoi, sem reajustamento - '^^m mii.eom «ir, fin.nc. Tei
Belíssima vista para a Lagoa morgado

Compostos de hall-llvlng,
sala, 3 ou 4 quartos, 2 ba*nheiros sociais, copa>cozinha,
área de serviço com tanque~ Dependências completas
para empregadas — Rua Mi-nistro Artur Ribeiro, 355 —
Preço: a partir de Crt .....1.690.000.00, sinal de 5%. 6
meses após — 5% e o res-
tante em 84 prestações. Já
iniciada a construção. Infor-
mações e Vendas: Rua da
Assembléia, 104 — sala 1.109Tei.: 52-2800 - Rua Se-
nador Vergueiro, 238 — Av.
Copacabana, 664 loja 22 —
Te!.: 37-3963 e no local.

itm iooi
TERRENO OU CASA - Vende-sT iRua Major Rúbeos Vai n. 490. próxl-mo ao Jockey Club, casa de um pa-vimento com varanda, sala, 5 quar-lbs, saleta almoço, coilnha t Wc decriado — Terreno mede 10 x 30 e fe-cha com 13 — Preço Crf 3.500.000.00—Av. Almte. Barroso M, sala 307 —' C. FARIA — Fones: 32-1030 •

- sr. MAunino.

42-4070. 34470 1001
JARDIM BOTÂNICO - Na Rua Jar-dim Botânico, vendemos amplo apar-tamento de fundos, mas tendo vlstapnra o Corcovado, com 2 salas, 2 dor-

Santa Marinha, eaq. dCSfr? dl Gá- SíinSS^Íi l-.í0' co:íinh'- deps. de
)¦'.*-. -"¦«««¦ eq maiores delalhí, Í™P Í5"?a..e „!_?"«'"> r Armários

... . ,,, . ¦ .mm... . . .„>! m,.|da CONTRUTORA MARABÁ
_H23 11W relro,, cinrega 7J0 m.l, SOO mil em « LTDA., Av. Rio BranCO. 151

í-|,-..,.c „_,„. ,. ...t.i-. ,,r cl * Imobiliária OMO Lida. AvQnaves com o porteiro e tra- copacabana mo, gr. áo"_ Taitar no Depto. Imobiliário;"-°°« «i* *n hr. inciusive^dominíò.
11177 l.lio

^5Hfi3PSSft*ft » • «BB XS^lSmtmm^ ° R í JA.° - AP"«»mento
.l^lSn-I^lYAl.J,0Mmt:- 

tar»,. Pre,e- a 
}Ziir pronto, à Av. Eng. Richard.

VES. Rua Rodrigo Silva, 18. aala •„ ** ml crujefros. sendo 4o por 
'chaves 

com o porteiro pa a vir o n.» 112 esoulu.i da Rua Mea508 — Tel.! SÜ-M48. "'.Uo • vllla. 10 por cento nas cha-1«parlamento 932 Precò: rr« ' 
e*1u,na a* "ua me*-

LAGOA — inicio de construção
— Apartamentos — Vendem-ie
no mais lindo recanto do Rio
dlscortlnando toda a lagoa, Jun-
to ao pouio final do loUtio Lins-
Lagoa, local estritamente residen-
ciai, de alto luxo, prédio de 4 pa-
vlmentos com 2 elevadores, um
por andar, construcio a cargo da

—a-1apartamento 922. rrcco:"Orí
Rlí n«nrri«i<n0i? 5,""0*- AV.IEJ0MO. Aceita-se financiamentoRio nranco. líl _ 4.- andar - sa- de Instituto ou Caixa, Tratar na CA-"•"¦"¦ SA BANCARIA OniENTAL BRASI-Ias 40«|7. RAUL REBOUÇAS.

10234 1100
GLORIA - Rua CSndldo Mendee'-vendo aplo. em final de conatruçAo
l>.,v|*r,nd"- «ala, quarto, banheiro.

LEIRA S.A.. k Av, Calògeras. t-Ã
lloial, lei, 45-3474, c. Sr. ANGEI,ESTKVKZ. iwan 11W
APTO. OLORIA-CATETE — Vendo

re» dí mÁ_IK P í?r fmPÍ': Pronto, Ilua Santo Amaro. S3 - Otl-
ri larlllHÍrt. H.^fS0 Cr';mn- »ov". '"»><• »om grande sala,c| facilidade de pagamen- nuarin _i>n,i, ..„.„-.,,„ m.,-,.. ,...

rim, c. todas as peças sociais
de frente, grande sala, 3 bons
quartos sendo um com varan-

IPANEMA — Troea-se casa por apar-lamento com quatro quarto* .i(>, n>Ipanema ou Leblon « n|< 4T-ait0.
3M4 1308

IPANEMA — Av, Vieira Sou-
to, vendeiiioa óllinus apt. aluga-
doa sem contrato. pri.Hu .». M-

., lado novo, eom 1 amplae aalaa. I
s,ótimos quartoa, armirloa embu-

* lldn*. banheiro em eflr, depen-
dénclaa para empregada, ires da
serviço « garagem. Mala detalhes
na Financial, Administradora fi,
A. k rua da Assembléia, 104, sa-
Ia «16. >lll 1300
AV. VEIRA «ODTO N.» 548 —

I Vendemos ótimos aptos, da luxo.IPANEMA — Vendn ollmn aplo. ds,  ... .-_...,
;l.<,,0^._.,.*,¦' dSP1 ?,»*.mÇílJHíM»i *•» M% Hnanciadoa. eom vlaU
- inf. M.DS1I, 708J2 1300 R»m*nto de luxo, armirloa embu-IPANEMA - Vende-se belo aplo. c|| tidos, garagem etc, Edifício da
;¦¦?» .rUAT í«>'lèPr.'l,,,ncl" <•"'"• quatro pavimentos sob pilotis ar-

; (Cr» l',M» •! "n,nr,-„7 
T£U ttaHeameate decorado. Informa-

IPANEMA - Aqull Edifício! "" 130>
Saint Malô, Rua Gomas Car-lifA^MA- Veada ja moder-
nalfn 111 „itim., .»s— .inlssimo Ed. Arpanema, próx.nairo, 141, últimos aptos, i Arpoador, apto. final const. comvanda, da luxo, a partir de! boa sala de entrada, qt. «/ arm.da, dependências completas, Cr$ 1.300.000,00, com 10 por""1'- "'* d* Mtar> v*r- rot- f-l

inodüciieitepniKada-Pre* e0 í *n.,rida • í por r^^^*BBço. CrJ 1.200.000.00 — com cinto financiados om 5 anos. 22. F. p. VEIGA A FARO FI-
grande financiamento em 51 Sala de astar, sala da jantar, LHO
anos. Ver o apto. 302, chaves 3 confortáveis quartos, 2 ba-1-.

42-5231 e 42-S4U.
9123 1300

kitch., quarto e W
gada e área '

t^MlEga^rafmbro" P*!TtL "í'"'" ,r",,dc »P»«do,-cozinha, ba
Branco líl I» andar «l« ^•,nl° "'«'"n complelo - «50 mil cruieliOL, .

~, „„,: rrr. lia"» - Tei.i 4;-<i27B. Depto. Imobiliária da CONS- Iflround, a preço fixo, sem roa- irenis em »difirio de a pavimentos
idiflr» ü- 

U ,,moiDap,l05-ü°  m»74 iioo TRUTORA MARABÁ LTDA. "«tamento - cláusula cõiH>l?>SuiS!WdSpMâ8Mlu «mMr^SffiEdificio Henrique Paulo de rua cândido mbndm. múími Av. Rio Branco, 151 - 5." _ tratual da entrega. Conatrg-|n£SS8SS'••'£«uSSSSSW^SB cí» "
ron in-Vindomot olimot !S"7 £ ^,\!S.'n s! fi05;7 - lei. 2-W ~ ' " '

• 514 — Tel».: aa-95fla'e 4a-S547
 OJIOTJOOl

JARDIM BOTÂNICO - R. frei Lean-«o. próximo * Fonte da Saudade ,—Vende-se pronta entrega Unda e lu-«uoea realdêncla de a pavs, com todoraqumU prfsmilU"dè¥no'g6Í't'õ 
'comlQUês 

de E. Vlc«te -"ôtlmo^ocíf"-
ardlm. varanda, esCritórlS, grande "«.,1401. 440J 

IOOIIving, s] de jantar, 3 ótimos qtí. comvaranda, S banheiro» completos «me*r, copa e cozinha eom armirloa de-mala dependências t garagem. Grandefinanciamento. Para vlsltaa marcarnora com Gomes Azeredo. Tel. 45-2084.¦' 80488 1001
GAVIA — Vende-se numa colina c/bela vlata para ã Guanabara, uma
grande propriedade com boa casa, c/
piscina • jardim. Base Cr| 0.000.000.00.
Pode aer visto com aviso prévio. In-
termediirioít dlapensadoa. Tratar naIMOBUAHIA ALEXANDRE KAMP.
Tel,: 42-5710. 10291 1001

Íh?Í15 ,° 
~.PC «l"1"» na estrada

Ç.üip,l.~" Vcn,lcmos n lote 1 do
ÍX.?lm íí,"1111»11!!* - Aceltamoa pro-

S3^'Vií'.IA> k Ru» Mízlco, lll, ir.504...Tel.: aa:jM3^^ 2278 1001
OAVÍA

__ 4405 1001
Í^SE" BOTÂNICO _ vêTdemoi-eml*. lOeacgo, apto. com magnífica vis-ta para a Lagoa, composto de: hall.amplo sala, Jard, de lnr.,-3 dormití-noa, banh. soe. em eOr, irea a dep.
?;_.emfir,g*<u,.p"5° M0 mil. atoai250 mil, restante em 5 anoa MACE-DO ds MARQUIS - Tel: 17-3300.' ' 4308 1001
OAVBA —. Vende-se terreno espe-tacular de 2.425 ma na praça doKlostfue da- Vista Chinesa, parte ri-nanciada — Tratar c dr. ALDO —
22-5883, depois da 11 horas.

4107 1001

ria e Construcíes, compostos dc 3
magníficas salaa dc (rente tndas
envldraçailas com piso em Par-
qucl, 4 quartos com armários, um
toilette. 2 banheiros de luxo, ves-
tibulo, hall com pito de mármore,
copa, coslnha com azulejo até o
teto com pias de aço e armários,
esquadrias em duro alumínio pin-
turas a olco, ferragens La Fonte.
Construção moderna, com aun-
tuoso hall de entrada com Editl-
cio eom 2 frentes. Área de cada
apartamento 275 m2. Preço CrS
.1.500.000,00 com parte financia-
da. Entrega em 20 meses. Plan-
tas, informações e detalhes com
CABRAL, i rua do Carmo, 71,
sala 706. Telefone 43-0804.

4351 1001
GÁVEA — Vendemos maimífl;o
apto. pronto. Rua Marquês de Sco
Vicente, 390, apto. 103, constitui
do
mfleo

2351 1100

aptos, indovíssnveii c| VMtl-Ibom .,«»_.,, ..».,,. , ,.,,,,ish.,. -,ifp
buio, ia a, quarto separado. ?*, ,'n",r'i"t|«. Todo mobiliado mci.
hanhalr/. n«_,_l. ...I.L. ,el"onr' F'":n- 1550.000.0fl: 30rr piDannairo,granda cosinha com'nane. auxiliadora predial s/a.fogão da 4 bocas a lugar para T"-: "-im- »•• " *» » hs
geladeira, áraa da serviço c|
tanqua, quarto a banheiro de
empregada. Entrega em |u-nho próximo. Obra já am ra*
vastimanto com acabamento
primoroso. Preços fixos das-
de 644 mil cruzeiros c| paga-mento a combinar em 46 me-
ses — tarrano da foro remi-
do e grande play-ground, no
inicio da Rua Cândido Men-

OLARIA — Vendo prédio grande, com
terreno 10x41 m, à Rua Ltgia, 3»,
Preço 1.100.000,00, a combinar. Tra-
tar com o sr. ORLANDO, 32-0475,

10100 1100
GLÓRIA/SANTO AMARO — Vendo

80152 120022-4278,
GRAJAÚ -Vise. de SuriHbel,
iunto à Av. Júlio Turtado - Vend--ie pronta entrega, em centro degrande terreno, luxuosa e confor-tável residência, nova, de 2 pav.
própria p. família da fino gisto, e.Iardim, varanda, duas aalas, 3 qts.c. varanda, 2 banheiros completosem cor, c. armários, s. de almAço,c?p* ! c°llnh« c, armários, pomar,qt. e banheiro de empregada e gara

Cão ¦ Incornnrarin Am AA'a I HWWO.Ofl e Cri 340.000.00 facilitados •'atZJr, -USlEcS.*'! 1 ¦• MA'.n restante financiado em 15 anoi. VerNOEL PESSOA DE MELLO d" P k> " hor"«com ° «r- Co't* *
FARIAM InL.m..;.. -i._ lAv.TSpltáelo Pesaos, 314 e traiar ex-,""""~intormaçoes,pian-iciUsivamente com arírniltda..nuatas a vendas, no Cantro ' auvidor iu» amt. Teis: as-oaas •
escritório da construtora J-K^Bt -J**^"110
Av Graça Aranha 416, salas IPANEMA — Em edifício da
2131215 — Tels.: 22-0686 a luxo, com somente 4 pavimen-32-7790, das 9 as 17 horas, tos sôbre pilotis e 2 aparta-
no local da obra, 1 Rua Go- mentos por andar, com gara-mes Carneiro, 141, das 8,30 gem no subsolo, vendemos oas 23,00 horas — ou no Le- últimos apartamentos de fren»blon, no Edificio Saint Etien-te com 200 m2 de área. Gran-

At 
'VÍ„V? 

vinl03, SfTfií!" d« ("-° M. Í«nto ao Largo daiG,'0R,A 
~ V«flj)n,-aé ou tro- to, d.aa'mtsTbVnhemde: grande living, sala de al- Gloriai Tratar diriiiam.S»- ,i "»«•" Por »i -'lamentos dollkuarlo e wc d, enipregad

jo, 3 Quartoa, banheiro em côr, »">"«'•¦ raiar aireramente cl||mnvc|s contíguos, i rua Beitja- l»nãue Je garagem em prtampla cozinha, área de serviço a proprietária e construtora'min Constant ns. 118 e 124, casa
azulejada, magníficas dependén-]—COCIBRA — Av. Rio Bran- IV> formando grande arca de
claa de empregada e garagem. — co 257, sobraloia 201  Ta- 2-800 m2> Vor * tratar "° "• 12'-
Tnnae ¦¦ nanie **%,.', I„ .1.». r\' a .-. m-. . - inaci fV

aptos, c/sala, quarto (separados), ha-igeni. Cirande fln.inclnmento - Tra-Inhelro. cosinha, quarto e \V. c. pira lar c. GOMES AX.FRFDO — t.iempregada. Preçol a partir de CrS145-2084. nn íim I390.ooo.ou. Pagamento facilitado wL:„-j;- Zl??_i?00 __ . -. ... ,, . --
60 meses. Entrega dentro de 18 nie-,'',*,N1EMA "T Apartamento novo, em ne, AV. Uêlfim Moreira, em de livme COm 46 m2, Saleta deses. Av. Rio nrnnrô 151, salas 406-7.ir(1lncl° construído em centro rie ter- frente ao Cínrn Mirim.. A.. .„i,„i„ „„.., _:»„ j« „,A.mnr-RAUL REROUÇAS. :"»«. venrin. po, CrS 1.270.C00, sen- o íft i «« «« m ' d,IS en,ra(la! COm piSO de mármore

10217 noo 'ln m% financiados em s anos. cons- 8<30 *i 22,00 horas. 3 ótimos quartos cl armáriosK-IK^S:^.»!!.»?":»."'.««.?. l?»»-\ 7421 1300 embutidos/sala de jantar, ba-
área ei IPANEMA — Vende-ie em n,,ciro sociaI e <oilette tm

final de construção (entrega <côr' ambos c0,n.Pis0 dc már"

Todas as pecas muito claras. O Ufana AIURAA
apartamento tem ótima irea pri- *"-WOo.
vativa. Tratar com José Muniz e
Mateus, Avenida Princesa Isabel,
1ZS-A. Telefone: 57-0536.

6177 1001

Glória
GLORIA — Rua Hermenegildo deBarros. Vendo apto. alugado sem con-'" -_,_,por ,.preco de ocasiáo i vlstaou 600 mil cruzeiros financiando 50

85965 1100
casa IV. 10234 1100
GLORIA ~ Vendemos A Rua Cindi-
rin Mendes (Inicio). Otlmo apto. c|

OLARIA  VrteAr .m r„ .1.... ! vista pnra o mar rom varnnda. sale-
ai « .«..»T«.I««J VoeMi ihíSSt*^ L1 íf,,a- ' "lla,l° IP"?-1» «««PU» «se o apartamento 706 do "Edlff- separada), banheiro e cozinha com-cio Sant* Constança", % Rua Bcn- |pleto.<. p| crj soo.ooo.oo sendo me-
Jamln Constant n. 102, composto!,ndc * prazo, A vitta vende-se por
de uma saleta. um quarto e umai£s55«0-OOO.M. Tei,.: b-som e -
sala, cozinha e banheiro comple- j &ADE. 

D"- GA?RIEL 
^f %tos e W. C. para empregada. Tra-' „. *.~..

tar com o porteiro, lÍPÍiH* r Apartamentos com CrS!

,..rdlo de 4pavimentos com elevado-. Ver á RuaAlberto dr Campos n. 65 — Procuraro sr. Joio nn prédio n. 6.1, para
üíSfHfi; _ T,í,tar C01" O »r- MA-kio REI. na Av. Rio Branco, 1,15, 20andar tala 308. Tels. 32-5536 e 47-3321

16033 1300
IPANEMA — Apartamentos parapronta entrega construídos em cen-
eni edifício novo de 4 pavimentos, clelevador, jardim dt 1. verno. sala e
15.00 mis. 2. banheiro em c«i corJ-mia. lera com Unque, quarto a WCdc empregada t garage. Tflaas at

cPo"nhê»ne0,ám'T.^M™t0f;..b,n„helr0' ÒV0RIA - V'ndo «P'n- "OVO, frente.
iSiii «. .' T*mM!n 'asemos ne- sala e quarto conluiado
fio P.?I tlsU.rrTAVv"n F'», "V tanhe"» Cr» WB.«»!w."S 

S!?..y,í,/'ir,*^r: í3.,dA-Mal° ".mento R, Taylor 22. chave oom por

.... ... 
-20.000.ro de entrada e somente CrS SJ-f"'Xc°m "nc" • «orSes, taque-

1945 1100 3.611.10 mensais, sem parcelas Inter- SSiití S Ç?1ue.l.Çíull*,a- PreW« •
^Partir de Cr» 1.240.00000 - Aceito

tell" ina5.C- Pi?*- Ec?- Ver na R. Alberto

11° andar s/ 12. Tel; 42-7456. i telro
20700 1100.43-7529

financia-
_ cn

PEDRO SILVA — Tel
0767.1 1100

modIAlias. Vendemos ja na l» I,
com sala c quarto, banheiro c kitch- ri. r„„r,;„ — —r; •-• ¦
nete. Informações: TETO — Cons6r-| e -Ta",poE n- M, com o «r Jo.1o
cio Industrial Imobiliário Ltda. — Rua Ti £!'r-com ° sr MARIO REI na
México, lll — Grupo 906 — Tcls.: 2_- "'o Branco n. 135 - 2- - Sala
52-5236 e 420952. 79804 1100 8 ~ Tel-: 22-SS38 — 47-3221.

19871 1300

CENTRO
4N

PLANTA JÁ APROVADA PELA PDF
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í GRAJAU' — Vendo apto. na
rua Mar. Joffre, em final de
construção com 3 quartos, boa
sala, copa-cozinha • depen-
dência de empregada. Entre
ga em dezembro. Aceita-se fi
nanciamanto da Instituto ou
Caixa. Planta a vendas com

|f; STOCKLER:^ Av. Nilo
Peçanha 155, grupo 802. Te
lefones 22-7221 e 32-9261.

a^^^A^^>w^A^^WA^ii%A<y_^KMW^^V^^¥W

Grajaú

EDIFÍCIO

RIO NOVO

ií» *I

Junto ò Radial ^

v : Norte-Suli
¦'. 

.'• ¦' i 

'' 
¦ ¦ 

l

valorização certa

«JjBfdiata ::

Gr$ 450 MIL
COM APENAS

T-

X.-. Cr$ 25 MIL
DE SINAL

INFORMAÇÕES

x
____-

í- IX-

parte facilitada

>ál4»»4<i t',r,r.~-'.rJM. _

,'Y

SS^lííSi ,~ Te£,r«n<» Para constru-
fim _lnedJ*U r Rua Marlanópolls, no"rn da Rua Borda do Mato. 200 me-
dl?ól»íep X, d*J e")uin* c""vleraa ilr„c ~ Vendemos lotes residenciais
a pr?\ »g«r'«mentos. Preços a partirde Cr| 300.000,00 com apenas Crt30 000 00 d. entrada. cA JOOOJO m».• mía.;cr$ 30.000,00 no 12.» rati,*o restante. *m 60" prestacOes mm-ai.ter9? W_&m_WR "wSfc
171 «nhr-ÍSs LW,,n.T Av--«'o Branco
ll3;.;;brel0J« S?; Tala.: 42-4635 a ....22-í!": _\ ¦ 

'4O60 
1200

GRAJAU" — Bu« Vise. Santa Isabel68997 1200 feffi f«««Wchocnire o «m dessa rua e a rua Carua-ru. PreCo, desde Cr» 400.000,00 com«penas 40.000,00 de entrada/ rettreode sinal de 30% facilitado e o re ?ín-
nofí ^i'65S!ta*5»« man.aia I HU-DOLF KARTER tt Cia Ltda. - AvH>o Branco 173, sobrelbi» — Tn.
12-4635.22-6345. g» ff',^
GRAJAU -_ Hua Mcarim 264, apto.408, composto de sala, 3 quartis ba-nheiro social com boi. CMinha, àrêa
Í!rmMaS%S?t!rittn<iue ,e " *S5Sseuentla, edifício com e evador, ven-(le-se por CrS 730 mil A vista, entre-
fnX,? n» Prom««» de venda"'ver nô
mi com F. B. de Andrade k Av

tcl . S2-9I27" 6 d'S H ás " "or"™i--J___2]___ OB235 1300
cGaíaAJ*ÜRn.1»rre.no T v«nf«-«e comcasa a Rua Barão do Bom n»tirn
CABRA? 1IXÍ1/, Eíff0 'WSCABRAL - 43-0604, | 4352 1200
ATENÇÃO! - Grajaú"^." Raíkoportunidade — Confortavela
aptos, df trénie, lino aôatE-to. próximo i Pça. Malvino Rela,conatruçío acelerada, conatltul-
?_,,^U^: -ve»«b«»Io, otlma aala eomJaidim de inverno (20 m2), 1 e 2quartoí, varanda, banheiro com-
plçlo. ótima coalnha, com box p/reladelra, ampla área aervlço e
gfP-í ÇpmpieUs de empresada.

37,000,00. Nao chaves 50 mil
r..nV?«taí0M »«n»ala de CrS5.700,00. Preto fixo aem aumen!to. Informações no local á ruaBarão do Bom Retiro n. 1455, só-
20 hs, diariamente inclusive si-bados e domínios. Vendas: Rua
F,n!£i;i8ns' 118' •?•' »»•* 601. Tel.43-3090- 8196 1200

1 GRAJAU — Vende em terreno, me
idlndo 11 por 60, situado A Rua Vis"conde dc Santa Isabel antes p juntotio n» 466. Telefonar para 47-8546.

04507 12O0
I GRA.IAÜ — Rua Marechal Jofre

n.o 150, Edificio, em final de
construção, pitoresco bairro pu

; ramente residencial, vendem-se
: aptos., com 1 sala e 2 salas, 3
quartos, banheiro social, cozinha,

: quarto para empregada com W.
C. área dc serviço com tanque,
preços a partir de 900 mil cru-
zeiros, condições de pagamento:
25% no ato da escritura de pro-
messa de venda, 25% na entrega
do apto. com habite-se, oa res-

I lantes de 50% cm 5 anos. acel-
] tam-se reservas para associados

de caixas nu Institutos, ver no lo-
cal e depois tratar com F, B. DE

j ANDRADE, na Av. Rio Branco
;n.° 120-H.o andar,1 aala 1.124,
,dns 8 às 11 nu das 14 As 17 ho-rras, telefone: I5Í-9827.

9234 1200
GRAJAU' — Edifício jtaey X-
Vendemos os últimos aparta-
mentos deste Edificio k Rua
Visconde de Santa Isabel, 10,
constituídos de 1 sala, jardimde inverno, 2 quartos, banh.
completo com box, cozinha,
quarto e WC de empregada,
área de serviço com tanque.
Preço: a partir de 750 mil
cruzeiros, com sinal de apa*
Vias 45 mil cruzeiros e finan.
ciados em 72 prestações men-
sais. Para informações, favor
citar referencia n.° 744 —
.Vendas -i ORLANDO MA-
CEDO — São José 90, 5.° an-
dar —Tel. 22-9950, Ramal 13.
I '_X 8263 1200
l— - ¦ „

GRAJAÚ — Vende-se uma casa/ alu-
(façla, sem contraio, c/ grande! salatendo lareira c hnr, sala de almOçoe/l vltrlno. embutida, 2 bons (quartosc/ grande armário embutido c/ gave-loiro, banheiro social c/ box e gran-de armário embutido, coilnha c/ box
para geladeira c armários embutidosdependências de empregadas, varanda,,  -. „ua ÜHrao 0a .,.„,....
depósito e bomba, jardim do 6 x 9;425, apto. 202, edifício de Pilot?. 4e 2 1/2 cm volta. Tratar c/ o pro- pavtos., 2 aptos pôr aídar 17 mJprietário: Georges Trav. Ouvidor, 5 na fase final de cinstrS 2 ale«-'1» andar, s/ 1. Tcl: 48-0960. dores, constando de: sSleta 2 silas

| 7055 1200.jardim de inverno, 3 quartos%í ar-¦. ~ 111 aci n c t V. •nUll. t_t. '

....u, m« i-uiiiiiuijío tenrreqa Vi. .
em março) o ultimo aparta-1 "l0"1 coPa cozinha e depen
mento na Rua Visconde deídencias de «""pregada. Pre
Pirajá n.° 8 com 1 sala, jar- Ç". Cr$ 2.800.000,00 cora Çr$
dim de inverno, 1 quarto (se-
parado), grande cozinha, ba-
nheiro completo, área da ser-
viço com tanque axulejado e
dependências de empregada.
Armário embutido — Preço:

500.000,00 de entrada e Cr$
1.000.000,00 financiados após
a entrega das chaves cora o
restante a combinar. No mes*
mo edifício temos ainda dota
apartamentos de fundos com

730 mil cruzeiros sendo 200 3-quartos e demais depen-
mil cruzeiros de entrada par-'dênc'as- PreÇ° Cr$ 
fe facilitada até a entreeja das 1 900.000,00. Podem ser vistos
chaves e o rest. financ. Ver,diar'amente na obra J* em
no local. Informs. na PRE- fase de acabamento, à Rua
DIAL STEINBETRG LTDA !Barao da Torre 303- Maiores
Rua 7 de Setembro 141 2" detalhes com ROSSI ENGE-
grupo 24 — Tels.: 43-4165 

"• NHARIA E ARQUITETURA
47^)357 domingos 26-0115 e'LTDA. à Av. 13 de Maio 13 —
47-0357. 86993 1300 GruP° 1306- Tel- 42-1374.

3093 1300IPANKAfA — Vendn 2 qtos. aala cozbanh. dep. emp. 670.000.00 c| facili-dade - Aceito Caixas Instituto sr,de conhisSo Tcl: 36-3788.
RUA FARMF. DE AMOEDO — Vando
apto. por preço da ocasiSo, Oom S

.quartos, aala e dnnals dependências.
26354 1.300 Edif. novo próximo * praia. Tratar

IPANEMA - Apartamento de lux"o Silv"' rleurJ'- f«iv *7-""' ..... ....junto » Av. Vieira Souto - Vende- « »"°
JJSJ: * ""» Tarma de Amoêdo, 54 eminício de ,construeflo. sftbra 

'pllótl»,

Edificio, área m|m 170 m2 Com hall3 aaloes, 3 grandes quartoa c| arma-rios emb. 3 banheiros sociais, copa.coalnha, garage ele. PreCo de custoCr? 1.700.000,00 c| facilidade de mm-mento. Vale agora Cr» 2.500.000.00.Tratar c| IMOBILIÁRIA CARRILHO— H Uruguaiana, lis — 10» — »|1.00810 - Tels: 43-9672 e 46-2472.
73685 1.300

IPANEJÍA — Vendo CrJ 1,500.000,00
ocasiSo apto. frente. Praça General
Osório próximo . praia adif. novo
3 quarlos com armários «mbuüdof,
duas aalaa, toalet, banheiro tompltto.
ampla cotinha, ótima ária, grand*
3uarto 

de empregada, entrega ime-
iata. Ver rua Teixeira d* Melo SS,

apto. 203. Frente, chaves no n». B3-B,Rio Napolls. Tratar SILVIO ÍÍBU-
RY. 47-5418. 14812 1800

IPANEMA - Vaiio. vendo o apli505, de frente, na Av. Henrique Du-mont 85, el linda vista sôbre o Cor-covfiüo, Lagoa e mar mtiitn riamfresco a arefado, acabamento d™ •l£,Vl890'.?0_ Te,s; "•'40" e 
"W-OUl"

c/ sancas-e ílorõss inteiramenle pin- J_ B' ~ delx" tolefone. 4MB l»"»
la.drfo a_,6Ie,0' 'f1"10 qt0- • ¦»'» topa-1 IPANEMA -- Vendo ou troco pôr
manha? .'Q*' ' *PBn;líl c/ sol pela carro loja em construçrio t R. Vis-

IPANEMA — Vendo casa com 3 aa-Ias, 2 quartos, cozinha, banheiro, gr.de área com tanque e varloa arms.
embutidos, quarto e banheiro paracriada. 450 mil cruzeiros à vlsta •o rest. lo anos, prest. mensais da

manha, jard. de inv. todo envidraca-ao, <•/ perslanas americanas, banh.C0l"pl;;Jmz- el fogJo de 3 boca.', arms.embutidos, etc. Urgente. 470.000,00 ivisti. Ver hoje, das 8 is 12 e dit H
S> «¦»»•.- inf,. el vilntA,SAvNilo Peçanha. 36, sl 712. Tcl. 22-1512.
__ 16 ái 18..10 horas. 4558 1300

GRAJAU — Rua Júlio Furtado, n»336 — Vende-ae conjunto com 3 aptos,sendo 2 de aala, 2 quartoa e demaisdependências e um de aala, quartodemais dependências. Ver no local etraiar na EMPRESA BRASILEIRA DEADMINISTRAÇÃO LTDA? ™E ...22-f>827, 003 0.1 12An•*"***ai»*l*A'i*<Vif>Wv>jvW)AI " - - ~ ~

ííuüEMA T ^pto- «ranáe luxoanado ao máximo conforto. Sa
magnificoa armárloa 3 qta. oomarmários, 2 banheiroa de hum.copa-cozinha com armários e ga-vetíes para maniimentoa, qto.
«T. m.e?p" ~*rea com tanque

?n?'0i,4v• Gra«* Aranha 226 8/707. Tels. 22-4417 -í- 32-7880.
27594 1300

Ipanema
AV. VIEIRA SOUTO N. MF^ván-demos otlmo» aptos, de luxo, comirente para o mar, com quatro ouar-tos, entrega dentro de 120 dias, aca-bamento de luxo, banheiro e azulejos
T C0-If,s/, Pln'ura » «•<>, garagem

u' Tf"/,'01" ,' 1uatro pavimento»sob pllotis arUotlcamente decoradoGrande financiamento — Informaçõese vendas no local, 06101 1300

fSo IT

• wi/iuii iw t ii r Mii\.füu@7~upüã Os CiiürêS r

WLOS MAC-DOWEU DA COSTA
Im6v«if Ltda.

Av. Rio Branco^ 108 - 7.*'-fêls. e 42-2098 e 42-2097

TF.RRENO — Vende-se poi- prefomódico, em óllnio ponto comercial,
rona de 8 pavimentos, na Rua BarAo
do Bom;Retiro 808. O terreno medeU.30 in. de frente, com passagem pa-" '" "'" """ tratar 7.- Rua_)jt_t____m Ag.

7 de Setèfnbro 141, 4." andar — Tel43-0777. 2202 1200

GRAJAÚ — Vendem-se apar-
tamentos novos, vazios, de 2
qts„ sala à Av. Jullo Furtado
n.° 201, 90% financiado. MA-
RIO, VICTOR 52-9820 e ....52-9285. 22908 1200

mários, 2 banheiros sociais, copa co.zinha, .área de'serviço, quarto e ba-nhelro para empregada, abrigo paracarro l depósito para malas. PreçoCr» 2.500.000,00 com Cr» 1.500.000,00,financiados — Tratar oelo talij-.>úoí, negocio direto/com a proprie-tariB- /' 0260a mon _ 02808 1300
IPANEMA - Vende-ae na RÜTb7-rSo da Torre, junto ao Jardim deAl*, em prédio de quatro pavln-.en-los, estritamente residencial, c| con.duçao fácil multa água, próxlmo--dapraia e da zona comercial e dos ci-nemas, apartamentos compostos de:entrada, sala e quarto separadoe. ba-nheiro e kitchnete. Preços a partirde CrS SIO.000,00 com entrada de Crs130.000,00 e o restante financiado em 23-0688

IPANEMA _ Vendo luxuosoapartamento com cerca de 300m2de constrção, 1 por andar todo
5 ?i„.d-° * 5,leo' at»Petado, «ancas
SiriSE?-* •» Composto de 3 grandes
irande irea de serviço, garage equarto e dependências completasde criados Ver e traUr diretamente no local eom o proprietá-rio àrua Vise. de Pirijí, 30 _
Terceiro andar. 2917 jjoo
PALACETE A yENDA — Ven-
tti'un} ru*iP.'«ièiite de Morais,um lindo e luxuoso palacete emcentro de terreno de 40 por 50metros, 12 mil m2., jpróprio paraembaixada ou família de altotratamento, tem behuimo e vaslonau de entrada, cinco aalas, sete
quartos para os proprietários, 5
quartos par^ empregados, 6 ba-
«ji 5 •*«»«"»». trande aal&omedindo 17 j por 11 metros, parasnooker, bilhar francês, bar com-
pleto e meaaa para diferentes jo-
rps, adega, copa e coalnha am-
p aí « oHmtt, diversos armários
embutidos e garagem para dois
grandes carros, jardiiis, varandas,
Jaulas para cáes, galinheiros, etc.
Negício direto. Tratar nos dias
ii tels com o senhor Martins, na
Avenida Erasmo Braga n.° 227,
sala 1.010, telefone 22-8931.

4529 1300
IPANEMA (Lagoa) — AptõsT prontoscom 50 mil cruzeiros de sinal e ISOmil cruzeiros facilitados e o aaldofinanciado em 15 anos em prestaçfles-«Saf- ¦ •  

conde Pirajá. Tcl: 47-5702.
27473 1.300

IPANEMA — Vende-se ap. vazio, com
boa sala, quanrto aeparado, cozinha
completa, banheiro, varanda área daserviço c| tanque. Preço CrS 600.000,00. Aceita-se financiamento porInstituto na nua Visconde de Plraj*n« 571, ap. 605 — Telefone :27-4B78.

05603 1.800

W ao aluguei — ven-

IPANEMA — Excepcionalmente situa-do no 12' andar, prédio tm centro d»magnífico terreno, com maravilhosa
vlsta, para as praias do Arpoador,
Ipanema e Leblon, vende-se um apar-tamento composto de sala de entrada,living, 3 quartos, copa-cozinha e da-mais dependências. Edifício Arqulte-tura moderna. Apartamento» só d*frente. Construção adiantada. Ver obraBBrSo da Torre 42. à vlata CrS ....450.000,00 e o restante facilitado t fl-nanc|ado. Tratar EMACO LTDA. rua
Quitanda 62 grupo 406. Tel: 42-8S05
e 42-5531,  072Í9 1.300
IPANEMA — Vendo tarrano cõmcasa em bom estado, medindo 10 x50 metro» em transversal & R. Vi»-conde Plraji. Inform, Tel. 22-0003.

10032 1300
IPANEMA ' — Vende-se otlma real-dência de 2 pavimento», ná RuaNascimento Silva, terreno de IB ma-tros de frente, 4 dormitório», ,«endo
2 duplos, banheiro em cor. S »ala»,
hall, cozinha e copa grande», S dor-mitórios de empregada, abrigo e ga-ragem para auto, terraços, Jardim,
quintal etc. Também troca-Be por ea-
sa menor, facilitando-se a diferençaBase: 5.000.000,00 cruzeiros. Te-lefone» 47-6827. 8013 1308
IPANEMA — Vendo multo boa eua,otlma comtruçSo «ó preciianda d*nova pintura, eom 3 «alfies, 8 quar-tos, 3 varanda» •'• garagem oom S
quartos pelo preço de 800 mil cruza.
Situado em terreno 480 ml, 13x32 ra,avaliado eate em CrS 3.000.000,00 —
Tdtal CrS 4.300.000,00. Facilitado* —
Entrega Imediata. Aceito proposta —
Carta» para eift jornal sob n.° 8001para marcar visitas de tarde.

8001 1300
IPANEMA — Vende-»» otlma oasacom fino acabamento, 2 aala» conju-
gadas, 4 quartos, 1 banheiros locialsem cor, copa, cozinha, armário», ga-ragem e dependência» de empregadasTratar pelo telefone 48-1728.

3112 M00
IPANEMA — Apto». • lojas — V»Ü«do na rua, Jangadrtro» n.° 41 proxl» ''
mo i Praça Gal. Osório, para »n«trega certa em 24 meses. Apto», defrente com aala • quarto separado,hnnhelrn. <WTinhp m vararia ç-p^rc

«Um »Y_i. f,--,(.".¦"""iil, • j'"--!*11- d* í3° ml'- L°Ja" com 19,30 mJ,
í!ül:!íid.(. h *;.*.*__.em «<"«<:'" de 3|por 900 mil oruxelroa (formulai!

79836 Bl

5 anos pela Tabela Price — Informa-
çoes com BRANDON SCHILLER S.A— Rua Rodrigo Silva 18, 4." andarTeh 42-0320. 07427 1300
VISC. PIRAJA'"525 - Vêndemo» a^tõ

pavimentos alugado» tem contrato
«endo apenas. 4 por andar, comporto»de 1'salela, 1 sala, 2 e 3 dormitório»
« demais dependências. Preços a par-tir de 700 mil cruze(ro». Visitas dia-riamente no local das 13 às 17 hora»com o «r. Costa à Av. Epitácio Pe»-soa 314, e Barfio de Jaguarlbe 362.Maiores detalhes e planta exclusiva-mente rnm a ENIR LTDA., Rua Óu-vidor 86, 3." andar. Tels.' 23-0662 a

. 14002 1300GRAJAU' — Vendo ótlrhos e confor-tAvcis aptos, super-luxo, em Jncor-
poração a Rua José do Patrocínio, el-
quina de Marechal .loffre., com salão,3 grandes quartos, dcp, de emprega-da, elevador, play-ground. etc. A par-tir rie 1.270,000.00 com 10% dc sinal

rSí7t°L'áor" PJ"=DIAL AMAZO-?Jft,™ c a ImobIM.rl.*níK_U',\,_i~ rien'« d« Morae», prox. Gen. OsórioNAS Ltda, - Rus Evaristo da Veiga". A™' C«»i?baí?liso J ^° Ltd.V Iz? Pr,co ! •"•'» i^ormaçíes - Alm16, grupai 707 - Tcl.i 32-1270 J7 nnaa .,* «1 u. 1 *,' ~, Tf|- «arroFo 90. I 310 _ Tfi< 22-5453
B041 13001 M 

h1, lnclus'vM"";'ngoS.U2.507J, „.mÒ - CURY

ÍPANEMA - Vendo grande apto. c|vestibulo, 2 »al8es. 4 quartos, arma-rios embutidos, 2 banheiros, copa-co-
m _2í_.a_. dep"- completas e garagem

,.... 3.000.000,00 c| 30 por cento i vistanovo de frente, quarto e aala cepa-!' ° "ldn aié 5 anos — Tratar 42-7734rados, banheiro, cozinha, tanque »f 52-8493 — IVAN CORREIA IMO-
quarto dc empregados. Preço: Cr$IY™_ LTPA. noo6 1300

0041. 13001 26276 1300|
5453,

07376 1300

combinar). Preço» flaoi. Inf». coma ftrma proprietária, construtora «vendedora — ARY C. R. BRITO} elSr. FRANCISCO TORHM - Telef oine» 82-4432 ou 42-1798. /
8316 1Í0O

IPANEMA gi Vendo terwnVda
esquina el 20,00 por 18,00 porCrS 3 mtlhSes na rua Alberto do
Campos esquina da ma Farine de
Amoedo. Infs. c/ FRANCISCO
TORRES. 52-4432 on 42-1798.

2315 1300
IPANEMA — V«nd«.a« éttmo apar-tamento, acabado de eonitruir paraentrega imediata oompoato de luul e
jardim de inverno oom pitos de már-more, 2 amplas aala» («parada», 3
grandes quartos oom armário» em-butiflo», 2 banheiro» em eôres. copae cozinha, magniflea áraa de serviçocom 2 tanque» e ótima» dependênciasde empregada. Preço CrS 3.000.000,00a eomblnar. Rua VKeond» da Pirajá,«3, tftu, 202. 07267 130<)

ííl^ .x,...y.:,. x x
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COMPRA E VENDA
PRAÇA GENERAL OSÓRIO —
APAtlTAMKN IOS DE LUXO —
Vendemos dtt frent* par» a pra-

Ja 
(nu Prudente de Moraes n.

U), apartamentos de luxo com 3
«Uai, S quartot (tendo t duplo),

bonbelroa aoclals, coilnha e de»
¦Mil dependências, cm (Inal de
(HMutrac&o. Principais caracterla-
«oaai rinlura t. oleo, alalema de
mwBBMJU d* «tua, permitindo

ns© és, atua do nibsolo, m ne*
oeeeirio; antena («ral de TV, ja-
Bttlaa panorâmicas em lllmluinl-
nlum; baila cm mármore Aurora
Pérola; atua quente e fria noa S
banheiros, na copa « na coilnha;
?arioa armários «mbutldoa; ba-
nheiro» em côr; tomente um por
andar. Informações na PREDIAL
CALEDONIA Ltda., Av. Eraamo
braga n. 277, 1° andar. Telefone
42-4184. 7117 1S00

CORREIO DA MANHA, Dtwviw|», 10 dr. Novembro tle 1857

Õ^ SDE. P R É D I
VKNDO 11 rua Visconde da Pirajá«31, apto. 701, vsalo. im. aeabamen. ito, ar.nArlos embutidos da jararandt,r pau marfim, telavliio, rüdlo « ele-Irola embutidos atapetado. lustrai acomnas, por Crt J.lflo.ooo.00 rom soifinanciados em 10 anos, Aeella eu-tomóvel como parla da 'paganismo.1

Ver com n porteiro sr, Mliuel a tra-lar à rua Sao Josi, 00, sala 2 im 1 Tc1
lefonei S2-3IDU. -s I .1 1300

ATINCAOI - Grajaú - Vendo AU.
sna residência para pronta entrega c/
frente para duaa ruu, tendo um sâ
p»v. composta d» S qts., 1 sslaa, co.
pa, corlnhs, banh. completo, deps,
para «mprtfada. quintal e (ararem.- Preco Cri 1.300.000,00 faclllU.se a
•esnblnar malorea detalhes petsoa|.manto 4 Bua Urtifualani, 104 _ 10and. 8/ 107 nafodo direto nto acei.*- — Intermediário.

8387 1200

IPANEMA — Vendemos algumas re.slüênclas, bem localliada, tendo 3 aa-las, 3 a 4 quartos, também 110 Le-blon. Tratar tcl; 23-0734.
04433 1300

IPANEMA — PRAÇA DA PAZ— Proprietário vende-por motl-
vo de viagem matnlflco apto.
frente, na maior Praça do Rio, et-
plendldo edifício, 3 elevadores ao-
ciais, 2 ótimas (ararem, Indc-i
vasta vel. cumpoato oe - aalas, 3
«Ins., 2 banha, aoclals, copa, coxl-
nha, qto. e WC de emp. e area.
Preco 2 milhões c/ 1 milhão ã vis-
ta. Visitas c CABRAL. 43-0604.

4353 1300
11'ankma — Vendemos ótimo apto.em edlf. eAbre pllotia, Junto ao Ar-poedor. composto de: ide. sala, am-pio Jard. Inv. tm mármore, galeria3 amplos dormlta. e. arma. embuta.,banh, soe. »m côr, coi., irea c. tan-
&«• ? ?5pi.pJlrap,'e*' Inf«-: MACS-DO Al MARQUES — Tel: 37-3300.

43S8 1300

IPANEMA — LOJAS — VI» IPANEMA — Terreno» - _, ,u_,condo dê Piraji — Vendem- Anlonlo Parreiras (tona de |
tt 2 loiat. iunt.ii ou lODira-!P*íé', "* o'f«re*C*o daa maiJan-l
dat íamJíml j fl |tadelro. , Harie da Torre, mui-PM, com jj ma cada um«,h9 prfxlrao da prata (feiural o..,,ambat com frtnt» pira a rua rio, vendtmoa 4 letea em conjun-1a para a galaria Interna do '"., ou •eparariameute, medindo,
Edificio, qua possui mais 27iitd? Sft 1!'M *•««• <"«<*«
loiaa eomarelal» <ln»l Jli'<onlpafK do tm*"° tcldehtado). Hl-,10 as comerciais Sinal da 520,„,i *e ss % , „ r,iUnU /ac,„.imil cruioiros; 70 mil cruiei- tado em JI meaea. Preco de rada
ro» cm abril da 1958; 70 mil M*1 Cr* i.«m.mí.m. civia —
cruxi. am fevereiro da 195? Sv' ^J,ld%»' «^•.V^d.a.
a o saldo financiado am 94 j3o'fiftíki 

* a'nu* de
prastaçdai maniali. — P*r«__ 7im mtmaiorei datalhai a informa,-'ípanima - vmSãmõã a 13TB»çob», favor elfar R»ftraneiai-J"BU J?»..*!"'!!.-^'^ V10: *' "•

OR-IpIsiÓ727 a 728. — Vendas QK-iplato »'wYeh. 
"ríãdã" 

m»niir"e»
LAUDO MACEDO — Rua S.'*1'!* 'co»'»<o ds i snoi. nsco 430
U.X .ios co j ii 1* ,,M| »" » 1 riwtaol» »m 3José n.° 90, 5." andar. Tala- anoi. mn.: macido a maíiqiim- Tel,: i.-HWI. 43» I3W

IPANEMA — RESIDÊNCIAS E
.TERRENOS — Vendo A Av Vlel-quina, dando um. frent. p. . pral. „ Souto , Av QS&t^gSIpanema, e. 3 salas, f qtos. 3 man- (Jardim de Allah) 2 ótimas resi-

il^Jt*.! ,n"rno' «epa, c°«. sara- denclas. Reapecllvamente terrenos
!e..P: _? c"'r0* tic. nor a.tooom.00'de l x II r l< i « inf . n.f.el.ii.dos. Te.: «.«*. •>.. «o»,ff,^^ WcrIUrlo Imobiliária

SttrRUKâfffi R' rA1VA e JOÃO BRE-

fona: 22-9950, Ramal 13.
CASAS lendo 3, am Isrrsno de ss-

IPANEMA — (Arpoador) —
Vondomos apto», do alto luxo,
lando 2 apti»»,, por andar, c]3 quarto», «alio, 2 banhairo»
sociais ttm marmora prato,orande coilnha com "nook",
dependências completa» daampragada, com lman»a iraado aervlço privilogiada. Rua

| Rainha Eliiabath, 653. Praco
2 milho.» « 550 mil cruzeiros
sando grandamanta facilitado.
Informaçôa» na PRINCE COR-
RETOKA IMOBILIÁRIA S A ,An.mblala, 104 «ala» 311112,
— Tal». 22-Í39P . 42-3196, ou
am tua Filial — Leblon, Ava-
nida Bartolomeu Mltra, 310
esquine da Avenida Ataulfo
da Paiva. Abarta ati is 22 ho-

' 8,° Caderno (forfct t) 1

TE R R E N OS (coNTimjÀr
i.^fí1* r v,nilft ««rrano, psrtoi
4M0,COO,00 ^. 44.1401, 4404 1300

: S«BI - R._»ssélmenio'ari« ~

, .Vií.e"JÍ. ,,5i,W .~ V""i0 
'•»» 

»' '»•milla «a lino tratarasnto ds alto lu-so, eom 4 dormitórios, asndo i nu-pio. banhslro de alto luso, eom boj.l•• salas, l ...!»¦>. i,»ii o, m4rmor. jsarandaa ansldraçadas, copa-coalnliaaisnde, ] quartos de empiesddi,aerlfo • aaraia psra autamòssla, ttr-raço • jardim de Inverno. Fraco: CraS ooo ooo.oo, slnsl i oomblnsr e o sal-do em 3 anos. Aem..» tpt0l, pàr,renda ou revenda ou casa menor •-Itilotmacfles na At. Rio Braneo. II»
3" .^.'Ji ' ~ rtUí «-Í7U • 3Í-0MJC HAROLDO MARTINS.

._ LÇlMJ5íí
CIIAJ \n J Vende...r CSSS, S>1> SS.Jtls, doU qu<rlos, bsnhelro com box, Icorlnha, quarto e banheiro para em.
preiadas. Ver das » 4a 11 horas. -Trstar a nua Crejaú, |« - casa 4 -Preto «roooo.

nu 1200

IPANEMA — Ed. "Garibá", ATENÇAOI - Oportunidade!-^— flua Antônio Rarraira», 71 |'2í<fei*S**_V!?*i .4e. '"*nte, 4vendemo:, am incorpora
çio, magnífico» apto», om mo
darno adificio, cobro pilotiscom jardim o play-ground,conjtando do aala, 2 quarto».banheiro com box, coilnha cdop.ndenciai completa» de
Mrvlço. Excepcional localiza
çío a 100 m da Praça Gone-
ral 0*orio. — Preço» fixo» a
partir de 810 mil cruzeiro»,
com grande facilidade de pa-namento — informações e

Rua daa Laranjeiras lado da somora em construcSo. c' pecai cia'- Iras e amplas, composto de: vesIL Ibulo, anpl» aala (Mm2). Jardim 1luverno envldracadd, l ótlnmquartos, copa, coilnha, irea, denemprtfada • aajafem. Preco a
SSanSÍa" °" tto«'M(,'«0 - Sinal50.ooo.oo. na prometa» SO.000,0»prestações de 5.000.00. O aaldo empequenaa parcelas. Tratar telefo-re: 26-0281. AnJta Gelbert. Ates*do diirlamente das o às 20 heras.Raro nefóclo.

3101 141Óv«menro — inTormoçoes -.
venda» exclutiva» com PLA- ^.T?fCA0; Raro "f«6eio oom ti-
NIL _ Av. Almte. Barroso, HBftSSMP líMW! Vando
«1, 2.° andar — Telefone»:

ras.

IPANEMA - Vendo tar. IOsJJ. R lv?AR,° R- 'AIVA e JOÃO BRE-
Prudente Moraes. Cri 3.500.000 00 - VI.S. Rua Rodrlfo Sllva, 1», a/
!'."£. 4,-u" MONTEIRO - MOR- 506. Tel.: 62-144»."•^f*'- 1300 UOOl -J5IJ0 1300

86548 1300

,V18C. PIRAJÁ' -- v. aplo. própriop, lamllla c. criança, ateller. ítc.7 c.3 "lai, 3 quartos, irea privativa 3a

11'ANKMA — Terreno — I*ro-
curo, par» Incorporado, Nefóclo
ti firma tradicional de n/ praça.
Delalhea e encontro e/ 8r. LUIZ,
das » is 12. Fone: 47-1948.

2747» 1300

. -- — ¦ — -^™ —¦»!»»( ¦>«¦ utt,m\twt_ ,ii10, ete. Cr» 1.490 mil .metade llnanc.Ace lo financ. Instituto. Dr. DIR.CEU ABRIU, Av. Rio Branco. 130 ,.loja 43-1330. 33-3S34. SIBn 1300
ARPOADOR — v. apto. frente, n*.aala, 3 quartos, (srsge etc. Ora 810
ÇíSt-Jpaetade financ. Dr. dirceuABREU. Av. Rio Branco, 180. e.-. lo-la 43-1330, 33-3834. ino 1300

RÜA SOUZA LIMA, N.» 432 - COPACABANA
A mais sensacional oferta do fim do ano

Realmente pelo menor
preço da praça

No melhor ponto
do Posto Seis

PLANTAS APROVADAS
COMEÇO DAS OBRAS EM JANEIRO PRÓXIMO
PRAZO DE CONSTRUÇÃO 15 MESES

PREÇOS FIXOS SEM
REAJUSTAMENTO

'i

^__——'^^^^^^^^ ** H '$%\

5 / fSffl 1B33 
' '::•"''.:; % \ _ M

_ ^^^'_^____rSS^^SS>i^É ^^^s^rwi~^--- - -'- 
' 

- J___[____^___ »

• \ 
' '.';V X"

PREÇOS A PARTIR DE CR$ 990.000,00
COM PARTE FINANCIADA EM 5 ANOS

Planta,, WormaçSe. e vendas com o« proprietários incorporadores:
ORGANIZAÇÃO MONTEIRO Imóveis Lida.Av. PreS„Ien.e Vargas, 417-A -* Sala 606 - Tel.: 23-3469 - Rio de Janeiro

22^670 • 52-4077 (rede in
j 
fo""). 84392 1300
IPANEMA — PRUDENTE DE MO-RA1S — Vendemoa na Praça GeneralOsório, óllmo apto. de snla e cunrtoconj. banheiro e coilnha, em prídiode 4 pav, e psra entrega lnnlaii.
P/.HÍ.hM no fcsritórlo ImohlIUrloMARIO R. PAIVA r JOÃO BREVES— A Rua Rodrljo Sllva 18, snla 803.Tel.: 52-1448.
IPANEMA — Vcndenioj scnbado detonjtrulr, ótimo iptb. de frentn paraRua Visconde Ue Plraji n, 310. sjlae qusrto, hanheiro e cozinha. Ver nolocal o apto. 701 — Tratar no Fscri-tòrlíi Imobiliário MARIO It. P.MVAe JOÃO BREVES — A Rus ItodrlfoSilva IB, sala JCS — Tel.: al-J448.

73384 1500
VISCONDE DE PIRAJÁ' _ Aparta-mentos -. Prédio com 7 snos — Bemconstruído. Vendo os qre r.-stam mo-tlvo de retirada do pais. Vela dc ia-la, quarto, tírreo, B50 mil: saln, 2qtos. de fundos, 880; 2 salos. 2 quar-tos de frente 000; saln. 3 quartos defrente 870. Grande dlf. psra poe. úvista. Também financ. Ver com por-'tlr9;„Estfio alugado» sem contrato.Inqulllnoa permitem visltri. fitlmo
2!? ¦.?• ~n. fríd'° com "ndo Play-
in0.^ ~ Tcl': 23"8181. ranifll 785 ou47-1081 _ SR. XAVIER, ou dei'™ re-cI°£i 8181 13U0

J^SE^Ôi - Vende-se nparlam-:ntõ
?.ai Ru» Visconde de Plraji, em edl-f cio sêbre pllotlr, do l:do da maruno acabamento cam sala ilu-'j 3 ¦- -- - - • —¦ ••>-¦
quartos com rrriiárlos einbutidea, La- XÍCO n.° 148 — Tel. 32-9513.nheiro em c6r. copa-cozlnha, cop*., *'-»*•

edlficlode-.ltõlüxpà.ru;"^
Laranjeiras composto de vestíbu-Io, ampla' sala pintada a óleo Jar-dlm Inverno cnvldrafado, tr«#1,,ótimos quartoa com varandas, ar-márloa embutidos, doía banheiros iaoclals em côr, copa <t cozlnlm,
SÍei,.?Çp' e»PW««d». Sinai CfS70.000,00; na promessa Cr| ..'70.000,00; naa chaves Cr$ ....',70.000.00. Prestações de CrS ..!6.000,00. O aaldo em 18 anos ammensalidades menorei que o pró-
?^o'„;lufuel. — Tratar telefone20-0281. — ANITA GELBERT,
Atendo diariamente, das 9 às .20
horas, à rua Voluntários da Pá-
tria, ii.» 221, apto. SOS. Oportu-
nldade. 2182 hoo <\k

EDIFÍCIO SONIMAR — Rüa
das Laranjeiras 197 (om fren-
te à rua Pereira da Silva) —
Vendem-se os últimos apar-
tamentos com 2 quartos, sala,
varanda, banheiro c| box, co-
zinha, quarto empregada i ,c|
serviço, tanque e area. Em fi>
nai do construção. Preços a
partir de CrS 830 mil, sendo t,metade pago até a entrega das '
chaves, e o restante financia-
do èm 5 anos. Ver no local
com o informador, e tratar cl
IMOBILIÁRIA E CONSTRU-
TORA VILLARINO 4 rua Ma-

d{-nclas de emorejicda.Preço Cr» 1.400.COC.OO
nanclados.

Tcl.; 47-9220.
com 50""o fl-

24987 1300

75381 1400
OPORTUNIDADE! — Otimo
negócio! Vendo à Rua das
Laranjeiras edif. de luxo em
construção, aptos, de vestíbu-
lo, ampla sala 15m2, banhei-
ro, ótimo quarto separado,
cozinha c| fogão 3 bocas, lu-
gar p| geladeira. Sitiai ....
30.000,00 na promessa .....30.000:.00, prestações de ...."""" " O saldo em

IPANEAAA — Av. Vieira Sou-to — Vendemos terreno 10 x50 — ESCRITÓRIO WALDE-
MAR MESQUITA c| Sr. Ro-berto —Av. 13 de Maio 23 —
*| 341. 52-5551 — 32-5634.

__ 8156 1300
lOJINHA IPANEMA"^-TrSS- ,„ .,„„ ,,,passa-se contraio de compra da S "
mesma situado na Rua Visconde v ¦»»*"" t»' pc-ds Pirajá, 314, construção muitoÍQueas parcelas. Tratar tel.:
t2EÍ??\ ^i,"^/ina«clamento.'2G.0281| ANITA GELBERT.Tratar tel. 2j-o846. „„jAteiido' diariamente das 9 às
vT^^ I033t 

1300 oo hs. Preço a partir ...;
^ Sp"fc.oWr/LSiní,,ír0e„í 290-000'00- Raro néscio!
" "  18912 1400

pe-

'_W_\mWk_
x jn P^jfc
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í' ** mm *m'ttwies \iw l' lll^iíáÈi
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'''XXX * Banheiros íe ^ em W&u \ ''llÉL%^£

|y $Ém (ores tlm^lÉr^S^KJ^L
' * Tanques revestidos Ifl PM 1''m azu,eieS Bpm»

*2 Elevadores, sendo B^sIPÍÍI^™
m m tosh-ôle ele- JB^ÜBtr .11 Ifel^W

•Ira \iitm^0r^mSmmWS*m*\mm O HkH^BhiSUiGHF
"T ^S ST IntVmmmvSMmWmti

¦ *™w> mM SPÍ& 9 BaB »l
Apartamentos com *ran. ''W WÃ K-.. J . ffi -1 ^^HBHPsP^\

fflW^ „^*'*^ «»«»• í quartos, copa, \\ *%mVKtkXk i
WãmMm/^. cosinha. banheiro com f.,\ ' W^Ém\
*' ' ' 

Bõx, «uarto para empre- \-'-^l \X 'XBÈnÈ
»da (com 7,20 m2) po« ^ \,-> \ Wl V* ¦ , •
dendo servir como ter. ' , \ ' $8 '
ceiro «uarto, banheiro ' ' ' \- - <m
para emprerada, área \ y\. \ Jf Xmmài

com tannue. éÊ_____0Ê_ ^"T / f"*' • '*

á_Efl*W: - SWmm"i:Mi!rfsr'.-"^ iBa>^
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LARANJEIRAS — Vendemosapartamentos com acabamento deluxo, em construção à rua dasLaranjeiras, 130, com jardim dcinverno, ampla sala, 3 quartos,banheiro completo com box, co-pa-cozlnha, área de serviço comazulejos, quarto e W.C. criada e
fra rapem com box privativo. Pré-dlo sôbre pllotis, com aquecimen-to central e salão de festas. Con-oíçoes dc pagamento facilitadasdurante...*, construção, com parti-financiada após o habite-se. Tra-tar diretamente com a proprietá-ria EMIL-EMPRÊSA MERCAN-
ííkAS,'Ai a rua do Carmo. 9 —
S/120i: Fones 52-4832 e 52-8276.

! 20603 1400

íuxóJ*r> kTii p'ntuí'as' i a">>amento de
iVn MhaIi'' 3u'ala8' -4 qtos- */ «mi-
í Sh. , " ""í"16" em cúres- copa.co-
Í™níí i,U,rl°; emPre«- banheiro egrande irea. play-ground, 7» andar
KÜfm mll58,e" e 200 mlt cruzeiros.FaclUta-se. Tcl: 47-5131 Mme Castro

• 6781 1300
junto Pça. Gen. Osório - conf. apt.
£'.JL l>t01;«.«rd' arm- «mb. 1 salfio.banh. social, grd. área serv. t. depgarage prç 1.860. Aceita llnanc. p.
S «« m« Síí,roso M' "• 3I0' tels.:..32-3433, 42-S072 e 37-3830 — CURY.
SU 7373 1300
WINDE-sí fitlmo apartamento àRua Visconde dc pfí-ajâ. 235 apto.503 composto de cala e quarto seca-Irados, dependências completas de
.7í™5.adíi ,Pre,;o Cr* 750.000,00 com!305» «nanciauos. T. Price. Ver nolocal parte da tarde e tratar Av 1R'o Branco, 237 8". andar salas 801 —
í80i: 10141 1330! VENDO - Apto. em- construção
R. VISCONDE PIRAJÁ' 111 . ?d!a"lsda. "a rua dás .Laranjeiras.

Mftí/Xc «/í;,í?.'JJi|constando de saleta, ampla sala c— NOVOS — OCUPAÇÃO: varanda 3 ÓUmos quartos, banheiro
IMEDIATA — Vendemos os'Somplet!' toi'ette- ^ cozinha, árca
anartamonw 71 7?í i de se^vlt0 c| tant"ue e deP- de ém-anarfamí>nSo* 71«; - 7IX -l pregada - Preço: Cr| 800.000,00 -Atende-se pelo telefone 43-0483 dns14 âs 18 horas. Pagamento a comb -nar' 

. , . 9120 140J
LARANJEIRAS - Belíssimo aplo.em prédio de 3 andíres, ocupando
tôdajrtnt, do 2» andar. Rua sos-segada, linda vista p/ Corcovado.Sala dupla e 2 quartos, mas e/ áreatotal p/ sala • 3 quartos. Amplacozinha, armários de metal, exaus-tor. Deps. completa da empregada.
Area serviço 2 tanques ladrllhados.
Banheiro.e/ box, apto. todo atape-fado, completamente mobillado C

apartamentos 715 e 716, c,boa vista, sala, quarto, ba-
nheiro j e kitchnete. 400 milcruzeiros com financiamento.
Chaves com o sr. Moreira (ze-lador) ho local e tratar com
IMOB. .GUANABARA— Rua
Alvaro Alvim, 3111802. Tels.
32-7158 e 32-5968.

88082 130Ò
VEKDE-SE — A Rua.Gomes Carnel-ro, perto da praia, magnífico aparta-mento com 20 metros de írente, úl-lif""' "."'r""""""'* '««"""«s ¦ *¦timo andar, com vestibulo, 2 salões, , °* "«dveis modernos, claros, felvaranda envidraçada, 4 quar 'os„ "P encomenda. Armários em-';*7** -•"Mioi.oua, ¦« uuai'tpS' uomi :t_ _—™ - armários embutidos, 2 banheSos so- butidos. Plantas ornamentais.'. R.i-

^kCp='^3d0Sr^tando-.e propostas. _ 47-1201^ 
J6to\{. vl.TKtl £ÍtV>\-—- iE?l«0 m,l a comb. Para apreciadorIPANEMA E LEBLON — Vcndcm-seterrenos com dlveisaa metragens do-cumentaçío 100 por cento cm ordem.Tel.: 32-8457 e 22-3157. «24S6 l3o6

Rua

de bom gasto e qualidade. Vale a
?•"¦ v«r! Rua Almirante Salgado313, «pto, 201. Tel: 45-5957.

9185 1400APARTAMENTO — Vendo *.Prudente de Morais 260, apto 204.1 VENDF.sí- mi attt^a~Õ,Tcom saleta, quarto etc Pr»V.„. nS ™S , .°H ALUGA-SE grande500.000,00. Ver com o oortóro ^i^enCfa à ?' Cosme Velho, com
tratar pelo tel.: 255173 t S1^ ,varandas, 4 salas, 8. quartos

inííhX-mr.' I demois„dePendcncias- Terreno 20103J0 1300] x 80 — Telefone 25-5054.
Vise. Pl- 4312 HOOIPANEMA — Vendo R.rajá 29, os últimos aptos, de errle '.r~TZ '—'

lrà'^ebl1l ^T' banh- coz- dep3.|LARANJEIRAS - Terreno -
gfS5^^^âÃffi»fel.ÍÍ*p« à Rua Befizário
M.°305B/auco ní' 9ü' and- s- ' ™^Tavora - Jardim Laranjei-
i>TfiÃ^ri==—B309 «oo ras _ Magnífico terreno pia-de -v^.e-se»^ta°S^h° com 22'30 metros de fren-
^i^_^^'^A^** e_816. m2 de área _ Ex-
a poucos passos da praia, com 4 am-!CePC10na,s COndlÇÕeS de pa-&deorsos-23 vbaars^ sKsànmento;-xTraíta^com pla-
antar, escritório, 2 dep emp., com NIL "í Av' Almte. BarrOSO, 813"d'ln e Sarage (bastante água) — 2." aiidar — TpIpínnoplantas e pormenores à dlsposlçãS dos' rn Tnin V - j I ÇieiOne . . . .

próprios^ interessados no nossií escri- 52-4077 (fede interna).torlo, nao se atende por telefone o a ' '¦ orí71 .Annintermediários e curiosos Base crs T— ~r~ JSSL-W4.o00.000,00 c-om pagamento'de 20% LARANJEIRAS — Vendo 2 lotea ter-
f™mí. flnaI e P°dcndo scr lavrado xeno: _ x 50 — 2 frentes - R. Ali-imediatamente a escritura da Promes-1 cc' m,OÍ depois do n.» 551 — Pre-sa de Venda, e mais 30% com a en-! 3?_ „7,8.0 mU cruzeiros, facilitado —W«Sa das chaves, e o restante a com-l OSWALDO MACEDO — 32-4854
í-ÂMn^lPÁ,™ 'MOBILIÁRIA ALE- . -l ..' 8003 1400XANDRE KAMP tcl.: 42-571". 3'-3a72' ."TT——"
.« 42-5773. 10283 13001 LAR,AI"E1BAS - Vendemos apart.-,-
f^ÃNEMA ¦ LOJA' - Vende^e~r- SíüSiíÍA Üto 

'Au_x.?:..* 
.Rua A*»*f

gente por motivo de viagem, uma ei--celente loja com 33 m2; R. Viscondede Pirajá 314 cm frente Cine. Pirajá

Beniardas,.' 52, constituídos', de" lar-
r^L" ?euinlè1?0' sala°- grandes qúar-ios, 2 banheiros, copa, cozinha des-

õ~™„Yv."J," ""."-'i' "'enie uiifrpirajá, Pensa, area dc serviço, dependências
t íiSt ,PSn¥ípm írcnle P'ara i-"a deJ emP«gados, garage com bo" nle para galeria interna do edificio que' cad.a apto. Presos n partir de CrSpossui mais 30 lotas, «m o™.t„»„z-, 2.2nn. nnnnn LwíE d, J.J.:„.._?? (-rs'possui mais 30 lojas, em construçãona 6.a laje. Construtora SIAC paraser entregue em junho 58. Preço ex-ccpcional 3 milhões. Sinal 450.000 orestante em 7 anos. Tratar direta-mente com o proprietário pelo tel •38-6671. Hoje dia todo', dias úteis até8-horas, da manhã.e à noite das 19às 22 horas. 09258 lm

Larangeiras

2.2ÒO.00OO0 sondo 60 por cento aTcòm-binar e 40 por cento financiados cm5 anos. Os apartamentos têm 260 m2

LARANJEIRAS - Local elevado"-

llWmWÊ ,-.Yendo os-uiiK-o.!-;»™.?. ^Ân^^"^apto. de 2 ou 3 quartos e vaiainí' Branco,
5?w?emT,f U,bterranea' Prcdío"°s"obrepilotis. Pintura a oleo em todas =1peças Ver à Rua Coelho Net âe tratar pelo Telefone 22-1557 ' '
-___ 57Ò9 1400
CUSME VELHO - Vendia
Rua Conselheiro Lampreia,
vários lotes, em rua calçadae linda vista. Preço baratís-simo. Tratar diretamente pe-Io telefone- 47-1181.

1319 1400

185 Í8° and. - S/1.823Tels: 42.1280 ou Í2.3705.
7326 1400

Guí.tNJEIRrS 
": Part>»e Eduardo

rio rim 7, 
Grnd.e llvin»' •«"»*•

«al, 
9dT 

IL«"dlcionado, 4 quartos,saia de almoço, 2 quartos de am
3P0r29Ípo8d-. Ed,«f'« "ritfoí a_Z.JB2. Poda íer visto depois das 15

tando,. ."'.'""• a «mblnar acei-

*» d« í.ra ou 'P»nema como par..s do pagamento. •
9071 1400

"'"SI

If" 

1
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CORREIO bAÜÍANIÍA, Domliifò, 10 de Novembro da 1957

VENDA* DE PRÉDIOS TERRENOS
-?¦—; **W 

^ 
¦

IunANjKinAfi 

- i' r r.t.i..r.i" UíWMtmnAH
pulnl» — vrniiFim.i .unluftso »p»r-tamenio no K<lUíeio Nora Cintra, í.3; «Mr., .,„,.!, .ala, d. tlntAco. 1
qnrmliArioi . timtrin. emhutiilni, 1H4nh.no» anelala. m.mi. çoilnh»«'•prAu, dal» quarto* de «mpruadai
e dsmaU dependtnclai, inclusive ».i-t»l« — Preçn 5 milhAci • M*> mil
ÇTtlícIrn» -. IMOMMArtlA Bl'l..AMS-
SICANA LTDA,. Rua da JUrtimhltian*- IM, l.l» «13 e BIS - T.lcfi.llr:.«•mm. . loeat noo
i/ARANJnnAS " Vendo aptn. de I»,Inr.çln K rua Csrdo.o Jínlor, 444 —'«(to, tn, aebn pllollf, <ic z quartos,¦ 1 Slllo. ropa-rotlnlu. Iunhclr» «OA
tet c. box, dipendtnela» de. empre-
?"!», 

irea c. tanque e garagem,rsço rariislmn por motl»o de »li- 1i;,;"l,',"t,"l,"llcl,"íl|,'« *'»Pre
Um CrS KM.000.dO alnal a combinar)«]."• Ç'1»''" "« P<'itaria cont o sr.
n. «slrlo tm I »no«. V*r no local e. fl{%. nr r.-5?_âe,",',*r,n dí MA'.I Sl porteiro. « tratar ,c" HAOOUMj E&&55. 

S?.VW 
.f ant°S - D«tiMrriNB k At. nint»ranco, U« • • fí,V.*m,%ni?.d,-YwJLM.— C"""" »

»'.. «, 3 - Tel».: 42-2723 « J3-0027. "u* 11W8'

Rua Pre.ldente,ÇA8A VA7.IA — Laranjtlr»» ~ Ven-iroSMX VtUIO ~ Vcr\d«.ie-m»r«»l. i i di nu /*. i.u \, <%Carloid. Campo» -• perto raUrto de-ia.a «Ha» Independem», 4 sran. Ihoio t.rrenoi pl«no"ü, «««mBV,"'c |LEIÍL0N ~ Convidamos V. S.
?„U.S"« r.-j-X v.*nda- BtaravUheso gtt luartai. d«p«nd&nels« çpmpldu M mt» frent», inropri«uo « iciiden- para ver a Exposição de um«pt». *• »nf>, Frente - «»l* «1,34 m: "f, »/»Pr»Md«, entrada da i»rvli;o,'rl» «nhnrlal, fralar 3J-5l»3 c, dr. L.-,„l«-,« -„!. .AÍ,— 1 Átimo, quarto, banh. rompiam1 W'»*' etv. Ver hoje rom o prop.ie.'AUíO, depol» de ll lioia». «parlamento prOMO a Ktlaoounh» «rando «re». dtp, de mu lario A Rua Cosme Velnu n» 354, case 4joí i«um Humberto de Caninos 1050garagem, área total mi ma, preço | 'I Uonlttdà e financiar)», « de 3» lei- ><w~vvv*N~wvlww<~/~%»»~*w '".'Vr1'1". uc V.tt,!!PUo> luou>
inllhto e 500 mil rruselm» ju'' a
ylila e n reato em * «noi, «cilta>«eflnaiiclamrnloa Caixa», Ranro» * ln».
9A3 tell/43.7270 — t, OA SILVA LUZ,

(CONTINUA)

r« tm dUnte pelo t«(,; 4S-073J. , , ,SSHJÍÊ?, .>eP'on.,,.,.. ',.„
I.AHANJEIIIA8 — Vendo, em edlficlo
de 4 |j.iui„, .mu elevador, uiitot.

 , lBi do sal», 1'quino», banheiro comple.
„J.*0:!n MWito, qto, « w.c para citada. Arca c/i.AKANJrniAS — APARTAMENTO u,,(|,"°t "«•'i>e-ie em janeiro. Hreco»—• Com facilidade de pagamento ]*'"•» 770.000,00. oom mal» de 60', f|.veiide.se o apartamento 101 da rua RtflCUrdOl em 15 ino», pretlac^e» me-Prof. Eitelita Uns W, ronitante delnoi«s que aluguel. — ínformacAe» 0/•¦'- 'RENATO P. »\ GUIMARÃES, A-veni-di Nilo Peçinha, 155, laia 527. tele-

(one 42-W37, 7387 1400

¦ala, I quartos, banheiro' completocasinha » dependência» para emnre-

I.ARAN.IKIRA8 — Vendo apto*.!
de tala, 2'quarios, banheiro, co-j

hi. prédio sôbre'pllolls em «ca
bamcnlo de alto luxo, cons-

l:EBLON-^Q.«nd«,bpõrtunh ,nntcl de s"la dupla, três
dadclü-Vendo ótlmo,apar-!ri"ar,os e «<ep. completas,
tamento em Inicio de• corn- f"'0» 

" Pa.r,,r de ^r* ;•'•'•truçSo à Av. Ataulfo de Pai- * •62«»'000.- SInal a combinar
va,-1174 - 2 salas - 2 quar- fDnr,e '«'•"«da e restante em
tos t- vestibuio -• banheiro'48 mcSes' En,re P P^xlmo
c| box e serviço-- Peças am.|an" com ¦oproblema de mo-
pias e confortáveis. Preço úi\T*m . "solvido e tome-se
incorporavCo -Cr$ proprietário dc um luxuoso

10110 1400
I, HAROLDO MARTINS.

*hRANJKirtAB — Vende-se Otlmo e
trind. ip.rtamento' c. li.lni, stla,•v»crltírlo. 4 quirtni c. »rm«rlc

LEBLON — Vende-se ollmo aputi-LEBI.ON — Av Vlar de Alhu. OAB* nenn-- .,t.,,- _.mento com ardlm de Inverno, «ais, luSaam VenSI nílJlli.lí»- «S PARfl* REPRESENTAÇÃO Dl«Sm» ?sfM*te?5^7^iT?ír^ -^ ^:í^AT,íA - WSaiulejado e WO de empregada. V.r 
"ealad» lol.tl 44m. Arra 500 m. 'apartamento com 3 frtnltt

t•,í!!!r *. avenida Ataulln da p«|.i«l. alluado rxrepclonal n.u»i doicortinando o mais balo na.V« 1018 «pto._703 - Tel. 47-«««o. Nto preço e cond. Tel, 27-3808, Hó „„!.„» i..l- ilP?«tendo diretamente. «"norama. 1 talão com lambrli

24890 1500,» pintura a duco • oito a pi-
LEP1.0N - Vende-ie anartamemn »° da marmoro prato. Enor-d" „"'"•.3 í"Ar!(!V FPtJnhti btnlttirol ma varanda. Lavabo. Enormaa

copa • cozinha com aa mala

(«Ita água, Entregn-se vailn,
 

' . 10003 1500
LEBLON - Terreno 15 x 30 — Planocm rua puramente rraidenrlal, nfto
podendo conitrulr edifício» de apar-
timento», Inf. MONTEino, 37-077*.

«010 1500
VENDE-SE ipartamento tipo residen-
ciai perto da praia de frente comdua» saiu, trea .quirtn» dependên-
rlis. Preço Cr» 1.«00.000,00 — Tn-
|«r 37-4307, 22«05 1300
LOJAS — Av, Ataulfo de Paiva

" -•---•¦;-'». tlnju, dependcncitts empregado»,! 1 .OSO.OOOIOO" com 40% flnaní ie 'unc'onal apartamento, no |m«noj»» no melhor ponto«»>.ri,i..m. i.„k,
-—_: »««! 1.4M im com tanque, edlf. com 4 pa- ciados em K Utai a„l \,*„. melhor e mais Vllorlzado llthrSS^Ün^ 43?0nn'n0 "**>¦ cr.m;emPr.g.n.
MRANJZ RAS --~ PÀRTAMENTn' V mentos com elevador Habite. .-0 m 9. un0S' a50S a '" bnlrrn m; t- Ti „ i A 5 ljr,"unde ,"f,""lnt,e de pagamento. De.Ugua. Ver

nTen<ín0",v,'r7,1• '«'wffi*diS. ti em j.nelR. pKoo,^ de.de 770 ,reKa das ch«*Ves e 00% bem1^"0',? 'rlJn-" a° local, Rua fe'»,^ feW.V1»mento, vende-sc magnífico M.m.lmli «im mii. <i. r,n<".. fin.n.i..>risrliifaif«ir; n.fnthnc ««^ „,,Humherto de Camoos. 1050. UvJS» *WÍÍ.9^ n__r*IVA.«. J°A9,LEBLON

completo, denendtncias rir rmnrega
d», em prédio de 3 andares :, RuaJo»o Lira. |,s «ndar, de fundo». Preço
Crt OOOOOO.no podendo facllltar-se
parte. Visitas e detalhe» com «r, Gul-marSe», tel.; 4J-M27 de t «» 12.
... 04104 1500
I.KBI.ON - Vende.se, à A». Delfln
Moreira 310 ipio. 202 de frenie, rom

modernas instalações, arma.
rios embutidos • «lavador pa*rà distribuição da serviço. 1
salão com bar completo, ba-
nheiro completo e adega, 3

Ti» -i,'„ "aêrífiSnÜí!.™ M»cl««do.ao.|do» a 15 onoi.TrestáçSo mensal¦conV,ru.í5'»rf 
^Tl^^^Ar^^^ a"„e 

" 
3

. . quarto» c. «rm«rlo« em
tiiitldo», 2 b»nl\rlrn» »ocl«ls, depen-
ittnclas de empreende ete.,.constru'(to de luxo. 1'rrc'i Crt 1
Aceito flDinclimento p. IPASE
o. Econômica —Tratar A». Almlnn-: empregida e giragcm. Vlslt». 'noi
te Birroio, «, ». 701. tel.: 33-3313 - dlai tateia, dai B «1 11 .c
IMOBILIÁRIA CONORESBO." «130 140"
COSME VKLUÓ -• Vendem-M. proül'-
mo« a conduçto em rua calçada, pia-

dependência» parai?"*"?"ragem. Visita», no. S2-48S2. 7650 1400

nos — c. 480 m2. cada — Preço,
40n 000,00 e. 731} em 30 mrtes «. Juros.
Trtttr pelo tel.: 430207

um. ui.ii, aa» B «» i, «eomn.«>i.. ¦ '
da. pelo »r WALTER. Soííèlro dô1 ?', SEBASTIÃO LACERDA 31 ~
edlficlo, Tratar no" e«rrilor?ii H.^LeT.? Aptòt, «nl», 2 q«, coi, banh. cAr hox.li Coi /-im -r «#"•"¦•' >"¦ ....-•• '.'.'.'"" "' M|- ..... -....i  ¦¦'- - ./..-¦._ Ver'LEBLON —Terreno -— Ven-|NOEL DE
partamento
sala» l.in«

SOUZA SANTOS — n»!í"0' crl»d», por «50 r 700 mil — Ver
de Vendas, _ Carmo Dl.1ír",irn e •''' ARMANDO PEREIRA

í Tel; 22-2«2t ,IM' Tel,! »¦"« e 38-0372.

critórlos de WALDEMAR pJln'rc as Ruas Qal- Venanclo «it oot _ tci. ss-hib.
S. MOREIRA, na Av. Almi-iFlôrf^ e Oal. Urqulza, dlàrla
rante Barroso, 91 — 0. 406 mentc' das 9 às ,8 horas- ,n-
— Tels. 62.0994 e 52-731? 1 I2rma<;ões PeIos f0n«: ....

7B800 «oo 22-6599 e 42-3196..

045R.1 1.400 07834 1.400

demos à Rua Sambaiba a 26 AS^Ç*j#itq
metros depois do prédio 238,! c

LEBLON — Vendo os apto». 203 e 303
(lateral») da Rua Ventncio Flore» 550entre R. Dia» Terrelr» e Vise. Albun.,
ç/ inla, 2 quartos, banh., cozinha.

..„; i_„i. "re* *< tanque e b»nh„ por 780 mil86550 1500 crua. .endo1 50% t vi«i» . .íido »¦ I combinar. Ver no local e tratar com
v -T0J, - LEBLON -IJ. MALAFAIA, Av. Pre». Varga. 417Vrnde-«c cm prcdlo de 4 pavimentos, a/410, fone 43-0103.

dependencln compleli» p»r»:,rfnarjOS DrOIltOf O 2 uiilíii!-"" 
no^.r Te.,:N37.8J{?!,,írp",c.omJJ,e'01 «m marmort.

21840 1500 «cada de mármore com cor»
compro prédio» apto-peque'.! rimão de metal. Armários env

?,rmldPidea fàTOfits^^aff Sífií? 
**% ^^^ ^l™

4«.t235. 30881 isoo privativo. 2 enormes quartoa
vVüdo em!P*i*a empregadas. Lavanderia.

75387 1300

nm elevador Oil», sobre pllotls, com-'

.. , , ,| • | ) .vr™»'! ¦ ¦tutu »c HC^^|USlv*,M,*", K,,t K* »"mii» tio r-tjii 11
ItUA DAB LARANJEIRAS — Vendo ?SpÍS.rten,cl""1 Tralar Av. Rln Branco1 apartamento de luxo, de fr.
étlmo apto. com mie. qto. íepar»-." 1M 'I *<H — Tel: 22>267l. i»lo. todo decorado cnm snnra
dos, cor., banh- compl c. hox. dep.l 08.132 1.100 Z«»de »«l«, 3 nufrtn», d

02483 1500

? ir rn.» Pl A Kl 11 A»»-,,;,), .',''?*''' '' '!"•'"""¦ '-" ».¦ nivim; jociais, i.Kiu.uM -"Vendc-sc apto de írente.fitl com fLANIL — AVOntda ^hon» talias, copa-co-lnha.-quarto e««,» « quarlo cruijugido. banheiro e'''  "" Ver
.^JS^

ne empregada, »re« e abr'«o p. c»r*| LABANJtlRAS TEHRENoT^vm lc'*5 "mo""-»- Crx 70".ono.'n n vna crí^cifsid^rfeío rssltsit"« íwS rtS ™* Sta1 asas - gr«ÃBa,."" rt"1 C" 
SlSiéllfeg ^.^1^4^ BR^DE ANDRADE. ; ^ 

™

entr. va- Almte. Barro-o, 81, 2.° andar',",1lr"'".rtc tmpregedo. 40 por cen. Wi Preço 350.000 a combinar —
tli lendo,  . „ .n-_', , [_.„_,. I " durante a con«truc«o, 83 por cen- « tratar i Rua Aristides Esplnol
eoendtn-— ¦•?• »«wf treoe interna)., to cm 11 »no«. t. price. Tintar t r. »pío. ew, com d, maria.

Residência
n». Tel.:
LEBLON
rua do Bairro Visconde de Albuquer-; Sinaliiação'de chamadas —que, em terreno de 13x33. Preço I D. V . sntmenai —

oa- Parque de estacionamento pa-"" ra convidados. Garagem inde*
pendente. Preço e condições
a combinar. Venda com S.

mllhSe» a combinar. Visita.
BRAL — 43-0804. 4380 1500

86571 1500 dn Carmo, 43 -003/1 IOUU COELHO

rfoRSmA.8ntr.QcdV' rá^l&lig^SSíSTr»^ to-^IS^We? i/4:dt;'P«r« ocupiçto TmedlHa ím terreno Ji1 
'","'"'",0 p,rl" rt* Nov« '«"«ssú i"!'"'1 c/ «••S m de frçnle.

d» 0x20 i rua Soarea Cabral n-, 13! il "SàJr^SS S.m m mf,ro» de fren.190,00 de extemáo c/ projeto BI- Para rllita» ipanhar charei comi1* par* Prp« Du'"- Tcl.: 47-3018. ivado p/ prédio de 8 nav« t
KLOT nÒUEIRA BE MELO a Av. 28331 1400 ant. por «lidar; o/ 300 mZ de l««.

liÇuiSet domTni:8o.Slel.7on'.f1paf. a,^"1 %*- y«nd. étlm. ap-oJ""'. «/ Play-fround. piscina. ...
«r. PAUto - Tel: 43-3330. * 

eTÍart™ wirf» *' "i*?1 """*' Irti, ™a Oaro Coutlnho ji. 62 (Junto
L 8150 1400 32528?'d^ífSk^s?!á.rfM embu'ld°s.»o Parque Guinle» por CrS 4 ml-

APARTAMENTOS - u»^^'^ ^^^^'^ «»* ,nf"- " FRANCISCO TOR-
-- Vende-se à Rua Senador Fe- trnda. 400 mil em n».i.««.. 25 ó".l 232400 mil em prcslaçflea de Crjdjo Velho, 50, em Hn&! de. cons- s.oio.oo c o «aidn «.combinar fin.n. 
írução, ótimo acabamento, com 2 <£>?,"¦ feço total crt í.eoo.ooo.oo. Rti«:kAR^NJEI?A?
<W»rtos. «ala, coilnha/ hanheirrt e JtfJ*L°f0Iív"r» ,"¦ H0- «Ptrtamento'Sií.n!fa iSSft
dípendênclas de empregada. Fi- -¦ xL2íi22i ,2A8J'"¦tfaneUmentd 

de Í5 ano«. Tralar parque GUINLE

- Parque
Vendemos em luxuoyo

RIO DE JANF.IRO S. A., Rua g","/- 
Tr,,,r lcl: 36-<>ow

Buenos Aires, 68, :. andar. Tel. —2: -___26202 M«
•42-5459. 86982 H00 LAEANJEIRas - Vendo lindo ter-

Pr«o h.."i "çí£; p' r"ld' ou '"corp
Ir?Ç- 4?/.«° "l, m" c- f|nanctb.ICf.. 43-4482 c. RIBAS até 12 ha.

8303 1400

IjARANJEIRAS. VENDE-SE — Para
pronta entrega a Rua das Laranjeiras
318, apartamento 404, constando de 2
salas, 3 quartos com dependências de
empregada, pintura a óleo, armários
embutidos, irea de serviço azulejada.
Visitas no local e Informações na
Construtora Tupy Ltda.. Av. Prcjl-
dente Vargas 448, 18.' tl 1602. tele-
íone 43-6285. 09233 1400

..:, LARANJEIRAS - Casa conforta-vel R. Prof. Orllí Monteiro, constr.centro terreno 18x38. todo ajardinado,
ç| ot ma» acomodações familia. vende
ijmlhoc» e meio — ARMANDn pr.

LIBLON — Vendemos à Rua Cario»
Oil», Otlmo ipto. de fino acabamen-
to, constando de: hall, amplo >»l«o, „,_._,_,,.3 amplo, quartos c. arms. emduta..! STOCKLER — à Av. Nilo Pt-blnh. »oc. em cOr. área, terraço de' _L- ire ..„.. sao T».dep. p. .empregida. Sinal 300 ml'. >",nnB "3» grupo HUZ — TtV
restante a combinar. MACEDO A: lefones 22-7221 e 32-9261.MARQUES. Tcl: 37-3360. " 7*"'

4302 1300 ''""
REQUINTE E BOM GOSTO —
Maravilhoso apto. com 2 fren-
tes descortinando d maia belo
panorama. 1 salio em par-
quet. Enorme varanda. Lava*
bo. Enormes copa • coilnha
com armários embutidos. 1 aa*
lão com parede ern' pedratrabalhada. 4 quartos c| arma*
rios embutidos, 2 banheiros
completos. Escada com lluml-

meyer .perto do imtei Lebi.„„ „,«.",«'»«•" terreno plano de 15.40'""?•";."°» **""•• J"Í,n!
magnífica residência (estilo europeu), % 31,70 m constando de: Varan-1 pnvanvo. t enormes quartM
Arca total 2.400. ma, com frente .paia das, conjunto de 4 «alas c/ 100 para empregadas — Lavando*

chama*
\-tjRF ''"' "*•'- l" "'"' " ll';"- '" •iriiiiirins •-..- -,-. --'aCIOIja*

imo embutidos, 2 banheiros, toilettej mento- para convidados. Ga*
social, copa-cozinha. 3 quartas c ragem independente. Preço o

.c»m banheiro de empregadas, lavan- condições a combinar. Venda
., 

-% deria, garagem para 2 carros c com j. STOCKLER — à Av»!(•!»<! ne . iiiuru, copa, cnriniia, lavanderia, mene ;kx:u. i-reço i:r* z.300.000.00 -!Quintal. Preço: CrS 8.000.000,00 »,.| D" . >-- fiJ
Preço Crtilas $em |Ü^O* durante a cons-, 2 quartos de criados earare na. «celh-je so Ü em aplo no local, plan.loom parte financiada em 5 anos.|r"10 reçanna IS5, grupo 802¦ "' 

ra 3 automóveis, edirir.í. •« *•¦ « oul«'t detalhe» pelo - tel:ICTVTA - Trv. Ouvidor. 17 (Sec. 
~ 

u.» — com o Sr. «8540 1500 LEBLON — Vendemoa Junto à Pça
20012 1500 fifmrív »~ u , — • I Antero de Quental, em edif. recím

)r. GA- I PRLOM P^ OtiSStiímXtm iTpT^T^^V y -.'• '•'•" ¦••."• '¦' '¦ ím^ASilHia....QU r .vc£de Lü**,' coiutruldo, apto. de fino acabamen-
b?1».1,0™ ~;i\fcVP- ^ní^r;RB>0«'.^ * "V^Enib»!-to, andar alto, com maanlfíca vista,

102 Hon l Floriano —Vértdemes> lóm •;,«-feBS^9L3'fSÍ*!*»)í *',!r"- í&-llffiRfow^PgW^*^]***^** P»"»«U em tooa» a» peças,-X..-Z. . ... . ííi? j VlÜ' .*• 
"|W Anttfo Q.uenlaL. n 'apto. -M4 oom.. „ wo m2' "acillta-se o pagamen 0. composto de: hall aala de estar a-'lmn! ÍniC,° tl" «onstruçaO; -na. rua ala. & quietos, • bsnhèlro;- «m cor i Tiatarpaloi tela. 23-2184 e 22-1727 com í.lTde Jantar, !«ieí«. 3 gdesí qu.r?

„0-!Dia|t Ferreira- OSqUlna com ;oílnh»' tí"»rto,, W.C. emprogáda e " "'¦ 3osc- .. W«W »»0 toa. banh. loc. em eflr. cot, gde..Arca
,í. fi,. V«««net«' BU». «?íw,'««i*r"' com ,*tnqu«, .Linda vl»t«..,Ver GRAJAü — Vmrin ra<s* rt."".^"„».rt. * d,P- P- "«pregada. JBlnal .500 mil,«o- t»en. venansio. riores, otim.01 çom10 porieiro. tr»t»r-«om milton í1 nu. Aritt 30]% ? ÂLdv°«í,ídf »'"• f,cllu' • P"te ""anc- em 10
;{_ .aptos. çpm.!yast|bu.lo, ,««$»$ SK^bWr^iíS c'""^ $%KKACED0 & MARQÜE8„87 TSoíI quartos, banheiro social com- 'yX - \"%.:¦; j ¦ X. ffi 

'0 
MM: »M n"1. feâ?íll^í. v.r_no iI^: «87_isoo

320 1400

pleto, cozinha, quarto e WC
para empregados e garage no
subsolo. Todas as peças sociais

LEBLON — Vendo CrÇ ......
10.000.000,00. junto à Av. Viscon

,. ., • . .ide de Albuquerque e próximo i
diretamente; iluminadas, 4'praia, rica residência de 2 pavts.
elevadores, acabamento dej c0m 4 spplot quartos, 1 liylnir-

LEBLON Vende-se na Av. Nle-

^l'Nim,Rp.çlh™135J-.P™BA1RRO JARDIM VISCONDE
Tel m-2430 " oíioS 

«M DE ALBUQUERQUE _ Para en
trega desocupada. Luxuosa resi

M«$ primeira ^u^lidade, amplo ~da, 
Sc,' 

om™ US í,cl° J* construído, t nu. oaço cou- play-arounc'. Preços a partir .'"'••,04430 1400 t|nh0, ,pt0. dup|tJ( p0SSH|m|0. k-TV™ 1 
' ' Par"r rio, r.rmarios".iinno, apio. oupiex. possuindo: ja-- j„ i mmf. ., - ¦•"• ¦•¦¦¦¦«•ina tuiuuiium, est-iiaa ir.r na IMUBIL1ARIA ALF.XANI

 Laranjeiras dim'de Inverno, |«1« de Jantar e dc a* , V»JV mil .Cruzeiros Çtjm de serviço do L°. para o 2.°. pjvl-'KAMP tel.: 42-5710. 10284
nn BANCO DE DESCONTOS DO Aíl.°_ 1]LK".*S',. ml. 5 miihôe» t'com-'c;!;nr ,or,'!;,a1n,d,0 

T ,0 «""junto, ga-.gràntíe faciüdacie nó paga-./Vncnto. toilete riquíssimo'- e àm-',"«.„,„„ ?"„.„* „„- pi riiia r\. .'eria. toilette, i amnloit riu ar toa .a r .1 ' «ti» i,nMi,ni.„ * « . . w.hlon - vendo um terreno t
26202 l(S '"nio J Cí"n arm*rl0r embutidos e mcntO. Aponat 5 por CentO de PJO banheiro completo, todo em projeto aprovado para comtruir

de jantar, sala de í""s.„ ""• «SS,1*?;!» en\ Ptftrríento m2, tendo. uma. delas o pisu em'r a — Sha zacão de
e ealerla escrito 

'p""1"1 apartamentos desocupados,^-mármore e lareira mnnsiirda com fineiixeçao O»,-
5 fij ' escr"?- pode ser vlsln com aviso orívio. Tra- ,in «9 « w « «.» • das — Parque de estembutidos, escada tor na imobiliária Alexandre 13°. m? e bar- 6 Qts- c/ armnrlosl..^, ^„'M r, V

pie-!sinal, 55'nor cento em Darce-'m?rmore P.Ortuitaês, saia de ai- aptos, mndes. gabarito <
dc I» ,L !,.?.„. A..l.nT. , XmXÍ ,no<!0• cnpa' cor,lnha, lavanderia, mede 52x20. Preço Crí 2.:

2 com varandas), hanhòlro com
to. copa-coülnha, depcndCnclas
empregad», garape, etc. Preço
4 000.0M.00. Plantas e mais informa- frucão C 40 DOÍ cento fiAánç8e» com LOWNDES & SONS, LTDA. . m P ¦ to'"" Imon
av. Pre». Vargas, 280 — s. 201 — Tçi^ciados em 8 anos após a en-2MM7 "»» »«oj trega das chaves. Construção

da Kosmos Engenharia S. A.

LARANJEIRAS — Vendo » rua *¦"• ^
das Laranjeiras, esquina da rua'. i

ARMANDO PEHEIRA -my- Av. Churchill,. 84.-: Sói Trl 
"i7a."°?-

22-3441 e 26-2386. '603, "'" 37"4j22'Tels.

APARTAMENTO NOVO e grande em
edifício construído lôhrc pilotis. com
duas talas, tr(s quartos, banheiro
completo, armários embutidos, vaga
para carro. A maior parte financia-
da em der. anos. Laranjeiras. 328 an

incorporação da Kosmos Capi
talização S. A. Informações 
vendas com KAIC — rua do: leblon -

42.2658.ra 3 automóveis, edif içada em
centro de terreno medindo 30 ££'metros dc frente. Facilito o pa-
gamento. THEOPHILO DA SIL-
VA GRAÇA, Av. Rio Branco, 185,
3.°, sala 310 — Tels. 42-6366 e
32-4124. 75844 1500

9388 1500

Vendo para pronta en-

00091 140Ò! LARANJEIRAS

£» 9SlÍÍ-j!^:í^.»W?ár!£SSrS - Vc^írparncnlrcfldô' ^lÁ*™^ 
* ^

^ dois qts. e dep. cm prédio s/ pl-,'ga dentro de s mcscs
lotis, entrega *m principi
1958, por CrS 800.000,00 cim'facilitados. Ver no local
42-3539 - 57-8384.

2554

Apartamento ven'elras -^
ôfmn.

9038 1400, Carmo, 27, 6.° — ?>-1860. ' ,r<'l!!'' aJ',n- de sala. 2 quartos, ga

LEBLON — Vende-se aparlgmentl)
de írente, c/ «ala, 2 quartos, 2 varan-
da», cozinha, banheiro, dependências
de empregada, irea com tanque, nto
falta água, Preço de 950 mil cruzei-
ros, sendo parte financiada. Ver. «
tratar na Av. Ataulfo de Paiva 944
apartamento 301. 07248 1300

T*,7r .,„-. "ge c demais dependências. Orando1 LOJA — Leblon — Rua Ataulfo
/00/3 I5UU financiamento "

Venda», 2" and.). Tel.: * 52-8166,
de 8,30 ás 18,00 hs.

79929 1500 LEBLON - Vendemo» junto ao Cl*ne Leblon. apto. de frente, 1*. loea-
çlo, andar alto, com Tlata, para •mar e a Lagoa, eompoito de: bali.2 gde». nu», jard. da lnr.. a gde*.quarto, banheiro ioc. tm c4r, co»,trea e dep. p. empreg. Slnil 400 mil
parte facilit. e parte- flnane. Inf».:MACEDO k MARQUES — Tel.:....

de Paiva, esquina Carlos de GóesJjOAÒ BREVES. Rua Rodrigo Sil- "'-^ 4m 15M

LEBLON _ Residência — Vendo
i Av. Delfim Moreira ampla re-
sldencia com 2 frentes. Preço CrS
5.000.000,00 eom parte financiada.
Inf. Detalhes no Escritório Imo-
blllarlo MARIO R. PAIVA e

Tels. 22-7221 e 32-9261.
88098 150»

de LEBLON

Telefone 22-O.íO.i   _____10023 i5oo ótimo ponto'comerciai,"em fren-'vã, 18, safa' 506.'Tcl."52"l448.' IEI1LON Rua Igarapava — Ter-
nt ri« nr irmir m-uir,- ,,i, i ,":',":I"1"".'"" ",mr '' •"¦" -',rMa- •' 'l".<n:H. inniin. ..;,., ; , »' «leCOnde de Alhu" Av- NIEMEYER -- Vcnde-sc terreno te ao Cinema Leblon Vende-se.1 75391 1500 "nn ---400 mr.: - vendo magnífico

e tratar, 
J-- XW&lg* 

^..Ú 
f\f,à o°ú S &Í^%g!S? e^.1*»-|a!!lW^ í^.^ &

8161 1300,22-8503. 10187 1500

\. \l'\

II 
'-.•¦¦- -1

1 f 
¦;,",' y^^Ç*^^ 

M©^--®^^^^^ ^ ^ I P r ^^! ¦ e rcuni5e8 no terrat°' fiscaliaação. Corpos de provas da ea- iH
SsT^EÍ&O^^^^ f Bb''^ Jl . 

'I . •Play-ground e área trutura de concreto armado controla- ij||i
Wt -* SSÍfSilfca^^ I fflS^: 

'""'"" para crianças. dos pelo Instituto Nacional de Teo- ||

llll 
',.';•''¦•' -'•"•':'-: 1ÍÍ "v BBiiBii^rSM3ZB^^ft^!g l__ w«l ~~~~ • A poucos minutos do nologia. Materiais de primeiríssima e^»1

Localizado em frenie è grand* praça projetada dentro do plano
urbanístico da P.D.F. para at adjacências do Estádio Maracanã.

REVESTIÍHEnTB
ItlTERÜO
ENTREGA EM MAIO DE 1958
Edifício ' 

. :'':v

RUA SÃO FRANCISCO XAVIER, 482-488

MÇQS fíífC» SM
máSTAMWO A

Cr$8O0.6p0.00
cpm 50%;i:fina"nciados em
5 anos após a entrega

dias'chaves.

¦*--wm 
4

Kr«
•\'t-

Bitãni SUy^aHitUUIlK'!!! I BB H

!|__a,^2»^.^L^HIaB tmiB Ií____________________|__^___________lj3 s^^^^jH^^S

Hi BPPÍ!E8S"ii«hiíu,»u H1 DB KwnUBrSssssIlHnwi.wii Wm ^»»B»B»»BH

ós mm^r^nLmLm BbBBB^hH RtmUH Sm
R» »»H BBIXCM1|I^H ^K

^^jí^^MM

vÀ

AA-.1
' *''•¦''" Plantai, informa^õts e vendas no local, dat 9 àt 22 heras, o na:

hr l- "¦¦ ¦ \

>, '¦fxé
IMOBIIIARIA COpSRESSO LTDA.

. v, Av. Almirante Barroso, 6"S/701
Tel. 22-5313 -:i'x..a;• -y

e com o PROPRIETÁRIO E INCORPORADOR

AMÉRICO GOMES VELOSO'¦\ 
Av. Graça Aranha, 333 - s/301-2 - Tel. 22-7439

\



a ta-'* COEMIO PA MANHA, Domínio, ]a ia Ntavambr* *m H87

COMPRA
l,*t

VENDA DE PRÉDIOS
t.tt Caderno (PwU _>,

-• ____tar_M « «Htaia lo-.UtllLON
.1.. Mm» apto. Duplas, ralra. mi »• .nd.r, apartamento d. I rom «ala, dal. auAos. e_5nhi.'"Ãr«i.

p. «»-«•««_. atn.l «0 mil. n»r
fMütua, « m^n, rinanaUd.. rõfi

es*» lie!!. *fi». e_r. j dormiu, binh
¦oe-, «te, «oa.. /u». e unque . d*p ri.
U-CkÕO _ *ÍÍIU}tT_r^~T;i.:."*^.:
17-MOt, _w UCO
I.KB-OW — TSftJdtnrla — Vendo nu-
ma nia to B.lrro VUrond» d. Albu*
quMMue *m Mm—o d. iSiW. Prseo
S milho» •> oombln.i. Inf. cAllltAt.
— «MM.

Innl* «ensUnd» d. S qu.rtM, I ¦•.|d* .ervl»o . depemlíncl». rompl«l«i
U. Jardim d* Inverno . d«j>«ndln. d* .mnreg.da». Todo pintado * óleo

v!l}!!?.è.!l'*í..?lM.r,'I-!UEBL0.N T. V.nd»*ie ap.rtim.nlo IJCMK — V«ndt*ie m.rnttiro apar*lam.nto d* t quarto, «r.nd.i-roil*
nlia arand* • dependência» compl».

BTU rompi.!., par. empr.g.dYVs.:1 eVm.r^ ,""*""
rafem, Preço Cr» imow.OO e/ m ' mir.fa lm»dl«t». rondiçAea a tom*
i VÜ'*. • Ç* ¦"•"•antes fliunei». ninar, Hua JoSo Ura n* » apto, SIO,do», Vliltii á combinar. TraUr e/l S7JÍI t SooOSWALDO SANTOS PAnENTK - Av, -

TERRENOS (CONTINUA)

Nllo Fecanha, I* - aala. 413 « 414. UWtON - Vendemo. apto, d. fren* ,,_„ , A|to rmob.f.dí' com"inuii'o"

«ala com fr«w. para du.» ruw: An-rhltla . Guit.vo Hampalo -* otlmtt
venlil»e.io « iliii«ii,.v.„, . i,mi. vi.-
la para o mar do qual tira n anar.
lamento . fi(,ai, pauoa, Todo pin*

««-iV-JIWBMN - Vende... n. Av. V.»c. c7c,l hÔo^^^^

V.ndo ur|.nl. apt., eu «dlftcto fr.n. AlttAS u i m • n > m ,,.,. -,.«. pral», Ml. quan» i.p.r.do, „„,,. ,i.. 
"„"„?„...'"..! 

V*_tH*L!™§!unho, cosinha ale. Posto e„ ,>,„„i„ d.i conjunto* .m ma larsa, c.Tc.d.
?.*_.l-,b.uJtlL_lenS.__Tlt'< Mvle ..-iuti» ,„•., entrada'jNMMDf II oferl, .{ 7« , st SÓI,m.n.Mi ,„, , ,n0S. ver abado., do*mi....... durante a »«n«n» d. I ài nda manht. " M«. i.oo

AVKNIOA PAM.O DE FEONTIN
— Vendo em Infrlo de construçio,
nn mala apraiivel local devia are-
nida, denire de magnifico parque
dr mala de 30.000 mi, em blocos

AM l'I.A CASA, Ir i reno 11 1 70. n, I
Rua Bacelar, par» fábrlc» ou denótii» [iv._. Tltn iui,, vende, ii-wek a» |Rln iir.iini, 194. Vend* terrena-* -..
»'¦ ¦  MUI MÕÕ

aBS A1buqu»rque, uma dai .».. i - bela. rcW» !»tdenci»» Ina
o reitante a combinar. Ver

lona re.trit.ment» Dl.» rerrelr., et;, .ptn, 901roldanclal onde nune» podem ter porteiro Tratar com l Irooblliàn. „,.,„, ,„,,,,. , . .-:¦ _-_"« -
ronxtrulldoc. edlrirloa). nai. Cr» 18 OMO Ltd.. Av. Cop«c.r_-i», umi E gJ^.ffTOM"» J Av. Rio Bran
mllrtflee. Inform.-Oe» ..rio"preitadaa 9o>7t»|T97*Õ0M. .{*'*_ ie"hor»t7 IK|t__r _£__&£.rnm nnrmi*nor*_ an. it-t-.-...,..i... i _i.._i.._ .1, -_»,•« i.,_i ' ' "' r Q»niinfo3Í.IS IMOcom pormenor». ao. Intereatido.. -iclunve domingo..Intermediário» dlipenudo». - Tr.Ur —- —-———-———
eom IMOBILIÁRIA ALEXANDRE ! I-Ent.ON — Terreno d. 14 X IS Ru»
KAMP _ Tel: 4S.877I. íoM Ltnh.re*, próximo a Atsulío de

10—PA 1900 Paiva, com ¦• fund.çOea Inlrlata
LERI.ON -• Vende-ie ap.rt.mento
moderno . mobiliado com «r rondt*
clonadn, compoito de h.ll, llvlnf —
aala Jantar, tr«> quarto., ropi, ,,¦-
tinha, depend4nclac empresada», s»-|rase »tc. Apariamenlo para peuoal _

planiac aprovada». Preto: I mllhAe»
e S00 cruielro., com 40 por cento fl-
n.nc-lario. Detalhec na IMOniLTARlA
LEMOS LTDA., à Av. Nllo Peçanh»
3S, laia 702. Tela . 3M4S3 ou «:-!'.w,

7SS3S 1SO0

Grupo 1101 — nt.
Tri.: S7-MSJ.

nn isoo
LEME — Aplot. * |o|at — Vendo naRua Guatavo Sampaio n.* 410, par»enlres» c*rt« em 14 mesee. Apart.-menlo» d* frent* com ul» * qu»rto

ALUTS BADOOX SA' — V.?rente, ul., a quartos *te. Ci» ooo
rói). Metade SlncM. Dr, DIROaTO
ABIUCÜ — A». Blo Br.nco, 1J0. ». lo-
Ja «MMO, jMIM. um isoo

LEBLON <— Pronta «nfraga:
d* ttoit* — Vtndttw na Av.
Aíauifo óm Paiva 331, apto.
/'OI tam 1 aalio, 3 «randa»
qiMrfo^ armários embutidos,
grmtté» codnha o «-opandan*
claa da atnpragada. Da fran*
ta, lado da sombra, vitta das*
lumbranto para o mar. Pra-
ço: Cr$ 1.600.000,00 sando
antrada d* 500 mll cruxairos
a • raatanto a combinar. Var
no loeal com o Marinho a in*
formacoas na CONSTRUTO-
RA VERAMAR LTDA., R. 7
do totombro 141, 3.°, grupo
2 -*- Tala. 13-5795 a 434165
a ttemingos 264)115 a 474)357.

86995 1500. LEBLON - Otlmo apartamento novo',",""ári"; ,r<d' !rulw' Malore. de.' butldo.'. bànlielro êompíãtO,'.. cozinha
LEBLON  V-ndo-ta «am * v"to *" Vendemo» à Ru. Samb»lb« **,,hr» 'Jn,ín,fc*e" ,t?„*jli';í,.,_ JPr l>u*,r,f , banheiro empref»d«, area*.KD_U~ —- vanaa-sa am _o 333, _ptl>i m ,obre D,l0,i, rom terew.do». Tratar na IMOBILIÁRIA com tanque, em Edifício «obre pilo*
COMtrUÇio adiantada, «ntroga Und» vl.t» pav» o mar. um pór an- ALEXANDRE KAMP - tal! 45.9710 ti», à Rua Cal. Ribeiro ri» Co»l», 67
am aaoato 1958. na Av Ataul* d*.r' Uvint cfm '"•J0 ™3 » rtt ai- • 42-s"-1
__r__f5__:_.%_ »I mftço* * VUOtat, 2 banheiro» «ocl.i»fo do Paiva 734, otimos apar-
to» eom 1 sala, jardim da in*
varno, 2 quartos, banhairo
complato, boa cozinha a da-
panooncias da ampragada
Junto à Praça Antero Quan*
tal, o a praia do Leblon —
ProofM a partir da 890 mil
cruõslrea, sendo 200 mil cru-
zairoa do antrada, parta faci*
lltada até a entrega, a o rat-
tanta financiado. Informações!5n0í;.jL3;!!'!',"5.' *"»", c'om.2 o«»*to».
no local o na Predial Stain*! 

"d ç---'mN "" c'm,r ,'rrcm, de " ,mídtau

quarto arparado, banheiro, co»i- uns

M« 1900 te. 3 quarto. I ,.l., ,»r.sem , tó* SK& 'JH»^ ™JJ" »_'' »">'> •«•••'»
.. d.. « depend*nc... ^pTVtaV^rf,!ggj* S_^ÍJSSSWiÍ& comtr.d. e .„ |fm 0. .-ó.,,,, nr_.OI . 

'Vi .-—¦-.—»—.—», ,-...,,,,,,.. reii-iung v/vn.-(*n
»• "«• coe.""cümbm.; pêlJ R|«?Í nh» S jfef" «^m «»»««"* M* «.'um .p.ila,.»rA,l
lhr.°.r,_ Se»und..felr» rom o . Ua." ou' "«MÍaíoa » 30% de entrada. Rua «'*•¦ O.nhei.o ,-"•¦>•- i*m..t.r Ai.mtmm.ZSm a a.. __¦"__!MI(]«ner»l Rllirlro d» 4'o.ta SS __!*•*¦( r área de «rvlçn, raclt!ta*ie o

(oerlo d» nr.l.i Tr.i., _._!'». | l>*«*>i»«>lo -¦ Ver m im. M.r.nhlo,
.r_!__7í ? _»....»' L0?1 Jo- <-». apto. R-I04 t^.v». eom o »u*

...- , ¦ Tiíf^aiSfflS^^S^Ã »^[í_Jffl?l_? _?T»if^lISí^â^^^ffifâ.-._- "' •—~ ......._——. tCi, tnaiti,,,!,, Mitnn _ rr.i.r »„« apartamento» de 1 sala, Z e 3 "• y1**L**?1, .,*r *'L '!• "l0 ,*"|°
LKMK - Aparumento» pronto. Qiuuàfl ». V™. TeV^M.sc-?"*! QU.rlo. • dernsl. dependência»,E X^%Jfi™ tendV"í«fpara entrem imediata ~* Haia,: sm« iíoo,r.,.r«uJB--»«,í'd?.. P°r mnforlável|AVl ™° "r*nco* "?• T*'- «-.VA*

VAICOMCBAI • - Vende*»*
laiiinito nou »ata. l quar*ompletn, rotlnh», va-

._ _.__._ _ _,.,_ _— L-T" •"',"«-". "Pi". n*iw v-ti«.ae Munli o M»tru«. Av. Princesa carrefadn de 0br» d» ru» M»n«ni»,
liaoel, líí-A. Tri. S7-M36. S. Tratar, hoje • dia i.iav * de :» -

IIIS 1(00 '*"- •'" 'tlanle d»pol» daa IT hn.
—¦____¦(Ta», p*ln tel: it-itta.

MU 1700LEME — Rua Oen. Ribeiro rja 

SiipSSãTsS __!-&d•"ro';»!,; L2?*_i- ,n,v" w teasírt rpav^ioí'. ms
Cri ílMOMÓr. __5^_%iBS»JRft_! 

""""Jh00*" áVM* ,t0' * •*•»•*.'do: du». **l»>, 4 qn.rto», 1 b.nh.l-cr»-i:'!"' t*í0•",, 1'ormula » combln.rlj empr. Toda. __ pecas amplas cla-'ro». eendo um em cór. ímpia» depen.

play-tround, piscina e esmpnn -
de esportes, Prcco» a partir Jo SAO CRlSTOVAa — (Junle I Qulnu ¦
CrS SSO.000,00. lnforiiuror* e da Bna Vista). Aparlam.ntoc psra
detalhe» no Stand de fl is 22 lm. leutrrsa em (0 dlaa, Vcndem*»e «,
i Avenida Paulo dr Frontin Jun-11 „««"!"«» <•• '*•»*_• •m luntuom
to e antes do n.» 742 e i Av. Rio rdlHtlo d» conitruclo primorosa »ò.»-"..• .íY- bre plloti», compoito» d. bo» ula.i

v.ramu anvldr.c.d., t ótimo» dormi-
Branco. 151*4> ãnd." S/406/4»7
com RAt'1, RF.BOllÇAS.

10.2" 3001 lórlo», b.nbelro completo, eap.coi»
L__f coilnh», tr»nde qutrto * btnhelro

VDNDE-SC »pto. com 1 quarlo», ia* completo de empref.d., Sr.» de aer*
I», banheiro, cotlnha. area cl lan-vlco.e abrlfo para aulo. Preço 790
que * varanda em Ioda a firme, mil cruielro», com W por cento (|.
filmado 

d» novo e pronto para halil-|n»ncl»doa • facilidade da part. a vli-
ar. — Rua Mocnca. 11, apto. uu i» Detalhei exclusivamente com ¦— Pre«o BS0 mil rruulroa.aendo jmi KNII1 LTDA., Ru. Ouvidor (S, t» .-,.mll cruielro». enlr.rt. 400 mll cru- dar, Telefonei 39-0441 • 13-0M1.lelrn» fln.nrlndn» em 10 a 18 anot! 14900 lide)de fino sóilo, Oarante-ie nâo faltar; LEBLON — Compro residan-| nronrleiarlà ron»trtitil»r»mv!nrt-m.*• r" a arejadaa. Cr$ 1.400.000.00'e/|d*ncl»c da *inpr*fad« e sararem.—- xr.t.r pelo» tel». 18-I17Í3 e M*HI».|ásu». Bellulra» vl.t». Preço comple*'-i. __._____. „m «roca nllmn» r» - ARV' C R nr nniTrn í™ 3Í0.OOO.00 ritunclado* rm 14 ano. Ver ( rw» Ceir.' 7.»m», JO • lr»t»r 12«H 2001 ATENÇÃO - Sio CrVilovIo - V*n.M

«an?.™*5^ T^r8??rS^Ze0 _M.osrtamínto.!S_ri^ ísndl oa'1 **' ™*?ci»™" wrrw'-%<__?.:e restante fíSfuÍT - À IT- #* ^'""'' »M** .-_« L!^coúvmm—ItT^Y ,0t. « *•»_• i""'»:_**ru,»««Ad» "?• wA
níhrel 87 .mo 40a Te? «í«« ! P !?¦* "^if.l "*____________?• »M 1(00 nsndrs, tel. 46*0813. 2,.<^<,J,™; - Hu» Prefelio .I0B0 r-llpe (continuo* P.r,,1,•,, •*» Bspdelra « Av. Msrscsn»,nanre,. s.. apto. 402. Tel. «•*»>»• , oando a diferença am d!nhai-!:_TZ r—j ~— ' ,„» ...., t.tNrVASCltNCCI.as -- Vendo meu ç»o d» Rua Barão de PetrApolla). an* _'*»"<>» «Pia... cempoatos de: varan.,

Q49.I j_W0 Tr,,,r 
,¦' i_r . rnrrjY £_K? _~ Y,,n?"n0» na Rua Oal, Ri* Wl l»00 _p_rumf„,vi íltuWo * Ru. Un. V.«* te» e depola do prédio n« Mt. rie 13,80 da. «ala. dol» e trê» dormitório», cn.'

LEBLON - Vendemo» terreato de/0 ~_JJST£*_,S 
«...u.n.F «££?. ^iSlií' *JI',nJ,,1í0 *P'' . *• LEME - Vende-*» .oario d. iuiâ L««w5| «f. 4» n»nte. nn 3* andar, por 4.1,00 mU, dr fundo». Cr»  'Inha c| fogjn a «*», banheiro cnn,.

10x48 para eon»truc»o de wldên- n» BETON-ENGENHARIA —i'."^* í0,n'u„?° .^ h,'"- í»1»: 
'»rd- 

(í»0ir_) ,ni idific-lo «i_mi-,v! ."r. '<" exllflclo de 4 pavlmenltv.. Oet.- Uc.oso.oo d* entraria e mala S0 pre.ta- pleto com aquecedor, e (rea eomlcia» ou IncorporacSo. Tratar 41-7734 R... Jn r,PP»,0 A 1 o ___ «. *» **"; 'amplo, dormiu.. b»nb. »oc. dtnéudo a ooucoa nai.o. ri. It*l>h»» com LUCiq pelo Tel, 4S-Í9SS - efle» rie CrS 9.000,00 .cm Juro». Verno tnnque pre-o» de 990.000,00' i ..,'.:*ü^-- .-íií-í-í7W5^:í.ü _ka_iff-^__SiS!ifi_^^ s y j ^!Bi#s.#^^?2g_^
10237 lOOljcom o nono renreíienUnt* 1 *-,,.86695 1500frente 9>. ul(o, 1 quarto, èir 

'('ri tiOÜVÒ I3UU MACEDO * MARQUES
1 mllh*£_„*«^_n«lA'; 

^n."_u.J-;CENTRO 
- Vende para *ntrefa"lme". tt'X,f'"

co, 110. a. 13-AEC
Dr. DIRCEU ABRED _ Av. Ru, Br.n..dll!l „„, m„ „„,„., nlrv.- a« VENDE-SE em andar alto apto. de

ano».
Tel:
43FH 1000

Sn", 1VW1   -¦—-• ........ "_¦_**->• v-.nm.--.rm .na.r .uo «pio. at
__i__J_oo 4) grupo» de .1 ssld, 4 tnatalaçíe. I j Ula». 3 quarlos com armarloa em-

102M 1900 — Con.truçlo de fino acabamento —

dormitório», dep. «mp.. farase. and.r UNS — EStã do M.to — Vendem
í.„.»»m.,-,r,ur*' d* **ut' "•'• Cr» »» apartamentPi, J( em pintor», com
3fl00.000.oo. financiamento à combl* ..u, dol. quarto» etc. em prtldlonar. IntermedUrtoi dlrpenMdo», Tr«.;,ftt-rt nl|0n. cvn Und» vt.ta. Ver n«t»r tel.: 31-3871. tosim isoo Riu ««rl.nle 94, Inicio do. Im.coe»

Lins Vasconcelos |,io* ~ Tr,ur ,rl- MA,U

RIO COMPRIDO — Venrie-ie p»r»l Almte. B.lt.i.r n« 131 — Tr.Ur »*-
rend. tmedl.t» 4 loja» Junta» ou »e*jclu«lv»mente ( Ru» Senidor D»nt.»
p«r»du em prédio com fino »c«b»*|n0 78— 12<*and. «nl» 1»8 — Tel: .mento com coluna» rie Artlatlco m4r- 42*9741 (104 jjrjj'mor» pr»lo e br.nco iltuado em *»•!_, ~~-  •

,quln» dando frente p.r.i dua» nia»,:s*0 CRISTÓVÃO — Vende-i* X
1_>_____0_ príxtmn . tód. cnnduç.lo e dol» co-IS«ndes R.lpOrj d* cimento «rmarlSl

LINS

Lemecopa. cozinha, demai. dep. e saras»— Preço Cr» 3.900000,00 com pnrlc,fln.ncl.-d. em 3 »no. ou . combl-'
n.r — F.ya pas.mento i vista sran*;i.F.ME — Vcndc-sc apartamento

ffif.^_U__ _S5__S___^,5_a*h«íi J««-'n> «*e Inverno. S quartos
wF- 7 Looa"r_?UT»i. u.Htt 

"; 
«r»ndM' b«»h"ro social comple-to. cosinha rrande, irea de ser-
viço com Unque tôila asulejada,
dependências de empresada eom-
pleta, e sararem preço CrS
1.600.000.00 metade à vista o
restante financiado em 5 anos.
Pode ser visto qualquer hora;
tratar com Movses 37*1414 entre

—, — Preço cr» 1.900.000.P0. sinal ioo miiKYiVri quarto», 
" 

lí Snhtiíôv co!' Sõo Conrado - Barra
»?^i_f_e.0..^í,.l,B.,.e..,"™l.l1Í.?0 -!«inh» com fo»»o a s4i e .r»..' Rua

48-1472. _ 79888 190O
LEBLON — ConfortM-el re.ldfncla —
Vendemo. p.r. entres, lmedl.t., ex-
celente rccldenrla à Rua General Ar-
tira», de 1 pavimento», tendo, 2 ».-
Ia», «acrltòrio 4 quarto», cosinha, la-
v»nderia, banheiro completo, 1 terra

«wwwww****»/..—..^**.*» j i^gio^ ji (_„, |,»blte-«e, N. R. ren- e recentemente conatruldo. Preço d-1'dn Imedlnl». Crt 41.000.00, f_c-l!ldnde *"ndi* oportuiild«de. Det«lhe» c' »r,l
rie pafamanto Sflt » vUtSi 90', «.IPOSTA — Tel».: 32-8487 e 22-8187.

, . .,,,... ¦ "•¦" ¦">••¦ • ¦.-•- • .•>.,. -,r.,i nanclado Tralar pelo tel.: 47-0401 nAo: 2408 2200A. chave, e tratar com GREt. I 0r,0 -*.râ, 3^. c.„; ,.j . JTeSSs g? CONRADO - No.Inicio d. »»• aceito Inlermcdlarlc. '«Tin rp,*WVln _T -I._M8H 1600i 1 e 8 eitao v»ila», ch»v»» ca»» 3 <r»da da» Cano» — Vendo terreno, 2621 2001 !,A" CRISTÓVÃO — Senhores!
LEME - Ci» - 2 pavimento» cotn- Tratar Telefone „-et33 - ri. Plano com •*•»'•<* d* 47 metro» pel. [ riTír7=,MPBmh v7rd«_i~ru. «''-'"«rclantes e Industriais apro-
2 »aMe», S quarto», 2 b.nheiro» em BEIRO - Aceito oterl.» e e.tudoibtr.da '• U por Ru» particular -'l^__??fp_S<_;lr^ ."i!""I .* t'•,,'"" *"'" •¦¦-*-¦-.- .-r-
pôr. copa-cozinha, dependência» com- propo»t»». Mt 1700
pleta». 2 s.r.sen». VUU p*rm«n»n* ,"."._ 

~ " ~—
LINS — Boca do Mato — Ven
dera-se apartamentos prontos,

VUU perm.nen*
te par» o mar 1'reçn: 3.290.000,00 com
790 000.00 a viita • o ».ldo facilita-
do » financiado, combinar. Informa- ...
coe» .r. ivan correa. imovei» Li- entrega imediata, com gran-mltada. Tel..: 42-7734 e 92-84^ lde Sala, 2 OU S ÓtimOS quar-

tos, com ou sem garagem, aLEME — Vendo á Rua Gu.tavo Sam*
paio, 3 apto»., lendo um d» fundoi,
com «aletn, quarto, banheiro e Kit-

4226 1G00 c'mrie e oulrn de frente com trx

partir de Cr$ 780.000.00 com
financiamento. Aceita-se tam-

,-¦•• , , ., .á_'!', veltem esta oportunidade dê'àri-
nelljJlma viala P»r» . pr.la. Ba»e c'!mpí., dí V" Mm,a.^0- àe,2 a_*. qu|r|r íede pt-6pris Ctm BMna.
Cr» J4OJÍ.0O0.O0 com financiamento! •«'». hanhelro. eoilnha abarto.va^e.\_K£"£^StS^mm^òm^mm^S^
d. Cr» l.tW.tmM em 8 «no. - SI-1 _ffi_SfM_i**_?» ?°ln A.™^' -F. 52° ÍÍiÍiIhVSÍ r«í?.,í.m4_f____.\de Cr»
nai f.ellit.do ou em outro imóvel
Tel.: 4T-7341 ou *S-0t»í, com .r.
WA1.TEK, .1317 1800
8ÃÒ CONRAIX> — JOA — Vendo
lerr.no com dealumbrant. vtit. p*-
ra o mar. pmiMo p*ra conitrulr, ..
90 x 3.1. Crí S».000.00 sendo X70.0O0
»en\ Jurei em IW m.-»»»! Outro na
ratrada rio JoA. frente
10 x "O Cr* 370.000 nm

700 mll com aluai de 100 mll, realan*'to. a combinar. Aceito financiamento
Catxea. Tratar Rubena de l.avia Pin-
to. Av. Graça Aranha, 228, Ml. 707.
Tel.: 32-7880, 11-4417.

27891 2001

HO IOCII O HO rreOiai Staln-I llx 34.30 m tn, etc. Trntar com IMO-1. la, quarto, banheiro e Kitchnete -Ibem pela Caixa OU llistlllllll
baro Ltda Rua 7 da Safem.' RILIARIA CARRILHO Rua Uru* 1-EX!t "" Apartamento — Enlreu»: pleco, r-rj 330-mll e 40o mll re»pec*__ Pdífícin ri» i anrlnro» enm
Ü_ **lál I>'o Vi» » sua.nna n" 118 - 100 "x5íj _ ImedlstS. Vcnd»-»» masnffico dc tlvamente. Bstilo aluados sem con- T t**'11110 ae *» anaare» COIR oportunldSd*. Troco nor automóvel.
OTO 141, 2. , QrupO 24 — Te* T»1s: 43-9fi7! e 48-H71'. jírcnlc, andar elevado, em luniuoso irato. Accllo financiamento p. Ins* elevador e HlClllcrador de Tel. 4T*____. Sr, t_Jt__ W( 1800
lefone* 43-41é5 • 23-5795 ej 7«»J im.I^.0,^?? J^SSSÍSIl^JSSlI! S!?^_.*f5J«J iqçeíwi-w lix0-.V>r i Rua Aquidabã. 7-l,;A\~NIEMF.YER

RIO COMPRIDO — Vendem-ae du.i
r.- «nn,. n.,c"" n°va«. com 1 qiurtos. ula c Paullna 
n.r. —ir.H. b»"»el<o em côr, por CrJ i200.OOO.OO5__._4_ . zi-SMã
^xAtmtSi'í «»<*• VimÍ! parte hnanci.da e A vl.taIí£-i^-L£______-

vi,.* » o rest.nl, A ptJS, ÍSM|&T___*" Ct",R F""z•"• T"^EnREN0-? 17-x 38-ni
í.j. ~^„....'  tar no local

prietários do Conjunto Indústria
e Comércio de Sfio Cristóvão
Grande facilidade de paramento*'
durante sete anos. Leojas e i-alõr.
i Avenida do Exército eaquln» dc.
ma Fonseca Teles. Vendas à ru»
México n.° 119, rrupo 301 —" *¦ — 

Gelbert. Tels. ...
12898 2200

* Av. Atlântica composto d» grande Xv Erasmodid Vendo'CATUMBI
domingo» 26*0115 e 47*0357.-apartamptÕs prontos nq"le. »»_>¦ v«r«n_»s esplêndido» dormjtárioi^fónVr-fiià'."""' """"' 18949 isoo esquina de Afonso Arlnos.área de 18.000 m2 Preço: undo-e"? sslas. Vòu^rtosria

«WfliiM.&btol «"SStV ° sr- DEJAHIR das 8 às 9.800.000,00 Planta c de* nheiros. cosinha, despensa, Pre

Rua Cnlfxr.-
com D. Helcnlta. I burgo e 12 x 70 na Rua Bacelar, ton»

02489 1001 comercial e Industrial. En». Tito I.I-__—_— ._• vio vende. Av. Rio Branco, 134. Tri-Casa situada pro-;„.i7S9. 26isi itoo
'4'iAMAMS.AA^^'ti^^^^^MVVMWWwvvximo ao Largo do Catumbl, cons-

_ praia, pertoVendemo» no Leblon.! d» praça Antero Quênia!, ótimo»
sal *Pr*J«4o am viu de apro-! apartamento, de »allo. 3 quartot. rom

b (à* »». «| » 1*1 SM), constando «rmáno* embutido», cop.-connhL
d* 3 qto».! cxcelcnu banheiro e dependência» d

nonuca a vista a comi), octames ei _!"•""' u,: "*»•»¦• •"¦,'" «-*««¦; ;x."i- a noras — INO domingo ule fitlln<« cum WA1 nFMiP P 001 CrS 550.000,00 com CrS'visita, exclusiv.m.nte com « ENIR; *J'»«»-.,~m ¦•»•***¦ «1»- varanda. 3,* """ ™ 
_4»SS^^t-Tnfllc „«nrin» ,, i t •'00.000.00 financiado em 8 anos.

jLTDA. Ru. do Ouvidor n° 88. 8r Tel:|d''rm,0f'0''.,<t'_)as_»a peçaa de fren- 12 horas. 23936 1700*». MOREIRA. AV. Almirante nvi A — Trv Ouvidor 17 (Sec'23-0Í62 e -3-06SR nt-n" 1 soo **) toilette", banheiro completo, co-  n, me t , „" . ^TI V. Z,7, .' ií. i?íí'_i 0688. 0.1.0. .íM-o...... _.,,,„ de ernpHre.,d, t _IN._ Vasconcelos - V-ST «11. BRrrOSO 91 — (í 406. Tel. Vendas !» and.). Tel.: * 52-8168.A» • artjc. «*• 4 qto». • 
21i.'S___*»!.TSe_dit^AIrÍm ^,V'^,íVL*rfÀhY°Y0Y' 

'"h PÍ'e "-ME-Apto Rua Gen. Ribe.ro Cos-1 áre"'d 
"^r'v.'ç," 

com tanque. Preço: mo prédio rom 2 pavimento», J. qua,. V>-6<)')4
sÇ-iSSAtó5^^"™": ^.Y:™.\^*fl:z:.r':™.':>li ?.*.__»Bí'i_?1,*._i*yyiy}y™: ™. ^«^a^..-_j«oBiLiARiA to., .»i», g.r.«em , de,„3„ deV.. i>-hU1' 85554 1800 <¦• «.J0 ->¦* " h»-

Maracanã

teu, S7 gr. ItB
' 

« T58s"q' 
Mrtn-'g*"s^VeVSx"^^-0^ 

i* ÇifÜEll*!l^^a'S^á^,_lSSj^W^IS^SÍ-^e^*i LTDÀ""-Tirem-idVnclVr«e^c."Tro'c» CONKAOO - BARRA - SEM -4S-7S88. _f*._l.soo.000,00. Tr.T.r pelo telefone: vende ARMANDO PEREIRA IM '•'-'- "" --'-- '**¦ - "r •• •¦•¦- • ¦'•¦'

SAO TRANC1SCO XAVIER - Ven- L_
de-te cia reformada 1 .ala, 2 quar-JHto», dependências, com o proprietá • i**-*"
rio — 37-0484. 37463 2.Í01

!MARACANÃ — (Ao l.do do'Estádio.

8281J 1.800 32-699S 27625 1500 Tels.: 12-3441: 36-9572 07SS7 1600
blcía 104

iqqin M01lif/*'*-,?v**n* — (ao lano do Estád
______?uÍ!Rua Artur Meneie», 16 — Vendem

A seu alcance
magníficos
apartamentos

«ala» 613 e 615. j queno fin.ncl«-«e 
~ 

TraVar com 
"aT-1 

LVCRO tr.n.paWse terreno de'l850 PAino DE TRONTIN - Av. Paulo de(apartamento» pronto» com hablle-se,.
14880 1600 FREDO — 43-5841. 10019 1700'ml loteamento rta Sulacap em frenle Frontin. .51 — Apartamento de fren-ientrçga lmedi. a. com tala (2 ou 31
. ,0 Itanriaivrt, •¦ Telefone 27-J46.1 ,p- com 3 varandas, 2 salas. 3 quar- quarto», banheiro» em cir, cozinha.

ÍOOIS 1000 ,os- banheiro cozinha dependências de quarto e dependências de emprega-
— ¦ -. — — empregados rompidas, arca com tan- da, terraço de serviço etc. Ampla Hu-BARRA OA TIJUCA -- Vendemos allP p,,, ronstruçao. Prcco: Cr$ ....'mlnaçio, pilotis e dois elevadoresOtlmo terreno no Jardim Oot&MÇb, 1.400.000,00, Sinal: CrJ 112.000.00 — Preço a partir rte CrS 80000000 sen-dlaUndO 83 meiro» rta praia, plano. pMte facilitada e saldo em 60 presta- rio CrS 400.000,00 financiados Vlaltaspmnto p eonslrtlir. msSIndo IS m. c,-,es rte I4.000.00, InformaçSe» » ven-ie Informações no local, das 10 as lirte frente e iW m5 ape...i. Crf..., __s; CONSTRUTORA A. J. BRITO^oras, diariamente, conl o sr VlelriW300 000,00, .eiuto Cr» mOM.00 flnan- s. A. Rua México, 41-3" andar -(Inclusive aos domingos)Ciado» em 9 «m». A tar»! CtS.... r.mes: ,S2-53'M c 32 76*0. 242 210(1Or. 88526 3001! _____'->

£B^ te_i___^_l

em

_ 
'^''^_í_i__ffiffO'"m »mv>, A Tl.it*:

3JOOOi<00, IJ-S4J1 e U4UM
OAHKIKI. DK ANPWAOK >v^x^vwMww-*-4VfV»v%évNewvvvvvvv

•IM «_0 _ãÃRRA DA TTTUCA — Tijucamar —I Minta I CfeSO
Vendo lote tMtmamente locaUtadO '
IsxST. n. .ntlsa ru. .1. * 150 metro. STA. TERESA — Vendemos étl-
d. pr.l». Tratar tel. 43-1486. mos aptos. 1 vasio e outros

07tu UMjOonttados. oom t salas, três qnar-
barra ru tijuca — Jardim Bots- tos, banheiro, cosinha, ireas de
nico - v.nd.m*». prdslmo «o cor- serviço, dependências para em-

àrio • a. pyaia- çj lo:e» o » io ^'prçjjgfl,, e |*ararem. Linda vistaUSdra 44, « ISXSS, carta. Metart»| ^^ % tU\it* Gri(nde fac,l,d».

MARACANÃ — Vende-se apto. de 2
quartos, sala, 2 varandas, banheiro,
cozinha e area serviço, por 600 mllsendo 80 por cento de «inal e 50 porcento em 6 ano», aceita-se financia--
mento por Caixa ou Inat. medianteílnal de 60 mil cruzeiro.. Rua San-ta Lulza, 6 — apto. 201, esquina S.
F. Xavier — SOUZA e SODRE1 —
Av. 13 de Maio 13, 12.» andar, aala20. Tel. 32-0038. 7068 2300

mente pe',o t*
VALHO,

ia», na Praça. Frente 1»;?,rru" d* Assemliléla, 104, sala qts,, l;s*lss, b.nheiro completo *m
JO u>'J, Vendo Tel: 47-0128,! 

*»**>¦ eOW MÃrjo. 9132 2100 efir «zul (louça inglesa), cop«.cori_

W[ r~ >\C H> -'1^ í-^K a-:"-: -/ I

S^r) Edifício

•Srlo
nui.
i\n»»ci»d. em » ano-^rratar rt,c*vi»-)(1<> ¦- rj^^niò- e ,rndi" riniri* \&£;rt ^Y;,M„AR^C^^",r(pi;0-

plan». qua». „.. ,,„».. ,.,..., ...
ms.: área !»' m». Vendo Tel: 47-0128,!-***>¦ com Mario. 9J13 _.r..„..._
hoje. Tel. JS.4MI. i tarde, durante »¦'SANTA TERESA - Vendo á Rua 5}?!.^i?YS?AS'_SV**e .«**•_rm»n^'emana. : Almirante Alexandrino, junto e antes f_-'t\l0eni!H!„ 

*" *1no_»: 
/JI>,'r, *

8S" 1903 do prédio IV 640, nm terreno de 10.00 ' g^-AnB,_ 
B-f,rr«,0„ S0 «8/801/2 " T"s:

RARRA"i>A"TlJUCA'"-'~Venrio \Um\. «-OO - Prcco Cr? 550.000,00 d 30 joz-**330 
' 32-6750.

reno no Jardim rta Parra, rte 3rts40,50 POr cento-a visla e o restante em 8 | _____?_1300
(lote 20 rt» quadra lí). Trstsr Rua SOM - Av. Rio Branco 151 - 4*1 MARACANÃ - Dispomo» d* noucos
«u.tand». SO ,306 Tcl: M.S0ÍÍ. imd. sala» 406-7 - RAUL REBOU- aptos, à venda de 2 e 3 quaVs^om

SSW 1900 CAS.  
j 

arntário. embutidos, s_i, 
"«nheiro 

,
BARRA DA TtJÒCA — Vende-.-» i SANTA TERESA - Vendo magnifl-' HfMJ com *,7ule _' *m. câr, eop». co.
doi» lote-i. uintos oU separados, sm- i cos apartamento», um por andar, emi :„„ ._com exa_stor. «e», oe «ervlço
bo» de frente para uma das princi* • edificio somente dc 3 pavimentos. —! 7_. jtai_,ue ' «pendências comple-
pai» av e s I.V> metiw da pr»l», Entvesa imediata ainda mio habitndo.i „as ,ae empresada. Edif. de 4 pavl-
preço por wnhOJ Ctl 380,000,60, Tele- 

'composto 
de veslibulo. salSo, 3 qÜar-|"j?n.,,M 5ím elevador. Play-ground no

fone: J5-JSI8 e 45-761», com SOBRE-''o* cirni armários, embutidos, grande1 p ?, > obrf em *"c»bamento. Sanco»
OA 26<0 1800 terraço, banheiro dc cor cozinha,! J. *_"?=*• Prt;cf. a Partir de Cr$ ..

quarto e WC dc empregada, grande, 85"-000,00 com 5< de sinal. Visite dià-
area rte serviço e garage-para 2 car-! riamente, inclusive aos domingos díM
ros; Prcco Pr$ 1.400,00. Parte faci- 9,as I2 noras e conclua um bom ne-
lil.-ida e parte financiada em 10 anos, *°c}°- Bua Itiilrà de Figueiredo, 16.

PÇA BS BÃÍ5B_ÍRA '— Vende-se!— V'1' "» R"a Almirante Alcxandri-- Outra»_ informações, Av. Graça Ara>
prox. teneno A rua do Maioso. a,-cl-' ?.¦> o?-" — Tralar a Rua do México
tando parte em «pt**.. Giharlto «.-'** ~ * a05- — Telefone 22-6910.
ire» de 3J.4J \ JJ on Cl fre.ite maior! 7091 2100
até 80.M. Ijt. " RoJrtRUM * IL*-.?,!* SANTA TERESA - Vendo a 120 ms.bret "S », 808 - telef: sma, IMItt, da Rua Almte. Alexandrino o terre-

 {Wn 1 W0! no vizinho do Ed. Raposo Lones, c.
LOJAS - Para entrega cm!MmJ' "¦ w,uira- Tel- «-7581

Praça da Bandeira

6 meses, vendemos, em edl
ficio de esquina. Rua Se-
nador Furtado 68, com Rua
Sergipe, 2 ótimas lojas, com

7003 2100

nha, 57, 4.- Edificadora do Lar. Ltda.
4588. 230O .

Zona Industrial
GALPÃO — Avenida das Ban-

 .__ íelra* — Parada de Lucss —
SANTA TERESA. Terreno. SttuaçSo Vende-se,, com. área de 1.330 m2,
privilegiada com 454 m2. ótimo para, sendo 330 m2 de área coberta, c/incorporação ou residência, Facilita- instalações »««!««« w_,Hí.V«isc o pagamento. Tcl. 42-0414. «".a-açoes sanitárias, vestiários,

5073 2|00!.?'as para «scritorios, água, luz #
| força. Informações com BANCO

\1

*
•
•

.^d »
i>s\i3 *

AKNAS 4 APARTAMENTOS POR ANDAR

Ampla o.r.e.m
P*f4w ampla» * b»m cíbtrlbuWa»
1 quarto.
SaUta • Mia
tjvarfo d* *mpr*osd.
• demal. d*p.ncWncl»»
Ae.bam.nto d* la. qu.lldad.
Construção » cargo de Ertgenrtelro
Francisco Victor P*lm»

AV. NILO PEÇANHA, Ul, s. 1.003
Pt»y-4>r*«nd. ^

/ ^^a^"^ PrsTeços o porfir cie

j ii*%ii1 I lll
rw w È i 1 i 1111in* mmêmÈ WmWw

I NOSSA SENHORA DE SALETTE
Rua Voluntários da Pátria, 410-414

BOTAFOGO • Hoje, como outrora, Botafogo è um
bairro aristocrático e}aem dúvida, um dos mais belos
do Rio. Perto da cidade, servido pela mais variada e
farta condução. Possui bons cinemas, grandes magasines,
colégios, clubes e está a 5 minutos das praias de
Copacabana.

83 e 70 ni'2, respectivamente.! santa têrfjsa - vendo a rua FãuilDE DESCONTOS nt. RÍrí nr J
'J.IWO.OOO.OO 

ta da esquina), 'wo.iw.òo 
sendo as -wmoTm dc ,i! ws. 68, 2.».

COm _m facilitados «tó as"a1' Ç'^.-»».M0J» financiados
restante facilitado, com renda men-!

Tel. 42-5459.
86978 2400

Chaves e 50% financiados emj») dc CrS"9.ÃSo,ÕÓ. "vèr "ritTíocaf'e|'AREÃ INDUSTRIAL — Vendo
72 prestações, após as chaves.! V"'"*ssVi!»? S''° J°!é" M,'?i,_, 2S!í0.,nelnor trecho da Av. das Ban-
Informações e vendas: aLON-|'~ ~—-—-— -,-__£_uj deiras, junto a grandes indústrias,
SO & ALMEIDA IMÓVEIS -- ""'"-

flflfl
I

lll

Financiamento de Cr$ 700.000,00 o
prazo longo por conceituado instituto
d* crédito. O restante facilitado em

fjmódicas parcelas durante a construção.

Informaçóes o Vondas Evcluiivast

i H __ü \%.\v\ I
¦ I ¦*¦*¦»'.•« II
H '—I I .^w.**>';"**>Ã*if!l*il-8 H
—^tã __^_i ^^K &mX*WÍÍ*W& "w I

^HH ™™1^^MÊm*mm^pw.W_íM&_è :••&$ _^____B|g_

^^^B|i|^^^mBÍ_^nl^SlS^-_M-_l-i. .BUl^^i -T^^_l^| 11 .ff_lfe i-^M-t^^Ei^ ÍÜBt ^^M_-!-_S^-JÍÍ^ í I ^|t^.i^*^^J

¦:•'¦ 'f:_~.. ^m

Av. Rio Branco n. 120, sala
1.208. Tel.: 42-5822.
PRAÇA DÀ RANHl-.lRA —
Para entrega em 6 meses,
vendemos ótimos apartamen-
tos de sala com jardim de In-
verno, 2 quartos 11 com va*
randa \ hall de circulação e
dependências completas de
empregada e de serviço. Edi*
ficio de 4 pavts,. na Rua Se-
nador Furtado fiS, esquina da
Rua Sergipe, Preços a partirde CrS 780.000.00. com 50%
facilitados, a combinar e .Wfo
financiados, após as chaves,
em 72 meses, Preços fixos —
Vendas: ALONSO & Al.MF.I-

ISANTA TERESA — Vende-se oi *tllna área, c/3VsÍÕ"m2"'tendo6(í
apt. 402 em construção da rua] ms de frente para s pista de con-AarSo Reis, 21, esq. da rua Au- ereto. Plana, áffiia, luz e força -—
roa. de .1 quartos, sala, cosinha,I Proprietário: Av. Graça Aranhahanhelro c dependências de em- *"  "" ""
prosada, e play ground para uso
compm dos proprietários. Preço
CrS 9SO.flOO.00. Condições de. pa-
ramento s combinar. Ver no local
c trator pelos leis. 42-9499 c
5 2-1626 —. CONSTRUTORA
CAYRir S. A

aI'aV.WP0 502, TeIs- 42-04°3 n_-
*2-4246- 4425 2400
3ihrÍ??ENOr.~ ^"rlai.- VeridcTcl-

„ , T „Pl'e>° baratissimo — Trataramanhi 22-4208 - NILO,
' H750 2.10(1

I m^ín?aX,BRASIL - ZONA W- J
7250 21001 !;„._. l.L 

*~ Vende-se à Rua— 
j 

Comte. Vergueiro da Cruz, terre-

4541 240»'

S. TERESA - Casa terreno 2 fren- no de 13 x 27, localizado a 70 ™tes. plano, arliorisado. fino acaba-'trn« rl»-«t.J *i.° a '^ m'"
memo. j salas. , o.tos„ banheiro com-1 c„°%f."SL" í_ní_edÍ» "* 42- P""
pVto e 5 toiletes, qio. costura, va-1 _ 

',«? •¦80.000,00. Tratar Av. 13randa. terraço, j. inverno, saraoe.i ae -Maio, S7, l.o. Tel. 42-6402dependências, pj 4 n-.ilhflcs, «rande ifinanciamento c facilidades, vende ~TOT*_wÍ
ARMANDO PEREIRA - IM - Av. £_?! 

BR,ASI_' - Area plana -ci: lÕToÔOann-çhil -4. ír. JO! - Tcls. 22-3441 e t?,2p 
~,Yen?**< cl '"% em 3 anos.

!_________  00092 2100! S^.10 
miU'« - Inf. pelo telef ..

SANTA TBRÊZA - •v^ewõsiíoi» «?Í-5ss; '¦ 10147 2400
pronta * Rua Almirante Al££drtno|&DOS™"- QUÍMICA - LaboíatA-n« S4«. Ver 110 loeal. Tnformações e!!li" C eB Dls'rt1o Federal _ Com

DA IMÓVEIS -- Av. R i o ^tVK^^^
Branco n." 120. sala 1,308. — Fo"««! »-0S4i,e¦ 32-7046; j
Tel,: 42*562-2. 86630 1900 *<?P.lm\
T^^^^^^^  l?A_X_í_'BI\'5^ —, Vcnde-sc s rua|

... „.„-,  vontio • 8 minutos'da

! ?RV,aBr^foSneem,SibPu°,r _?££%&
M ^í,"12- ate"»tm______^____\

Almiranten« /-. • 1 —. , *,.mirante sAcio Lomprido Catumbl í° n0™- »«
.. 1 Ia c. sancas,
VKN13.K-.si: nr* ,ssa ,',,,.' ,.,-,,,*i,-r«'~J<¦*>'. eoüinh»

Alexandrino, apartamen
consíando dc vestibulo. sa-3 quarlos. banheiro emCOíinha c. afiia quente e, fria,

10» ria nu It.ulru llüfi, sala!licv''_ ^ empreg. e 4rea dc »erriçq.
to. ivsinh* t Kmhcivo e6t\\.|G0**«'Ç0**! Ma mil cruzeiros em 3Ver 110 local, »* chaves por |me*e» e 500 mil em, prcstacOes men-avor no apto. U\s f tratar pelo te-l,),ls rtí Cri S.oOO.OO. Tratar diária-le(o«e. IT-fWíi. shl •sMill,1'',A,*> «• CARVALHO, pelo tel.:....

S313 2lÓ0

VKNTOI-SK por 350 mil cniíetrõs," osoto. 103 ria rua It.ulru
c quarto, ivsiphi , Wnhcivc com-letof,

JOAQUIM SANTOS PARENTE
.AVENIDA 13 DE MAIO, 37__J/_ANDAR • TEL. 42-6402.

RIO CO.MPR.llXt — Veiute-sí no >d"King Kcovir". k Aveniiís Psüle <lcFrotitm p, l»í. otuuo apartamentotendo: grande quarto, u»nhetr« vom-
pleto. p«tueii» coítnh» e ave* com,Unque, Construçio p«t admUiiatr»-!

Sfão Cristóvão

>r pelo tc-ls»,s rt« Cr* 5.000.00. Trata
«hi _Mlte*__í "- CARVALHO, pelo

í RIO COMPRIDO — CASÃ^I wSeXviw-
j Rua Cost» t>rr*i rt. 14. e«m'aeo-
; modacões amplas e trsnde irea

de serviço. Preço CrS 1.00(1,000,00
j com facilidade de pagamento. Ver

tio loesl diariamente, da* lt is
jl« horss e tratar pelo telefone:
4Í-1S55, eom .rs, Mello ou Fl-ruelrmlo. :ss<7 5001

07166 24f>0

SAO CRtSTôVAO _ Vende-t» urgen-
3 «'".'W>m terreno com 680 m2 todo

JrttçSo * Rua Jansem dc Mello 41lnformac-.es. no local sábados e do-
.".V!,-:,0-,.^m "•¦ MANOEL ou pelotel: ,1?-22s>o.
S. CRríTOVAO

07236 2.200

s mos ..ii.. ,v<m<i«-*e uma casa
w.i?u1 ,5 '*"**• *errcno 11x33. Rua•nnuti. Preço 1.300.000,00. Aceita se

jem Copac. _ Tr.t»r Av. Almte Bar-
«So jà «j li, !*(e,"Vr«sv' 2V m"il'ií'^..' '',' *nri- ¦" U05

loruteiro», Sin.l de 4o mll cni.einv. -•'!",1M4'
parta f.cilitada, e o r«!«:i durante BTSNTOCA; « c<vn.lrucio Trata- com os Incor- em terrenol^35__r_*víro 1-lMA » AXORr,' Janto. Tra

telefone
ISfi) 2200

t_a__«-5011 e.47-0337.

StS,s ínSUSTr"iÃIS"- Possuo'diver-sas áreas á venda. De 2...00 A on ooo•na. c| 166 ms., de frente par. 0 inf*cio ria pista de concreto om Parada'
líe. nm™lV° rBG.'E' e an,efi Krre». Dutra. Zona mu to valnrl-aria ¦ A.com grandes industrias em pleno fun

S_.-tS«A?u*'' lu7- e força. Preço ri« 1Cr* 700,00 * U00.OO o 
Srr_ 

cT, i
ár o Av r/0 /m 2" meses- Prop ie!

™.°:^Voí-,A»T_4.19«rUMS,Hr'
04426 2400

ti^âvoTF^ - Vmd°" mu*-*
12.000.000,00. Ver ÍAvaÍaSÍ =5 !.*2-UO e tratar c olivÍÈri"'^ n£__Açembiéi.,.; 104 - si™d.r J*_m>>Tcls. 22-9562 e 42-85-17.

02502 240 í),
e 514 II

terre-
^|es°q.TmV|o^GcesràbR1u0,,XcW

ZfàÜ$% tostei
T9US

\aT
u

— DUVí-tRA Avenida Rlc Bran--Sos. t«lY'*f_Sõ_ÍTeo ». \JU. »U *kj. Ttl. SS-TW.

A - V.ndo gaipio com jtflflme! Zãzt 0M3a 3400mo d. io.mml ^^^ guc^õr-r^;It>rart r

y i2L

300,60 o m2 iS *i .C: ^-mm'«O s 1013 To. J,',L.A'n,t<!- Barroso
M-* ««O QO__»_*' 

Tel' Ja-()979 e WADY-ou



».° Qulcruo (P«rf I) *

C 0 M P R A
CORRKIO DA MANHA. DwUno, 10 * N^.,__™ J_ 1MT

VENDA D E P R R Ê D I O S
18

J>n__
__-_£__. r..K,Ij9M* _ Ü_ Ven. TUUCA — Oportunidade - Vendi- pr» MrtNT* imiuiiiii n ..Iisttitití I h lom. d» lodovla, »». M »ptu, dt Iuio em conitruclg>_A,"• WONI IMPERIAL — Rüt""" '" ' - -•¦ «»£ uj. * rn.." cond. * u-miiáí Conde de Bonfim 608 510. esM. •• ender di /ren e. com veallbulo, „„¦,.„ „„„ »... r_-'.i_ u-

, ífprloiul _,,„ e| í.000 ml, d* etq.
_.._•**..0_u_ «.Port-». »m '«nte a

, . l",_KHl «"lirinlio. Prejo I.0OO ooo.ooei faclHdadei. Tratar Av. Almte nar-
joio po i joU £ Tel, «.OMO — clQUCntOZ ou WADY. '

otsss UOO
.AVENIDA BRASIL _ Ven.lr-te OUaluga-se moderno prédio d» 4 amplo»pavimento» corridos, no melhor pon-to deita Avenida, com ttlifont. lui• 'Arca ll|»do», próprio pira Induitrlaleve, latxiratArlti. drpAilt». etc. Verno local, A Av. Braail n." 7900. junto eantes do posto itaperuna e tratar tel.

I, &--73B. tsu -100
tONA INDUSTRIAL - Vendemotmaravilhoso ttrreno ie>U A RuaCamponês* quaie «aqulns itu» i_.t>o
Júnior — Zona Leopoldlni — Varl-ante. Preço i.ooo.ooo crUMlrot. Tra-
tar IMOIHI.IAIIIA LjAVRAB. Tela:aa-2_)3 •'rrèã 7404 3400S-J-I1WS.

AV. BRASIL - C/ uma fren.

UJ. ¦- -llll-l .10 Ilrinr, i-un, WjIIIiiiIu.i .1 •» _-___,_|_ li_I |rand«i aalaa, 3 bom dormitório». I***11-**1 l***" •*¦•"•¦ CODde Ha-
__!___? JS b"_''i0'' ! í»1nh«'ro» w.Bual cm frcnk un Tijuca Te-ciili eni cflr, copa • coiinha Area d»'„i„ _-,._. _ _T .Krv. • dep. de emp. c| dlrelfo a veiai"'*1 «--Iitl». VCnd.QlOS ainda al-.1» íui-Br,,,. Apt.. .,.„> ir,.-, ,„:¦. c-!guns apartamentos de luxo

com vestibulo, 2 grandes saco de ocailAo cr| i.idu.uuo.on com«0.000.00 facilitado em 11 metei e orulo durante a coiutrucio. Ver aObra a tratar com Albino na Oito,MONTEIRO IMÓVEIS I/TUA. Av.Fiei. Vur..*., 417 A f| Wf - Tel. ..SM». 10151 M00

TIJUCA - Terreno - Vendl.ie ôtl.
mo terreno de ITxiT com 1 caiai ve-
llm, gabarito de 4 andarei, rua
trauvarul 1 Conde de Bomllm, rir-
te 4.o»o.ooo,oo eom w* á A vlita * wn>
em 3 anoa. Mali detalhei peiioalmcn.te na ona. MONTBino imóveis
LTDA. Av. Pre». Vargai, 417 A i| 00fl. .,10348 «oo oes chaves. Preço fixo sem

reajustamento. Ver e

Ias com varanda, 3 quartoscom armários embutidos e
demais dependênclas. Coiss-
iruçio na ultima laje com
duas entradas iôbre pilotis e
quatro elevadores. Cr$ 
100.000,00 de slnal, parte fa-
cllitada e 50% financiados
em 5 anos, após a entrega

t " '

tijuoa — Vendunci. iMUnioa -.-.-. TIJ_____A nua Hadock lobo. MT c mU, J ¦ ,JutA ¦—
quitlv* * depeudlnctai. Kuttada **.*-,
t talilii em 3 moa, imuihi im:u
LAVRAS 1D-11M <¦ Jl-Wt».

¦»-'« :\\<

AP.\HTAM_N-__ - TIJUCA -

T E R E N O S (CONTINUA)

_ .o-lmo k Pr.c?W.,|Í__^!I,JUCA 
~. V«**""~ «V* T'JÜCA - A Ru« S^adoriTUlICA-V.„d-M«u„w^

2_?2S. Ç_ « * V-fi__l_-_"- •P»f«*»«'««r*« iv« Ru« Purtwto, _vc.ixl_i.iln._nt- 
' Mwrl_m.nl- acabado d" confiai?

rír^I"1"11^.^ .• B*4,"«,v ^«'<'v_ Uv.U«d«, \Mtcem\SZ_Y^k^'^^fM^em 5 anos— Vond.mo. .m chu .í« I Ml#. 1 ^^rt*». t* _• tênxZtL _.., _!t____ lüüz __*...• _^^_L™_____W_Sff__
ru. «na. a. «mm, ». .,*„... ^ ¦«>««• * c_o.tr«v4o. «_?« f|,| nlv.1^ «^t,^, ^rtv . w. dú^r^„ W. .2" , o __0_? i SP. ÍP_BS,2,_^_ÔAiuier. vendem-i. em Inicio de ivni. XO, wttt t«j uitamento, _ RjC, d. tmnr.ll--11 ..v, àm íáMcL _____» IT.a__l ? ia Al l« inT.r iii -ii_*-J?de"trucAo, • iMrttr de Ctf (to.Mi.tw, Pie. B,,,., .1- xi„. .,.!.. _.»_»« i___i w"r,'V*,*J • ••¦¦?¦ "• initl-hs JAiid Kub«l, m.oni-]•¦» ••'•»• Andar. T.l. I3-S136,
e «...-"Ho», l ei UUA, ve.t_.uk', »«"»«., lAl«fa. living coni . J0 mll mnei,^ Nm .l.i.l nal reto-, m__Ú_ —,„ •> .-, T1JI CA — Vcndc-M aD-riamem.ok c...r.x. aq *______$ __r^,2^_l_,nh,' Hft •»»«««««^^. $ SS5JÍ? -SiSJ ifl&ff«: ^yffís:
Altlmleaa. mu. ._«« tv_l_ NU.Ht. UTii _____irr**M' /*u • •WlU rrlce. «im 7í kM-MèiM t_clal «__« Kav K.*..

a •T(-.,m|l crui.lro* com I n.lCõntrucMi .t d« meiiMii tpè* », i'lia« _ •
nt* »*M!«p«nas 60 mll cruwlr©( c«nvr* lnf«xm«çv>«. dm clt.r r-r __r.o« i_r** -Vend..» ..t. eiciiUua Imediata. Ver dl.<f.r«n<l* n.» 743 — V«h_ai — 1... a,».

^WV^taSftR» • T.t.r c ORLANDO *UC10O - li mTPrí^
S__tJ_WBfi^ 'WOB LIARIA CARRILHO - J«_ 90. 5." .„,<_,, Tft__tS__ m.t.lr^ m

- He|>-iv r»Aeni r dep«nd.nrlaa completai
P*- dwílai }?..... tmpr_B»doi • fi *'1mP•,,,--'•,d•,• TraUr eaclu.lva-

rtM utll .Sm, d. BBWUdP
Pi*4MT.i d*td« 970 mll! 4M5 U00T#l*tw# ínwlrc. n.i m.lhoras condi- tijuoa

TUUCA — Vende-ie o. último, apto.. tratar
te de eoòmú, .íneÃrM,'pronta'^r_!êm'conitruc-_ paVa entrega im'l0iB9 'oca'> Inclusive Sábados e-receber conitruçAo, vendo uma rran.'mriei. com .ala, varanda, l bom quar* tio mi niros OU k Av ttln Kranrn'de Arca nma ¦•¦ **' '•""• '<¦*¦— ¦'-¦ -_-i__- _-_h.ir_ __._»i.i. .... -"•¦•¦¦ » ** •* * ¦¦ .-....-.._ £v. i*/ bom financ. | toi. cozinha, banheiro completo em , _,,,Informaçfici peiKialniente c/ HUFI- cOr, Area de terv, e dep. emp, Ain- ,J>*
NO C. .EIWANDES, Av, It. Bran. |bamento de luxo. Preço 770.000.00 «52-3565' co - 1(3 - lio „,„!, _ a/l.B23 - Trin: 1H0.tniii.i-o com Wr% ate ai chave, e
47-12B0 ou 32.3703.

I IBVtVW*Vy vuiii «v.n .nr __ tiiavr.i ç __-_.-.-»-. . _140% em 3 anoa. Ver a obra A itu.-i ,|(n, mente com
»._¦ 7323 3400 Araújoi. 44 aptoi. 300 e 403 e ir_i»r COMERCIO1- nu OKC. MONTEinO IVÔVE13 LTDA,I„ ,Lll*''wAV. BRASIL _ Vendo a Mm, um pré- Av, Pre». Varga», 417-A >| OM - Tel.l MalS Uma

dio contendo: 4 apartamentoa, í |0.'23-3M9. 10240 2300 MOR
3». • 1 galpSo. Tudo novo e vario. Tratar Rua Quitanda, 30, i/ 30«. Tel: TIJUOA — Vandemoi apto., c. 2 ou

3.° andar — Tels
e 47-7397, exclusiva-

CASMOR S. A.
E INDUSTRIA.

reallzaçio CAS-

(2.3021.
2341 2400

fe IMAA^M^^^..|--V_^_»V_VV_V__VV_VI> •

Tijuca
TIJUCA — Reildencla — Entrega ime.- dlati. — Vendo, locallud. em uma
da. melhorei ruaa do bairro. A Rua
Saboia Lima. local altamente .oue-
gado e o melhor pelo clima, cercada

1 de linda vegct.cAo c/ Agu. em abun-" (líuu-la moderna e extremamente con-1 lurtivcl vivenda de 2 pavi., construi-
da em centro de ter. de 12x30, todo
preparado, tendo Jard., garagem, var.,
contortAvel living, ampla tala, boa co-
pi, coz., banh. social compl. c/ box

,,<*-m côr., depe., lavanderia, haU a dep," de empe. Em cima: var., ( ótimos' dormlta., bali, outro banh. noclal oom-¦¦' pleto cl box em cot, todo em louca
da melhor, e gabinete de estudos.
Cr? 2.800.000.00, c/ lin. — Mala deta-
lhes p/ tel. 22-1312. das 16 As 18.30.

... 4337 2300
TIJUCA - Vende-se ótimo apto. A
Hua Palmlra Gonçalves M:l>, 11 a\it<\,

13 qtoe. e depa, empreg., compoito
SILVA 1.UZ

TIJUCA •— Rua Rego Lopes'tijuca — Vendia» llnd. .witaciU

Com. Ind
NUA.
APAHTAMENTvW
li. I i I uo •<!. !|.
de HOntlin, 713.  ,., *.-,., ...... 
dem.!» .ifi>.-,.itíiu'i««. ,viiv«.n* t*i?• IMOB LIARIA CARRILHO — JoaA OO \*
Co NII__V Treta... tel.l.Vini* R.,, Urua_.l.na V» Iii i« . '"Zolri »_2T_,'"r"ww JWWI n.l melho... condi- TIJUOA - V.ndem-M Oi ulU-, jfwi tv- ^y^MS&f "•-'•• 10-* *?-WÍ0 - R«"Ml 1*5- |ÍM c**m $0 por ento fln.n- m<» »P»rtAm«nloi alugado,T ./Tuui-A-- vemi.imv. i «tintai wt« «522? _V-.^r '•>•'«"•»: Wfr4 5J00 «'•«»«» *»m tVO .nasas apòi à <«"*"<>• ™mv<mu>» d. _ qt... _a-
A ma SAo rranrlieo Xavier, M «w 43-967Í t 48-2471, . ~k mmmm—T"** ***^ 

•«f.-.fl. A.t _4_____T ctV.Ti j U' T*r»*i-1». n>m»li dep»n_enclM,Inicio dr çon.twcio, .vivt.iHi.. j \.. T_6__ i\aa "HSSè " V>**»'»*m * K__ »,w, J,in*v*' n*» cn»v.s. Sln.l d. vm ni garagem « dcpcndcnelur.nd.i. i*h. 3 uu.rio. b-niheiiv, cõ. /*,w» *«:*,**v ? mau»*., apm «. t\vMv\\\* .,, ¦ pi.* c^fo • o ».ldo or.n- complru» ie «-mpr-gadii. Prccoi«liilia. dependlm-la* dl rnipreiada, .,.,,,,... ÍI~~ ^C 'T ~ **W4^* •W» ** _•.<?. - -¦"— ¦* »- »--.... - —-..- ^- - - _________ -trrrs°"'
Are. com t.nqu». »V»vo 431 nvll » ,.. v A " '•<1>»l,w — VV«>.» vlieu-, vt»; t-AU >*U. g«-ni« .*w aoutra com ti.Hui, i.u, uu.tto. t-a-.L, g*w _____* "" "i"1»^ i*J»' c»*». au*-**1 *a**»\w, í^^«
nhe" ' '¦' '
l'i

.*>_*«_«*». .íemant» (.clllf.do com pr.l- * |1*rUr dl* *>* 800.000,01) — «n-
... ..,..„.......* ., , n^wívs *Vi\ t«Ç*»» m»n»*ig . partir d. -r*.-.* M,° m" T.**--°í.m 5> • •¦

ih.lro. co.lnh. . Area com Uuqu.. MfW^J •Wã. *.V»d» d* UsM.tvm c*i„ MpS .Vu». X, *tí>Mv*íit Cr$ 4 _SO 00. _*___-[______!! .*no* (* *fO»Wn»r). V«r Ho 10-•reco 3si mu cra.eirx-*. Ntauawto }™?*c_ \t_» • '"« «i*n«v«r».^ »uut 130 i»ti ««*««««* L. > IíV, , *. ^"fw.-^0- exp.rim.nU ral por genlllei* do. moradores
iot.1 dur.ntn « cMi»truv*io. tntwna.lSVV ,'lx" *'i«iu«i e Sl* rr«nk<ta«vvlMAw'UV J. su\H<V'W Vv. **rw»* M« « MI1MCÍO ém fefe '
cAo no local »e. d.mimo. da. » **• iV? .* " "?<^1" MW» •* .?*.e«t4a'3t-A*_.. IW ^v Kvn.r _l*_orlatarl_ A.II hora., ou Av. RI» llr*.ico. •> MUÍ**m»*»J». ».««•« *•**¦- - K »» -I »*— ^ - ; . l.fArlO d.
333, tel.: 43-1110. dlArlamente. K. DA\Íi,S_ "A»V* — *»*».! U-I*» e.V-WVA — 1^

I30M a.W.**1-'**1*

•*• ••>» N>m.r t_rM>rl.l.rlo a. um
_v_ _tw«^ ^. *T_-Í*J «•B"J««« «Pto* desta*. .**..i.... -v u* eJxtvv»v Aw^i»,_, . k-lfifk*. V. apoia à Ru. S_-

Vratar e\rlmi|\*anient- na ADMI-NISTRADORA 8ION L_U. —
?."_._! A*f»«">'SA. SSL V>. TtU
_____ UU 1500
RUA SABOIA UMA, vende** apto.todo . r tnd.r; Hall. 1 »]»t, 4 qtoj.emprag.

^_*Pre-
ha

3300

de peç». ampta. e ne eimer.do ac- •"«-•« — aua nc|{0 Lupcs touw — venue-ie umi. l**iacete,|TUU_A V.ueno Vtmle-ie. •b.mento. Ver dltrlamcnte no loc.l 33 transversal à (.tia Conde coi*'m.*s4° Vw"r,u u,._. *\xo'_ . 'Av* ¦'•,v,,'', 'ivivtm <«, t»«j» v«v.tioIHu« *i__.l_«Tí«_Í *.« _Uí._í av-."n \'i~. rVMfe t. prabl.mi d. mor»t^la!v¦^u,,• ¦ 0,n* eonnn». aep. aeA nua Marquí. de Valença. 37. ««a, R«X 1. ,lL. _. . . nn' •,l1*' •** '"^ M m-i____ rt* **_: »ttUte> *,,»>,« apivxeltAveWttmo »» •!'«*>l>^ •"•¦n'» ¦>• _5*?KlS_ ÍR*I ¦__ _»JTt___M__ rjiíí ! •""•"• rr*«o 1 SOO^OO.Og;frente A Churra.carla Tljucan., atí'de Bonfim na altura do n." 90 tórt.v S.U Jantar • llvti**. Nm 4J,c.v» st,«> .t, t,*,,!, ..k,,,",. 4 »í!' a_ab_«_w__ .>_.. i_ThTi___ i.i _T lü* f*ml"->- — Edlfleloíflnanc. em 3 «ío. Auxllladera
f _.tf;_w__fe_V ,rl,uI c0_\ *_, *"_?¥• "O Edifício Ofélia, vendemos'ml, »»'«iJÍ^ ,0m._M>_ _SS__ií: *•»•»»•*••*•¦ .wím ..( « av «taV*». ?_*«*•> ««M wíS** • SS*«_ » •*,*,,Y•, *<u*>»l * Rua S«n.dor ÍUÚ s A* T*** 4,-,lw*<JM •"-«
LIARIA NICiRI — Av. 13 de Malo.i . .... , , corlnh», bai<helro nvlal. depeiuWn- \v ,\h,.ic n»r.xXâ., ».\ ui, »,; , õl»v>. c\>iii ...*¦¦ i, .v_ 2 j.r, j. *,..>.__. «a »n .. 

"r"""uvl 03338:
47 - .ai. 802. teu.: 42-0873.32-0331. aptos, de living, grande sala.d. ,mpr.».da. mndt »«. ««mio, Ç ,..vui,;f lÍ^E^M. -4»aílM^^v_l_Sr «5A**m__«Í __Í™__\_W,~. VilH*1 _ v«n ,TÍ_ücnrXS^.Ã__rÍ-S_.2 quartos com armários em- j»««,¦ ™^___£w}l "l.V,* .fc! tóflw « >*«\Í^S _«^.WÍ$ÍS- d" «« >w*l «»*« 7 ii 23 ho-^^^.nwiitoS__iu?«&Tn«_?%_?•
TIJUCA - V. B». de.eja compr.r um butldOS e varando. COpa-COzi- iHílliS 4 donviltírl*. itamteV ."",., ~„  — í^lt.. *\.1 _ 

".."'_** 
^M«*» f** — nf«mi.CÔ«S « VendailiSS-1* **_! ."'_ S •"•"• banh* coiinha,

íC^cKW^Jr.;.;. nha e demais de Jhcí.; gtjtí ££g& tSJsffi 
"^^ 

^ »«S- ^ui^^r^^,; WM ORLANDO MACEDO- fc^M ââ^»
grande parte facllltadí e tln.uclad.. PrédiO de 4 pavimentos, «A- du*«. >^Jj^.S_SrÍ__SS_ Xnv ** W-VWSvV. t.VrKW-* ' ' 7*'V50 <R*»«. int.rn_). *fn\_jA~~Vendem_. nr-_i_"_tf ;i_K:f_sBnl!! ..1,ot,s com e,e.ador- ^F*^_áE3yS5^ ~ ^^»*¦¦ ^WlaSH; .tr" .. 82&7 HS.^»*

lio CO-ttlO Bi JO*C» 3C«.• I»i¦¦ H Nu U.»u»
i. 1(0*4* «N.NIORI. Av. 13 de Maio, 47

tela.: 32-8331 e 42-0873.

TUUCA — V. 8».
algum Instituto ou Caixa? Deieja com-
pmr apto. na Tijuca. em local d.
maior procura? Entio procure a
IMOBILIÁRIA NIORI — Ar. 13 de
Maio, 47 — .ala 802, tels.: 32-0331 e
42-0873. 73072 2300

¦•' tm, ço fixo sem reajustamento
com sinal facilitado e 60%

é contribuinte de financiados em 5 anos após
entrega das chaves. Ver no
local. Tratar exclusivamente
com CASMOR S. A. COMER-
CIO E INDUSTRIA - Av. Rio

 ........ .. ...... TIJUCA - Oportunidade - Terreno 5«ft$ ,33_ -JJ-" Md. Tels.
303 com sala, _. bons quarlos, cozinha.| para Cas. de Saúde — Coléclo (in.-0_-j.-D5 t 47-7397 OU 8 Rllllbanheiro completo em côr, armArlos resldf-iicla. grande terreno, cllm. «)- rnnll. A- i>,,„f:„, -nc r.n f_embutidos. Area serv. c| tanque c dep.ilubio — FINANCIAMENTO em 18 V'-Jn"e BC DQüIIIH, OUOOIU In-
p emp. Edf;_de 3 andares, acabamen-jano. — Juros de lOTr. Terreno excep- CluSIVe sábados e (lottlltltros.

clon.l. Vendo em rua eslrltamonte rc-iii-ic „m- ..__.._,*•..._.*,. _-»c
sidencial. longe da poeira, ruidos etc-JJ1*'* Uma COnStrUCÍO CAS-
entretanto, com multa condução per-'MOR. 86843 2500to, comércio larto, colégios etc, area'

to dc luxo. Preço de ocasiflo 750.000.00
com 250.000,00 A vista, e Cil 

.; 250.000,00 em 1 ano e 250.000.00 íinan-
ciados em 12 anos pela Caixa Econ.

TIJUCA — Compr**- *att na Tvjvu*.
ou VIU Isabel — Sl-í_M.

TIJUCA — Desajo comprar tei.#H-
bem situado no bairro -- 43-M1J

15.14 13Í.

çotv«-.vi. W»v- *ix«butKUva.'dep. emp,!» WC 4v» e WO w< «JÜIn''. WiV*VA -^.mn-.-*. ,.,_,,;,. ,.,.

MOM.v. 41 - SJ t.VM - U-MIt. lAuvvba. \» - ttCW. ,V-t <V» .<^«>i»Hv de ««v^gad». AtWde .et-t*,"l_t likV 4»-«.,*,o «u -a-iH* i-*_N< cwnx l.na.i» *Ur»r» 
n»l(««tm»

TUUCA - «u. CWdl da Wontuo. Mt  - ,._-!__.. 
"V 

__% *» AV.rV ^m ' 
 "'

»Vrt»l * - )v-r cento de18 ivr ,-wto na etcrltura. 10
?»» AW oli.xe, r (, rwt.nte

<v>m•- ntlftcl». Hollda> - UltlinM ai-Jir- TWIVA -- VUIxi-am ..¦..,..••,•¦,-.. ,??
tijuca - Vindo apta, ean « SMSSÔÍ^SwS ,Z', iÍBÍÍ\lTW _S *** í*w^^ * «^ •£» X^üiJlWlttM-. . . *. ,

Ml. emoi-«(»djí. *w. .te »«\Kv C _* baivh.ito »o, csV\ cv-xl^Ka »w(>*V V "* *-V.lttl_. fí - tVi_>nv.nic»i> eUiwie. |«i.,»»». ,1c. AMbameaiW tid.. ovuuo . Nxuh.iu. M.« „„.«>_. ír__,,*>w!M...t___!» forte» -
nheiro'.oelel'em" cor. rAlirtO e ba
nlirlro de rmor»i(.d. r *r«« Ue Mt

compre-
p.irtamrntoi,com grande aala, 3 quar-to^ banheiro em câr, copa, coiinhae mau dependl-ncLi — rino aciba-mento — Area total de con.truçfio

£___.*.•Sf.4í__m.í - TrâUr M ™0-BILIARIA ATLÂNTICA LTDA.. A Huada Quitanda tu — .ala 608 — Fona
**m. 01117 1300
TIJUCA - Na Muda. vendemoa A H.SAo Miguel, magnífico terreno de 10v 40 (au . metade plano). Preço Cr.1.200.(100,00 _ IMOBILIÁRIA SUL-
AMERICANA LTDA.. - Ru» da A«-

mlca. Ver o apto. Esta rua começa de 3.600m2 descortinando lindo panon. Conde de Bomíim. Mal. inronna-l rama. Parte plana e parte elevada
Íojs 

na ORG. MONTEIRO IMÓVEIS! junlo ao Colégio SSo José (Intérnato).,TDA. Av. Pres. Vargas, 417-A s| «OO, TraUr pelo telefone 62-3032.— Tel. 23-3468. 10250 2300 0727S 1300

TUUCA — Por Cr$ 1.130.000,00 vendo
ei facilidades casa grande em ru.
particular (nio t vila). Tel: 33-7172.

28191 3300

l-ieo TAdai a> òec dc tvente i-I.ÍTS™ •«'•»»»>. et.*. _M«UnNAt9 t.d.. ou.no , Nnvh,i(v. w, *m«*»- Jkt. ^ \.i_.Í^''1 r,,;i-'» * Cla.!«"«oiei» 1,14, saia. 813 r 613. Tele-
•arte 1, m-lArt. 

'. 
1. .«o ,«ra:o. Tele. g*u [»' 

<»V^»*J; 
, 

lvlj 
fef*^" «*^ *W. 4» -»*»»v'*.v JK uJ^w * *%& _X_3* 

" ".nejamento I fone 41-SMS. «mm 2300
.„,;.. .-____ . jimr 0I1» " ÇOMttUtin em («ie bem íataaeui, Vi^v. c<< t w _____ v... S____**»*S* tw>n*e,« — Av. Grae»' - - -
tonei «.MM • 4,-7.3, «dljnt»*», tm>.,* .«.«i.ti.t, ^xtN 1. 5 l..,,A;> ^ SlTJS -M__íf.' ** ¦*» 51t - ¦»'»: SMtVí ATpCAO TUUCA - Oportunidade

Id» 3* me.e». uo máximo Vvv«u»m*.M>. un*. 10 yov ^.|v. «*, ftvav*. . „ r • •_í*' »«W ».*vm " 
> endem-se os último, aptos, novoa

CASA: - Vendo vu.ximo do Largo »l dente CrJ 1 .«iV i\V.(,V .s>m vim v*.t»m, ,m t» w***. tVAXtum VWt*«V"^_~\___»_ _"~ «SÃ«!?." im c0'}smir "a Hua Dona
,1. SHunda.ralra OOni 1 .iu.it.» I -KWM» »U\»I de Ci. KV AWiV • « i> ..,.-,.-, v«v t ««, ,\V,J, ZT_-« ...... : . n"U P**n«« residen- ?*¦-"•»». 1M • transv. A Rua Conde
UUií mata dinenXel. Vr.«VutrHU*,u MB»»* • hmxUtò, «o 3 :tim. a i* . ,*v_* _. V N-.,1^ A*' t*_.i1h"_1l_5 2f -«««Wlfc. ten- * Bon m Pr6X. A Pr.ça Saem Peft....ias » m.u nepemieiu.^». 1w» 1JWW, ,„M . im.-.^x», 1K> jE\) , , ,. , >v.i'k< V ,'1 , S. *\ " ,*-,,v * -411.1.0» eõttéâ 2 contu- *m *dW*áO «te 4 pavimento», ed dota

r "7"a; *nplu "-"^ meb^^js^-wV y^ iSS- ^ ~ ^B hs _5SS %I3 -=«_ -.-_í±_^

niaaníficci

/Si/

_S1 BjB IB «S-K__ba_££^ i__-.pí._í^psS

P 
«__ n_f #^ -444- —

______! _3_f__ftt__l s* Pr ¦% ————¦*—'—'—'—¦—'—'—*¦ - ¦
at__§ wr «m _____(_ _._ ^» -_ ,,
TTiirfMii 53S ____?.________ ****»*i- JSmm d_______f______É __& nr^-ri-it —_-!--- -—_ EggSgCS:" *^^*'t-'^^1 F^cs^-^y^-'-.-¦ -':-a___.J

esta f^^^^^
residênciqíílTrfr

¦j r_j ___, ——1, ^^í^^^iy

L',"

residência! L,
|p 

IMI ¦¦ Il | L-jj-T r 
j3 

LJ -2™

LI II' lllÍ¥mllmmm •> ******************** =jf cii3 *=a__«a //
F yp 4-. I|» ¦||li!. «p ¦«» A*/

flv^-TT H? t

L 

f  // ]
s //

*i™_4___ «os _v»
£____* r V*"1**-" apaHamento de_>.•.(» twi-esv. MWl -i*«*llbuto. qn.r-t.s N\\ . ,^^»l,^^«. k„» Gen.r.l F,«-
Mnt* .<*«*¦,. OaMoM N* 431 -- .pli1.VV «\x»| ,v ,\«.t-.\iB ». Acha-te•h\f«,V rr>,\\ .vntv.to. t_«C0 CrtN.' AV.v. IV.t.-re omii pr. ltarl.nl

tiiíM asoo

^anhelrà toctal completo com beaC
quarto e banheira de empregada, Area
e tanque revestido de azulejo, e mAr-
more. Preço D70 mll cruzeiros faclli-
tados, .celt.-.e financiamento. IPASE
ou outra C.txa. Ver no local c tratar
com os proprietários — Tels.: 
?..-4176 -- 48-3433 e 28-0881.

1.3220 2300
TIJUCA — Grande palacete p.r. In-
corporaçlo, c.»a de .aúde, clube, co-
légio, etc. Vendemos vailo, entrega
Imediata, A rua M.u;. e Barros, jun-

_tV.\_A ._ Vnu\rírt ,1„,i™,„h ... {a *Ji"ll« SJo Francisco Xavier, cen-

____»»_»a_5àt^ >_« _í_fi_ _ LT rl"" * •""l*1" «comodacaes. Tem Cr»
it\_ x. _«». ..? _ 

*n ' • ___: i «-0«--«(M.OO financiados em 5 anos*
___. ?...,. , V** * **'*¦¦ iTratar com ImobllIArla Carrilho, Rua
£_*__-"__• __* •'"'''jo* K«. General i Umgualan*, 118, lO.o andar, sala 1008/

\-

WMMilto SAM, C.i-dOM X« tól
k)'\' MS, fm.l ,1,*, BOftVo de ornbu.
tt. MMnM alugado cmti contrato
v»iw(««,*to. r-ve^v v_J «WAV.OO par-ri Ctn»n,.»><., tV.t.*-re oom »r. B.r-
l._va. __, »-!»<!. 10Í57 1800

!». Tel..: 43-1-72 e 48-2472.
73684 2300

VENDE-SE um terreno plano de 12x
30 na Muda. Zona de 4 pavimento*.
Troca-se t.mbfm por loja. Telefonai
47-3018. 26330 ÍS00

»XY_*. V-.nAen.-re *• viltlmo», p/•Mili*»»'» ew 8 mej-s, n» R«t Haddockt v*x*S i*\ ...js M Alm. OavIAo; todotA* (\r-w\r-. l«,<o _ roníbr». tVínol de
1 4«.rtv*v »mi%l» m1«, etc, e de xe.t.-Meta, 1 <»._•,*.., etc: t.Mo» oom b«-»^»^l^_l e\w «xM* ^m hox, bo. co»lnh.,
<«»rto e \X .0. de criada e Area de I , iiM\. _ i.nene .inict.do. Preços fixos ícias dc empregada e area en-
,^_ ^__"_ _ u _'w,'uíl°. *_*"•• vidraçada, com lustres detxMk, tw ««.líner andar. Sln.l 10 por __ili_i * __ . ..*-wt>v o \>.t. r.._i. e financiado, tfé».|Cristal Iclicco e Galerias pa-
l_!_4___!_^___£__»^tJii5^,__ N cortinas à Rua Oeneral

TIJUCA — Vende-se aparta-
mento dc luxo, ótima cons-
d iição com 3 quartos, saleta,
grande sala, cozinha, banhei-
ro social em côr e dependèn-

Wo. VM**-. tel: M-_W

1U_\A — ínw conitt_c»o «a vlltlma
_*4 ,\t \\ir.s, tv.n.fíi-e-r.-, pelo cu.to.
.\--.rt.n\MMo de fi*ente. com 130 mí.2,
A tt». V-ipcmi.Ií de (Igueiredo, 48. —¦
MM» lof^iw.^xv» < .ift.llie*, pesroal-_i_¥i-b, A Sn» 3_l_l_h_ Palhai*e.. 180-F.

ÍS94 2300

Preço a partir de 2.700.000,00
com o financiamento

combinar

VU\'\\. , - 1Vv\«en,, ..- Ven*.*,», a R.P*»\-»>*> Ar Itapagipe de Íxl8. Para
\*1* e ti-at.r ,xmi.5isxV». com o SR.
gAAti, tfl. M-IMí. Av. Ri,. Branco.
.M »mv.v l,«0í ÍS83 «oo

fl

Edifício tipicamon.. rasidancial,
possuindo íomonte 5 pavimantoj com
Playground, Terraço ajardinado, garage,
e todas as dependência» para V. S. re-
sidir com o conforto dt um. *__. dst.

Seja UM DOS DEZ únicos proprietário» d.t-
I

tes luxuosos apartamentos inteiramente aca.ados
e prontos para habitar. \

/'* I
•\- i.

Distando poucos metros do centro

de condução e desfrutando do

Baía de Guanabara.
Construção do Cfa. Construtora Pederneiras

< ' 
. 

'• "/• * 
¦

rt-AiA DQ RUSSEL, 426 (junto do Hotel Glória)
%

^líHSSi^i n P-í _________
r'V:..,i W\ 

'! 7%w ^:,m- \.m... :.

\

.

comercial,

magnífico

V'1

biolem problema

panorama da

i__Í_l_l _*_! íl 1#-*-"1 í J'li í _**_n! II
mkf.iv^A-wmW ,j>**»*"*^«V ¦fV^*-i-M»

Vi

_mm í-iH-V-v»^

1 f  ye***«e*,'« í***'*'-

InJl ifMpl LnnJ ir
•—•. -_r-.«t;.í'**,í  -i~ ¦<> ..»,. ',»"-:i.....f'3i.,»*-> __„ •.¦»¦>¦« \

M.

PXl
fTTT-Ti

u u
A.-.—.-".i..^,.'*^.,1

V1*\_V..M_N1VS NA TIJUCA -
V-»n,tf-»« |s imwm. entveaa os aparta-
KWÍi» «S * ¦*•& d» ífvi. Urapi.l,»í.-. . eftW S «ii.itok, Uvtttl, l.rdtmd* \H\*e«\,v Ksi',;*,ei\\. cm <_r c de-WM» d».|SM>d*n._a.. Oon.tvufio de lu-
y.V TOM .o.tsa-Monto _- Vralaí A Rua
_1 :A *_____*!________.; 1_5_L_ 50°
_WU6S 5 \V\\doi\\-w apartamentos,» rifxNi eivo. Km reajiiFtamento, em.XMMliMot,> \\, únllWa Iar-o de piso AttlV. VA_x\«vte d-> nsMeiiedo, 4», pi*A-x\w\o A ri.^a S**M ívrta, tti% fman-íl»,<on .m j mvò* e p.ite facilitada
«ttV*Ht_ a co-iUtiucAo. -- M.u deta-th-M . -I«ftHwavxv«. pessoalmente, ,A_\U J\v«^uíh\ ralüsi.!., íao-F.

MM M00
iHlMO NtítWOU)! - Oportuni-dade! V-tttt. aptos, todos de fron-t- A r«a tUrAo do Mosauila, per-to da r_» rmtiial comp. de res-mmlo, awmlA sala (17 mi.) va-fAttda envltlrtoada, ótimo quarto*.PAt-ai.. ,-om armário embutido,.swtv-th» inmii l«Kar parA R-ladel-tA, Apo» oom (ninuic. «marln dcevupt*)i»da, hanheiro de empre-tada. Sinal .-.'.menle 20.«Dfl.OflOn« iwwpw _(l.d(lfl,(ifl preslaoõesde ..(ÍHW.M. O .aldo empoqnenas
ÇAt^las lYalar <el. ífi-OÍSl —A,"f tí*-,tr1, ~ A<_m__ dlàrla-uwnto das | As JO horas, rtitmo___ft_í__aVI*W * Mr,,r A* _*- •S_Vs<H_A,hllll Jl__ jsoj
tVVlMO NRHOCVbi - Vendo
».pt»v de t«\o em con.lrnfío, à
Rm» S_V_ íVancl.. ,i XnvIcc com
hVtta. pev*. claras, eompodlo de
V_iUb_t«, ampla sala <20m2), va-
r*nd» .n..dracAda, dois ótimos
quarlo-, oopa-c-ojlnha, banheiro,
Ave*, dep. empt-efada, freco »

Afarcelinc, 99 apto. 201. Pre-
4if2 isoo ço base Cr$ 2 milhões de cru-

zeiros. Vcndc-se também os
móveis. Esta Rua começa na
Rua Professor Lafalete Côr-
tes, próximo ao Colégio Mili-
tar. Faclllta-sc parte do pa-
gamento. Vcr, das 14 às 18 hs.

877 UOO
ÃTENOAO! — Raro neróclo! —
Vendo iptos. de luxo à Rua Con-
dc de Bonfim, ji cm constracSo
adiantada na última laje perto d»
FrAça Saenz Pcfía no último an-
dar, com terraço grande compôs-
to dc vestibulo, ampla aala, ótl-
mo quarto, banheiro, copa-cozi-
nha, área, dep. empregada, la-
vanderia. Sinal 4*..COO,00, na pro-
mesaa 40.000,00, prestações de ..
5.000,00. O saldo cm pequenas
parcelai, tratar tcl. 26-0281 —
Anita Gelbert. Oportunidade!

2170 2500

OPORTUNIDADE! — Para fino
gosto em edificio de luxo, sòmcn-
te 2 por andar, perto do Tijuca
Tênis Clube, edifício EUa, à Rua
Conde Bonfim, composto de: veí-
tibulo, 2 salas, 3 ótimos quartos
(15m2), 2 banheiros lociais, copa,
cozinha, Arèa do serviço com la-
vanderia, dep. dc empregada e
garagem. Preço a partir de Cr$
800.000,00. Sinal (>$ 70.000,00, na
promessa 70.000,00, prestações de
7.000,00. O saldo em pequenas
parcelai. Tratar Anita Gelbert.
Tel. 26-0281. Atendo diariamente
daa 9 ks 20 horas. Ótimo negócio.

2183 asoo
TUUCA — Apartamentos em cons-
traçAo, a der. minutos do Centro •
próximo ao» melhores colégio, da cl-
dade, vendem-se, á Rua Marlz e Bar-
Vos, 1014, oom eala r varanda, 2 quar-
los, banheiro eom box, cozlnhn, Area
de «erviço e dependências completas
de empregada. Edifício «flbro pllotla,
com play-ground e parqueamento pa-
ra automAveii.. Com financiamento da
uma parte em 60 me>ea e a outra
durante a» obraa. — Informações e

txaii.tr í.fl.WMIt. Slnal 40,000,00,1ve,,das dlàrll*mc,*t'- no Ioca'* „_,
n» M__V_Í__ 4-,(tftfl,00. preslaç&csi wnjnw
.V.OíiV.OO. O saldo em pequenas1 TIJUCA — Vende-ie na Ettrada da
PAWelav, tratar tel, 2Í-02S1. —. Pedra Bonita n' 140 os últimos lo-
Auils Celberl. — Atendo dIAria- f" deitei loteameutoi, lotei da

PRO PR1ED
DA

A D E

míi i.

SULAMERIC
Companhia Nacional de Seguros de Vida

menle, da» S As 20
tifwiuuidadc.

horas. Rara
51M ÍSOO

5.000 metroí quadrados, água da
naicante ligada para todot oi lo-
tes, luz e telefone, clima de Pctró-

*VV_ NVAO! — Vllimos A renda,| Mo1!», dlitante 25 mlnutot do een-
\\H-lA» de frente. Rara oportuni-]'™ • •*• Copacabana. Rua |A calça-
dado! - - ApartAMenlo» Po melhorí_*.,1 *m 'r*í*»B<>- Planta» • maiores
(_*_>. *U Kit» ttarâo de Mesquita.1 di",lh"."° 'ocal todo** ot Si*? 'T
ÍWÍ-S de (Y.nle. Kdif.elo llíS___B^tolM____í_ Limi..*?'! p!_- ntSlr.co,ur.o de; vesiibu.o am-,^^.^:^^^,! g 

d_
Pl» sala eom (2(1 m2l, 2 ótimos.f As 12 e dai 14 At 17 horat. Tela-quarlos. .-om 2 varandas, eopa e fone 43-9U9. Preço Cr$ 240^0 o-oftnh». hanheitv. Area eom tan- metro quadrado. Financiamento Í0%

Swe-. 
de.pende.ielA* para emprega-'em S anoi, |uros de 12<5 ao inó.

A. MiiM a*.\nn*n(e Cr$ ..fl.Ortil.OO. fstes lotei foram desmembrados da
na pi-orne-v» Sfl.Oilíl.OO, jtrestaçâ('sÍProPrl*,d**ll'« conhecida como Sitio
de -.iW.<N,. D saldo em pequenas l-afayette. N
pawetA». Tratar tel. 26-0281. ¦*¦**¦-¦ 1001í 2S0°

PEPTO. DE PROPRIEDADES
V Rua da Quitanda, 86 - esq. do Ouvidor

VENDAS-noíocal ov eis nono Departamento dft ^Propriedades

\

Anita Vielberi, Atendo dUriamen-
te da* # As H horas. Preço a par-
Ur de tV? 4S<v,0_í,e<l. Ijido da
somhr» Oltmo local.

-177 atoo
T.Jt__A* — Vwidem-Ae aparto-
HMAlM pwnl.t» na* melhor** ruas

j do baltrix. raiemos «et oelos por
| CAnttl on Vnsltinlos. IVatar dlre-
lamente na AUM1MSTRADORA
SUtS ltda, Una da Alfândega,
!__, 1" andar, 1VI,: 2J-_3..6.

4.%2S 2560

ALTO DA BOA VISTA — Venda-ta
trin magníficos lotei com a Aron
total de 15 mll metros quadrados
no melhor ponto do Alto da Boa
Vlita. Pagamento facilitado em dois
ano». Tell: 42-7002 e 42-4080.

4280 2500
UNDO APARTAMENTO novo vende-
«e. Acabamento luxo todos os como-
doa na frente. Rua Zammcnhof S
apt*. 403. Chave 1*0111 o porteiro tr
GUIsberto e tratar com sr. JORGE
Tel: 47-__J depois das 18 horas.

37491 1.800

tüHI

\ . \



íi O/ttftltir- DA MAVItA, Domlnro, 10 ile Novembro da 195T

COMPRA VINí&À Dl PRÉDIOS
«.• ò (Piá» %

i
km

TERRENOS
VENDE-SE apartamento n."iTuVCA. ~ v»"11""-»» sMJtUáiatci «jwoa - w»om»itt - 'M mi tíjiiii* - \fmna,.H unimo. anarti.«VM .„» .,....„ 1„ ..„,|... i . ds W «•ommi.ln tle taalllni u, .. UmiiiNw cwillti i........ - t «l«. -4ltniltK> m, «i «h.Ii, i» H.5V«,b

Edifício acabadfl dc construir co"> •>?* \ «iwndlmiM de empra- cope* cte»., «n,»,^.,,, . lnM, „piíhi.:v*n»r /m,,,, „, Se*imila.f#|raV uu
i,; ,.«... i,.i,:,, „. „-.« „„...»„ ««da. v«r » Ru» (tomais» i. ... . 30 mamu 11* «mu» «ul .iu, imit, nir.i>t oiuMn- bmimuImmthíhL «,,!,
jl com habite-se para ocupa» tratar » ku» Menir-, :* \* a nw.-i.iti. !•«««» Nim™- im. *«w .*•<*.»; -J,! ffito*tre*KíSow à™/í,«r
Çio imediata à Rua Luclo de SS%:*HJR..";.J!-:M«' "»••• "" '" §L í ^"fitàl?*1 '^'".'•..J™»?: í» i' unSir^w

TIJUCA — Apartamento du-
plox, om ótimo estado da con-
tarvaçio, todo pintado a óleo,
com forragens La Fonte, liga

(CONTINUA) m

' lut iit> conMfuéio HÍWMendonça, 32 (transversal à
Rua Marlz e Barroso beto pró«|jrHAKÍvÍMÊNTo"-*"TÍjucA" Qn»,
ximo ao Instituto de I duca- ,lr ocortunidatn. v«ndt ..,..,,...,„.,.. .n ..i..?,.,...,. „,,..,..,!.,. .,.,
Çao, LOICglO Militar e Mara-:c-M. «ala, 3 quarto», banheiro, t»

rwWÁ "viuhui* <t» niiK >.-¦-.¦mi.......... ....1.1.1 .....I. MJE

**)•• |wrM.'««1 ti-

IlItMll

34} iNiilti mi 1* i^v 'WmIIh,
'iTlitmítamum,

Rua
cani em Edifício de 4 oavl» ,lnh»' depanÜSolu para «iupr*saa» »«r«\J». tin*. ¦•.-..< <«.». wSS .""i!1'1" i* •*> fonairuçiin
m,„i„ ,il,. _n„.ic „...„ _\_ • «,nd» "n<» »m dt liw mi. Jo» * munli*. 3 ....... m*. u<tHt«v«*».., ??/««- ?*n f v«nda»mentos sObre pilotis, com ele-ivin» • sot n,,....»..,.., .m » pt» i .«•«.» «mm»» m» S Sw^S*?fiSvador. acabamento de alto l-11'"'" Vtr ,u> * ** '• • > • """¦ '"¦"•¦¦.- «/ >. ¦
iH_A c.i. _i_.„j„ _ íi _ binar tllralamenlv cotu u i>ru|>rlei|riu ^ ,......... ....... .... ,..|>,iiuxo. aaia piniaaa a oleo e,n*a aceito inirrmedurio». tro» quiUr-nit».. s iHítthvii"» >»wi»i<-

507» ]M0'tiM, 1 varailtlM, «tc .•- •• •'.
............  StH, tt.,

rr«»iac«Mi pronta entrega, nom pradlo

tni tor. prMtacaot --i «penn» 2 apartamentos por-ntrtf» <i«tph«vi«. andar. Vando na Rua Anto-Wpo-inio BmH|o ((nic|o) eom <n

TIJUCA — Vtndo tarrtno mtdlnda9 x 11, por aptnaa 180 mll cruielroa
ttndo 10 mll rruielroa a prato, tmrua particular começando na Btrlod» Itapajlpt. — jj.joji t MI-ííM ~
DR, CAllItia. DK ANDRADE.
TIJUCA — Mudã~~V. na Rua Condt dt Bonfim etlma caia para pron-U tntreca, tm vila, tendo, varanda,1 uli, 1 quarto, banheiro, coxinhac quintal. Apenat Crt 400.000,00 aen-
do matada 4 prato, Precò menor qdtde apto, lanai, podendo-ie faier rc-ducAo ie (Ar a viita. 21-2031 «22-S99S

tijuca — Ati mio — Franco | '** "w**»'*»»»*»**»»»»»
Hara, ainda tem à vendi aptoa. Urmnoa |â|ulntei edlffcloi: BeU' Ftor, „, .' .: .Rua Coada de Bonfim, 587, cem- ürca"av. I»ortuoal -'vanl»

sancas, banheiro social em
côr, área toda azulejada. 0IP^ T -W**1* '^«'s^tSK^^OÍfyS
apartamento compõem-se de:it^STSm S^asBfiE _tim9
Srande 

saln, 3 bons quartos, embutidMi novo, na nu» condt a». "
anheirosocial. cozinha, área ¦Uon'!'""--'m •p,u' m Kn'^'.^

Ufitjn. li 11..11..1 i ..!-.
V MV ^»v «tiIWl. \lr*tr.t %

M jjooKI^rtos com armarios ambu.,„ .

rm ui.ii.i Ver com o portelto — Tra-de serviço e dependênciah"1' """ ° proprietArio. "¦¦..-• cri
completa para empregada.j"00000, c0,n ,r*nde '""",c'
Preço: Cr$ 1.150.000,00 sendoiTTjucA"~vtndo -

XUUCA VtmtK
X Hl> ruiu .......

' Atlim
.i.iiiititi

4o mili

,,.-,„„„„„„ , -. JITIJUCÁ -¦ Vtndo tptrlamtntot .»!rr'w('0Cr$ 350.000,00 dc sinal e O Rui Antônio Biilllo, tm Inicio '

|r*nde financiamento,,-W mil A vjiih . X nil ¦*» v vnni3JU1 atW|i<->» S.JwMOi, Vq n». mi». H«»ntl«itfl,
__. ' •>rlm....._ i..... m .»lu il*. .t a. via. Ai..'

h.;V;,VV..r%;!i.hr S:"e.,o\q^;°. com fogão da 6 bocas, prata-lS0- £&! *gÕ•»«'*•¦; ««:

. M^i^^^^-^^Bm^^NR^ otladalra, lavanda.:™-» cr*-soo. com m.t.d. ---

orttK 2S50 marmora, dependências da
ttm-rr.~r.Ar, t..»,. -«_. Xft !" Ul-A ~ v- n* Ku« J0,e " í mo.omprogada, terraço com 60 ótimo apto. dt frente, pronto, com a

TIJUCA ~ V. na Rua Joie Hlglno.
junto.« iu»*:<fc, y¦ mt wJhWWA ~- i:n. Cuniitnt. Salle*, metros quadrados, oossuindo varaniai, t nia, ? qüartoi. banh.a«í, twut .'ttifc Hjim, <ptt..TF, m*. V«niU--«r ¦"-- "' •- --¦ '*— -•- - sur. ..

trujío> adiantada, J aptoa. por an-ti megnttiea ruldlncla d7s n-idar e/ 4 grandes qtoi., ti arma- mentoi e mttrrtno de toooxaoh
rlM embutidos. i.Uo ,/ «Srnt dl.;.°ü;!1,ní0.?10..,VÇ.1v^;"'(}m de ..,

. llirill... | iiltriirnii de' lolifi K Jil-,,i'conitmdo do |i piv„ iirdlm de WÍ

to, varanda, Z banht. aoelali, eo- empresadi, 4rn, iiraie. :- nav •
pa,. eai„ grande irea de »ervleo,lh,1,.1*,r*"2*tv*L,n"*' * «randei dor*dep. eorapleti u/ emnrrrada «•-',""''""" ; hanhetroa ioc^iIi «¦ Pl„„.

dependente da aoclal. Latlno-ame- it financiada. Deuliiel, piam., J"J.rlcano, em final de ronitrucio, R. *>'". elIfh"tvamente com a eniiÍ1Conde de Bonfim. S68. mu. de R. tJu.a'm5uJ£u» £uij?.or "• »' maí
UHCA, va«o de frintt,' 8. *i

aranda. c, b. dep. tmp, quintal'

e raraiem e ainda pelui me»moi.4a-eoo7 muni?. aí» amiprecoa do lançamento. Edifício WT5SB5Ã—

conde de Bonfim, 368. etq. de R. «fflJoae Hittao, macniflcoi aptos., de »
J aalaa e X «toi., 1 MU « S «tos.,'*"'I aalaa e 1 qto.. e/ armários, to-lijo i

dio de Caixa ou Institutos. IvtrHbufo, lãía. dã. tüár, v.rtndt,..,„,
Ver diariamente no local In-!'?1? d* ,in',,r'.W* b«!»h«lro» *l»ne|i5miSSifôZm, *muS_\
cluslve sábados e domlngosJÍim^^i r***'!'P qu*rtw" lw"h,u,u "'

d.1 HV"0.: *?' '!*"!! "'h H1" ^r--W •— Vandr-ae uparlamenloi. 2,0araoa Praco 3 mllhõae /-«mC01" ',0' e wc «• e"»pr. e arei c banhT rômnt . mK! co5«-c«m"»'; nhotitor « nn» ,--...... ^titt, <»«»*• ¦»Mi«i,...1M.»ta. , „.„ -_J« »_„i_i,' ._ «!'¦•¦• rr»Ç0 o mtinoes, com i,m,llc Crf 3.0 _ vi«u » crs aso D"nDl C0|npl. u box, jde. irea de on

S',-^^ ^-^^^T^nVdr.^ f?.n"3^ tanta financiados .m 5 anos. Í^"k-^ &S& 10 5S%2° S* en£u,e,a- Nio pTa Sí Lí5!' TROCO - Ai».iiu.«.itu 4*-<«w>lt».V.l»nv nk «.it, Mul.Li.rn.nl» r.ii. lnfnrm.-,rAnc .... CDAWric S5íl', Hd™»*'*?»" T DR. GA- po a enereias a procura de an oi.. h"

restante pela Tabela Price. li01*t,ruç{?' M,?d? um m tndar
Acelta.se vendas por intermé- ítSW^ÉS&£¦ ^TacJf ' uoi„,-..«, ..!«..«. ^•w^«»^«'^.iO»riii<kWm»«Jii.tamenía. 

Edl.'lnfarmaçõ«s eom
Xi ^ *" ""^'^",1 r^rM,,m•nU,• — CO TORRES

,1^," .; "?»»4Hr iii-..twnv.iiii com o pro-'ou rj 44-50. --¦¦ —-I01 ombullcjoi, copa, i.u- ..,.,... cõuioõt» *t<uiin* 7t. tt.\ ^.IJiHatooli» nti k»e»l diariamente aon "*"?"*'
imormaçoes pelos telefones: iiinht • dtp. dt tmprtatdt. t>i*n-  nu* .-.....< .s« ioimii», -v. ..- itnmiu..,,, «té m 12 horat.tro, ..-,i..i..-. |.......... nl ,.,,,1 ,^.

por. 1 ...in. 1. » >w mi j«.«. . m.. "'"'' inter. no *...... •>.¦.

....,,,, ,ilnal. 22-2P31 e 22-5JB() — DR.
FRANCIS-1 BRIEL DE ANDRADE.

Tols. 42-1798'

616-518, lado da lombra, dlitrl- ta iobr.-a bala lolida 1 ampla t__fbulçio perfeltuslma e/ 2 aalai, S •",» <»"*n«> "eJ< » « com haii,lótlmoa dormitório», copa-coalnha, "i";.,,,2 
JSSÍ5?"'..^l.qu""?'' 2 ^''

artoi e banheiro para empreia.oai, iirace etc. 2 mllhftea t HO mil.-¦-  fr,Vfíí*ro*- T"' :,-3"í' J- OUALTERPo e eaerrias a procura de aptoi., L,MA' -
vi diretamente ao Etcrltórlo de __—.  *»• »o»

23-8660 e 23-0379 de secunda ?* ,icllldid» d* paoimenio »tm
a sevtn fpira * ,,„ c£h«An- _ iur0* * ,,m rM "»?• «t prt«o. Tr«-a sexta-ieira e aos sábados e ttr dirttimtntt nt constru ro.dOmingOS pelo telefone da «A EXA S A. na Rua dt Quitanda,
Obra 28-3296. 20096 2500 "' -" J'"' '"'•" ;r; "

TIJUCA - 10% de sinal" — -

r.
«1».
nu PRAÇA

J.Tel: 42-9621.

47-8710 n d« %* «mt «i, míünft. r»i '¦ TflUHCtt  finartnnieiAfl» "cio SODro ptlotlS, a Rua Go- Cr* l-200.000.0i

«oi «u.i mwinlfM!* Otlmo» npartaman- "*rai K0C*r S59 — «m final briel de aí

TIJUCA - V. pertinho da Rua Uru, f'fMC0 H*** ">«e **m O tipo de RSSífW® APÁLACÍTADA" t.¦Wal. na Rua Can-, Alvim. excelente l**™- ««e V. S. deseja e por pre- m v m T, c'J,lro í* «••"«•no d*

SAENS PENA - ^-^illTit^''^^:- ».í ffi »»^« - ^ feí?NfflB S

2*15 IMO TIJUCA -- tw m|l it«tw»f*i "-XW
., -- . ti 11 ir a ÜTIj 1 j <le-« ótimo «*>tiflltmtmto,-tt^iHtM, rt«
Ja com a estrutura pronta! ;TUUCA "" v»ndo aptriamuniQ» dt oooifrtilri uuut

¦ ' # MHM am ini rin rim r-.-.n. i........ aa i* «ii.rl,

1«* com salão, 3 quarto* am-!^ con«^"Ç«Oi vendemos os

I.00 com parte financia
22-SS9Í — DR. GA-

ANDRADE.

capital próprio e vende a preçosfixos aem reajustamento e tem ""naò
*~n Myt,

 Vptiílpninc t Un-, Afn»cn'''M,, *m lnitl* **• tonitruçto nt « qunilo•— venaemos a Kua Afonso Rui Aguitr, prédio aàbre. piiotii c pieio. co
Fena, 80, para entrega em piay^round •< garage, cantando: L1"1.1*^'-*"*1 **'&..'?"'
maio de 68, esplêndidos apar-
tamentos com salão de 40 ra2,
3 e 4 quartos com armários,
dols banheiros sociais, copa-
sozinha de 10 m2, terraço de
ierviço e deps. completas pa-ra empregadas, garage, em
prédio sôbre pilotis com ape-; tijuca

com P*nd«"5J»«
«í?'!!!!.^ ?«mino, todos da franta a c|

r« principais recaban-
inmlr.it.-hr íli-nif,. Edificio

lidado dt pagamento Mm |uroi t 
"" ~*" ""' "i*w»'wJi <M"ri phwlna, nlr.f-prouncí, 2

um rtt|uitt dt preço. Tratar dl-, -—».-. ¦. — -m». kiiIíwk Ai *n--.»ji< * n»in>Mcretamente na construtora bxa;TIJUCA — Pr.*» fth» A-*ta-..""T ^ic^I^, 
*.^"1 

,Í!S A. Rui da quitanda, 42, II" an- iUâtav«l nalti «L-ribii-., 1-» "7.. 
. . ml,if.«»P«»»«Ularas fa-

dar talai 1.102 a Lios. Ttl: ,]««»*« P»"«» «^rTUM. Pr*, aii^acto»: 10 por canto da an-«'«'• ™* moo\m W Kotomtmtt* ?hvw-inhI» 10 por conto nas cha-

franta TIJt;cA -. V. na Rua Carmela Du-tremo, tra. quase esquina de Conde de Bon-
antes e perto da Praça Saens

, ... • ¦ ..— NA URCA — Vtndt-ítIntermediários. Absoluta (arantla IL* •',„«»« bom prédio cj 3 quar-nos aem nefóclos. Informações e Z' Sa« ™»d. ,Su"£. 2Um? n«rt*
vendas nos locais das »•"¦•* - alSEJWJKBSf ou reiiaencia.

ampla mIi, trei ou dol» autrtos. ° "í"•">,0 -1 «otíntinr-, 1?«th»: >Urc,_- .L_^
copP..co,lnhi, banMm ci**L ^ ^''t^Jltvmr^.^ tu*L U%dtp. d. t-nprtfltd. Ortndt faci.! g{Sco°!f. %^5i^»^X%.•|Sí, * "°"

h, »>** 2 banheiros sociais, co-|3 ul*'\m01 «P»o«-, d«
o idaiti, twtmh «íi» Mmhk ounrfc e WC da emora- .'¦ e J quarfos, com de- nm. ~.~. » h^v» .. i-r.ça mh» nnnj. AZTm' ;."" ".w ."" """ ""'  *

tmttttsmsttr.it Wtnt.i».<e«r..¦tatàl. 'VÂ ' Z_XZ-J^" ;11 pendanc as completas. Entra-^nenn'•,,ó,'m,l ,re,,déncl, "or """"» S-?f*. df. Bonrin>. diirlamenle,:.
oainliit. cwiiii.ii, -j tt«n. >wn,P,M"»' *rM "• »rVIÇO COm J~ 

' " y» j. bK , • -ii.- '90° m" «-ruielroa com metade linan- inclusive domingos e de 18 it 22 ATÈFlCÃÕ"^ias. Preço 1 milhão, dadi1 em S- ano... tendo 1 sala. 3 horaa, à Rua Conde dr Bonfim ' «uieiroí a v__.-._ »«, »«.„ Aft I QUartOS. banhe ro. pnn. pmhihi J.™ Kit r.o ~w..uc ur nuill llll, ... • «ga em 60 d
a 350 mil Cruzeiros, COm 40|?u"tO!. banheiro, copa, cozinha',"dèps"! M6-5Í8
rtrtr rTUwttm <l...,i.J.. .-Z- . Jard' * Pequeno quintal. Alugada cl
por CentO financiados apÓS a contrato até laneiro próximo? quan-do o Inquilino entrega mediante

acordo. Negócio de grande ocaallo —
22-2931 e 22-SJ99 — DR. GABRIELDE ANDRADE.

sos iííji t/iinu.ti./-.. rtu. f»:-ivii ..i,^ íui n;„i»,iK „„„„,,Aptrttmtnfoi . vtnda Afonso Pana com hnHaMnã **' W S?*?9ft* mensais,
tos^duti «ia. com v.. .I"**' J""' '"" '"'-'f"""' «ofrospondentes ao aluguel!

f»r«»co flytiem reaiustamanto

entrega daS chaves. Ver no
local e tratar na CONSTRU-
TORA MARABÁ' LTDA —
Avenida Rio Branco, 151 —
S.° — s' 50517 — Tels. —
22-4227 a 22-4278.

e
1 ne p,u r«nda ou««». rn.aM.r.-MO-iíS La V^»^M OV%^^S^t '

.. L_'1íM »»
urca - Com 100 mu...... -- vüta t o saldo por.«.

2575 tSOO 5*nSÍÍn,!ní? „,í Câl" '" Initlluio
VENDO^rjiT,;,^-»-»-^:- „ • .—.vende-ie ótimo apartamento pa.
de írÍn.7 J.í?,à Sitn5 Pín»' eP«- r» Pei4Sna família. Tel, 28-34M 5
to, ,«5ÍI' «!?«lc'0 de 4 P»vlmen- GUALTER LIMA. y?' '
105. SOOre Pllotla. mm .1....J-. «: ,

nas iz apartamentos. — Pre- com 4 quar
ços: — Cr$ 1 100 000 00 a CrS rand* • »»ieriai, 2 binhtiro» t dt. «-a-ronr», portas, mn ímm*Ui!*«„
IRQflníWlíin rnm nnnnac ino/ mtlt dtptndtncli». Também stla araas dtt S«rviljO «ir» Ji-.uil*|iCh,i.usw.üw.to com apenas 10% , ,ri, qu4rfo, , ,aU „ dol, quar. '. . t 

'>
de sinal. Area total de 150 m2. toi com varanda, tudo «ito luxo, ?"?"? cTu 

u .** ^ .m.*'

«,!.. * Wto*t c°m elevidor, 2
SSSiifffiea*' «"ntrlot embutidos,dependência,, quarto e wc de emprel
vírtl* SS'1'i,' M0 .m" "* »
im ™nM m" ."""'roí a combinar e
Ru. Ll^"t0\tm S »no»' Vír »Rua Adalberto Aranha, 87mento 302. rom o zelador eo proprietário. Tel. 58-977(1

aparta-
tratar c!

PAKA JE«UENA FAMÍLIA - UScãJ
T.V"!de?e Proxlmo * P«'« boa re- Ialdenc a de hall, 2 sal»,. 3 quirtoibanheiro em eór, etc. Preço 2 ml- •

Rua Afnn 
'construção 

tm prédio íòbrt pilolis! 4 quarto*, 2 tanhtfilit» W«í?iliK, pt dotnl»T An-M nr-ttocit ttst. 't7êT." "'•i'-.>'*i.»«-Kua Afon- S9J 5 t ,n»rtfl.!eopa-coimha , jrw m hi,-... 1Z'ií t!f, m!!Su,l fí i 
' * ' ' copa' cox,nha- »"»•

a Praca^. dai chaves t w facilitados. Trtur co com 17.75 „,-» . .o^^otir l^IS? 1 «-B «» . ock Lo" áer,Z <'mP"'í- e warem. Peça» - ¦ --—• *J -¦"" m-' * «»>v"»<Otn- ho, 5W rio* 8 às 22 horas. amplas, construção adiantada. —

Vendas no local à
so Pena, 80 (Junto'das 9 às 22 horas ou à Ruai"»» ™™«"- 'oi: ^--jaos .- ../.-.¦yb.- .¦
México n. 111 _ Grupo 902 id"? ,14 il 1*llhor,,« ?•"•»"•**• SSl^SSR^*-^!
Telefones: 42-6808, 52-1842 e!proxlma' ao ™uca Tén" c,ul>*-
22-6400. - LAURO DAMASOi,^— NELSON MAGALHÃES.

 80145 2500
TUUCA — Vendem-se lindos aparta-
mentos e uma loja, prontos à Rua
Aristides Lobo 188 — Ver e tratar
no local, com o proprietário ou —
34-6292. 1325 2500

TIJUCA — V. na melhor parte daRua Carvalho Alvim, retidéncia de 1
pavto., centro de terreno 10x40, ten-do 2 salas. 3 quartos, deps. comple-

«mm '>cnn!,a, e 6,lmo quintal. Entrega-se va-'° ProPr|etnrlo. Tel. 28-977P. 4290 2Í04OU 131 ZJW|a,, 
çrS 1 mllhüo i vista e 800 mll1 . "IM 2500..NA ÕrlT DO MAB n-~nÀ

RnaAnt.nioBasnU.^^L1^- *.« 

^^4»^ffl; í^ffiÈW &££%£
dSIV hV; ^ 

3qt5-c, 
. "m*1-'0-' embuti.>«•« maifnlfica residência de luxo

TIJUCA - V a Rua Bom Pastor. £"%. T&6ffl%3__P* Z2™\ t-^S* 4 -V,ra"d»'' »
perto da Praça S. Pena, ótima resi- Preçoa a partir de Crí 1 600 ?n?mir'," lette"dència çonltolida recentemente, de 2, nal de 5:; «- ffrim. dT^dTan 

"e 
SSSSà

jardim, 3 construção; —

orr, «..!.• -i 'ii-i, l mi hão a 450 TIJUCA
.^WrtKb^ „„. „.,„..

bnnlielrrs nobre.» e "toi
em tór. coaa. roxinha, drs

^nilas .«closlvas - COM- mmm <»* 55.000.00 de a.n.l. -«fe^r^S|^S13 SfeS» í"^ 4 
'-

1.350.000,00, CUT» ^urn,, WS, ^,0X^7oa rte TraUr rom a IMOBILIÁRIA NI- j J»S5L A Wív. dependências de|RIA MINERVA S/A'-' 
,M0B,UA- •» i'."J-'< »' «.-ulr

para

'ifi»i SM Ik» T** * S>' SÕRC'° BRASILEIRO DE i?^";£"•¦,^r"fr"i" Si «aVF^-^S6551 «00 financiado. 5 Ch,U* .^ , «n. ,WC?VE(S __ Rm dj) Carm 
«.:•"'«*'' "'» 802' I varanda, e bani

PRAÇA AFONSO PENA — Vtnda-, tl"«ÍIâ ati. cifaMWs Íl«!^|1|l'-*i \-j _ 50 om;|Br -|"0|s 
52.8310

hall, 3 quartos,'3812 varandas e banheiro social. Peque-

c s.4sn.st Rua Dr. Sattamlnl, 135 t 135-A..deflnihVffl irtuuiiiwi. ílr^/i-n.r
caia antiga dividida dois pavlman-,c6-fi ««ntliMt ... !«.-..! . i.los residenciais Indtptndtntts * ÇÇ* 

* v«~tos ,»W W-»H ^ ¦*.«.
avenida tréi casas com iardim. Ttr-, AtOOSO ''jit.i ai liin -iiirnnni,
reno: 643 m2. Oftrtas ao proprietá- com O proprtOhirio OíSWtólWr•*7iiii'tr*mrio fone: 47-3850, base 4 mHhfcv BEllTLÉR?l H«te«mOÍtoi ,„, 4^A.

75673 2500
Ino apartamento térreo. Um doi quar-lÃPAnTiv...»,^,.tos e duplo. Preço 2 milhões e 300ifaPA?RTA"ENT°s . Na Tijuca
mil cruzeiros, tendo 1 milhSo de cru- „,;„r,„q^..°.'- ?° ""«ngo -

- Rua do Carmo, '" «"os. Tel. 26-3458.2° and. - Tel: 52.6635. DMA.
9344 2500

em*
GUALTER

4284 26Ú0 1

_ — cru«iros financiados em 10 «nos, reit.a combinar — 22-2931 .— 22-5599 —

8124 2500

80148 2500, TIJUCA — GRANDE OPORTU .-  „-„.„. _ „.u
 I NIDADE — Prestações mensais DR- gabriel de andrade.

Entraria imediata !^c CrS 42000° — AparUmentos 7109enTrege imeatara. dp; amp]o quar4o sa,a ^^^ dfl
2500

I TIJUCA —
i mento 801. da

u-tai . tai^rv, -— .v,i',i-tin.Mii. tui , ., . , _. _.- «1 ;'"• «mimo ituuriu, sita, jaraim ae1
Banco do Broail Maimwü tou'.', _^ L,v'®,ro rrancwco Al- inverno, banheiro, eopa-cozinha.lTIJÜCA — Rua Campos Salles,

TUUCA — Vendo na Rua Silva Gui
raarScs. n.» 24. cm edifiio de 4 pavl. ... , ,mentos com elevador, o apto 401 dei "• consianao
frente, com saleta. 2 grandes salas.[tos, cozinha, banheiro complelu,
ótima varanda, 3 quartos, 2 banhei-; área com tanque dependências
roa, étima corinha. quarto W.C. em-Ide empregada. Chaves uo apto iTMUCA
pregada, área çom tanque e garage.í 502. Tratar pelos tels S9.12M R;Syar1"»- '
VSr todo* oa dias de 9 As 11 e 15 às íí.bo-ij18 horas, chave» no apto 401 ou 402: °*J^-
- Tratar com MILTON MAGA-!TIJUCA - Rua Pinheiro da Cunhai,. ^,di^".„LHABS — Av. Erasmo Brasa.  v„„An »«,.„«„„ ™„, iimi.ia.lW e bi-\3i\.

Vende-se o aparta- _ft) Raoionüi Si. ím\.stAt"nr '"'' WK^se o apartamen- dependências de empregada e:37 — Vende-se apartamentos dê
t rua Haddock Lobo, T" ' 'ZZ?]_'"\\. 

r 
* 

Z^ '« 101, composto de sala, 3 ár*a de serviço com tanque. Pre- sal« « Quartos separados, cozinha
io de: Sala, 3 quar- «rnaud (Agonuia ,fíwr'0/,. „lm.m e deoandencias dm «° a Partir ^e: CrS 590.000,00..si- e.arM d« serviço, banheiro com-

Vcmlti, 3: ifltjtv

eioai «íftntdínctai e -1 a|ilo*. imíh.iu,,,,,.a33G4 .500.iogl> (u_0s dü frcil„.

4«íif "inst, *!""!'"« * dependências de' ^emprefiodo. Peças amplas e nal CrS 45.000.00. pequenas par- PIe'0' ai>cnas s *^.de entrada e
celas intermediárias de.rãcôrdõJSMl0*'!^

- ia. URCA — Apartamento cem 3 quar-

zz-9950 - R. 14. pavimentos. com apenas dois apar-«1.4 2=00 tamentos, vende-se na Rua Cândidoujuca - Vendem-se 2 apartamen. GafIée "• 101. apartamento 1 térreotos de frente, contíguos, próprios pa. 
-Preço 1 milhío e 550 mil cru-ra 2 famílias que queiram morar per zeiro«. ,endo "0 mil cru.-.elro» deto. junto a rua H. Lêbo. edifício no" ín,rada e ° «'*> financiado a com-vo, podendo serem er.trepues vazios, »nart 

•~„Tra,,,' n» Avenida Graça'""rf- -"- "  saia. banhei.' ^"Jl^Jí^JLl ."ndar. !a!a 309. com
das

tendo cada. 2 quartoscozinha quarto eárea com
banheiro de

., — u da Cunha,,, „,
•>55 ,' 401 Pn„'. ,f^fS° BraBa'  Vl'nd0 t«»wo. «o»' 14.SOxí«,00.;"a,a"u255, l| 404 - Fone 22-6128 Llvre. desembaraçado e pronto oara 7imL-A14a!' 2j0° construir. Preço . 1 milhfto e 300 mil1

cruzeiros, com facilidade de paga-casa emjment0 a combinar. — Avenida Hio
!>o: Branco, 151. salas 406-7. RAUL RE-

TIJUCA — Vende-se 
centro de terreno de 11x47.
ro atende pela manhã. — Rua'bouças*Aguiar. 61 — Tljuca.

20899J500. 
™^Cf4x30
n°s.

miss 2W «lèvádór

R. Hlllilui!., -lll .~Mlll.li
198 — Ksq. .. Run OJillltjw. VlMtlli--
se ll^uotio Apto», n. h»,Imi..),.«.,„
visla pâmnAinitn, ílhitl: iitr nvii .ii
Prédio do 4 p(tv,io*. % nt)tv ->Hh <c!

üiciih.-i .Uui 03 í SS*!».

sr. BARBOSA, pessoalmente

is,,,-. "»f 2 opnftnmentos por an- na 4a. laje. Prazo certo de entre- Io.c.a1.' dl««8n»ente, aos domingos do.os muito aprazíveis Poden? se? rlo>
' 'i<'w.ii?«n»i'd»r. A«u* em abundância. — «»• Preço fixo sem reajusUmen- a,e *s J- lloras- „,._ „.onld''ndr'r*%S!;a^anJJnt<'-Preí°dl! ca omm 2«oo™ ÍN ^ 1 milhão e 100 mil «rJt^M ob"n* ,àí — -°l«« « STSfflLfflS '«SS?^ 

^op?o de ocamao.-,-imc^^*ft«*. dSi^s^K^-a^í haddo,ck lobo -:402 ,e,s- 54-o84!'a-5™-«,«Ta""- "p"'d« '""-^'"v'™
8163 2500 ORIEL. i Av. Rio Branco, 131, Vende-se ou aluga-se com 701^: _° d,e;fe/."*.5inlro d' .bo'!1. *«reno,

8.° andar, grupo 802. metros quadrados om edificio1JUCA — TENHA UMA
SEU 'APARTA-

» P^r&a^^ m*™ PRONT0 INTEIRA-TIJUÇA, -
ss. Um ¦888^ÂMra?<ÍfSM^'W '>',"u^' WENTE MOBILIADO, — C"™« Marii e

cruzeiros. Facilita-se oa-H: Ç0^.^-s rU»V- -V- !<)^ ^nttwh «¦_«»„, lfi _:i •_'_. . _.' j 4r£c nltimne

79839 2500 novo. Tratar. Ttl. 45-7689.
4371 2500

„.,., :'adP da sombra, esplendida e eon-
mento. com 2 qutò^-dePendSc&]!$$.&&&& de estil° e *on<-
TIJUCA — Rua Uruguai.

centos mil cruzeirus. Facilita-se pa>
gamento. Fone 36-334r
APARTAMENTO de luxo

57i-i_ 2500
Rua H

81. S. 1.10? — Tel!-. 25-JWW

luxuoso apto. c/ 2 sa- | para familia dt> trâtMlfSllfli

CASA MODERNA NO ALTO DA BOA
VISTA, — Terreno 1.200,00 m2 es-
plèndida situação Eng» Tito Liviovende, 1 milhSo e MO mil. pagf
^i,fâcii.i57-BQ74o4M76|.iM8^o|i^-v^;y; ::,-,nX',,,,,;;;;;.;;;,:;:-.¦ •.. 

„;¦ 
-r ¦• -::

AMPLA CASA ALTO DA BOA VIS-1lôes. 3
TA — Com grande piscina, terreno n.os embutidos, varanda, banheiro ein; biblioteca etc looendfinc
^000, m2 lindas árvore;, jardim, local côr c/box e taMttte, copa cozinha «£'&«£maravilhoso — Ene" Tito LIvío ven- "ep- de emp. lodo pintado a oleo, 12xJ6 N.,l) t.,.h ,,,,,,, ij,,;
de, 4 mllhSes. 57-9071 c 42-17611, cl decoração luxuosa, piso de Par-, o 800.'ooV 00.

261S2 2.500 quet e/ sinteco. ctc. Area 160 mr

1003.

Spaçoioi quartos com armÂ.?,2*tt'^'1 Ew'?JOil"h,H,,;ÍÍ-,'","':,:'

.'y.-Siiii.

iiitfÜlfflftl

IftSt]

TIJUCA — Vendo apartamentos ex-
celentei em Início de construção
nai Ruas Conde dt Bonfim e Av.
Maracanã (duas frentesI. Sòmente
deli por andar. Prédio sobre pilotiscom garage e play-ground, conten-
do: grande living, trés enormes
quartos com armários embutidos.

ou
Aç4jlt^-.sti; mi.

.pagamento, apartaiiitinlit  Preço CrS 1.800.000.00 o parle finan-, casa menor, em Ipanuiiu. '.. i,,,!,,, „,. ÍWOÇOO íií construtora Acinda. lnf. e chaves c/ Tavares, tel.:; Gávea. Trata-so na Cux,i- H. thmteJ I $|,.i.« Ç * D-«.«» f.42-7436 e á noite 4R-18S5. truçôei. de Casa* dt, Hüinni-t-o 
'ilr, J ' Bl"° ò •A ¦ ~ P^ÇOS fl

4-491 asou,Guerra. Av. Augustii ^uvoi.t,-uí:-=.ííi ^voe som 1'wijustamento. Ve.
LOAS - Tel: lír^linb 4«i ¦ I ..%.* ,.i».i» u«:

Vendemos na
BarrOS, 1.025, OS: TIJUCA - Bairro Rutlândia - R.

«mim W mil cruzeiros de si-,três últimos apartamentos deK$S&; £^V?™_.c/AI-
^tlle-3 mil 412 CruieirOS e 50sa,a' quarto (separados), ba-jpavtos. _ Ponta construçSo - PreçolRUA CONDE DE BONFIM — Ven-
Wtotm monsais você ainda! nheiro quarto . WC de em- ^^;2^^^f^t'cv'^ â^aSSSfSS^I^Sí
?>04)e Ser proprietário rfe um Pegada e area de Serviço cINANDES. Av. Kio Branco, 18S - 18ojPena majestosa reaidencia própria*y«.lor»t* apartamento com tanque. Preço 500 mil cruzei- and- s/ 1823- " T: 42-1280 

\^-^'l%\mi^[0[ls%nnufV0!l'1-,' de "lt0
Wtle * quarto Separados, ba-;ros • ° "'do facilitado em 5,TIJUCA - Vendo apto. de . quar-jeentro de°" m^flco ^errTOo'"de ei2
nttfiíl-O, .-winVu otC. Pecas am- 8nos- Para maior facilidade _"'¦ .siU- roz- banheiro c depen- x 28. Decorações artísticas e flnissi-
^)- lL -i • i Aa >..b U'(««_..£_ £. . . dencias de empregada. Tratar Rua mas em várias peças. Banheiro deplSi t bom iluminadas. Incor- «a «l»a informação, favor Cl- Quitanda. 30, ,/ 206. Tel: 52.3022. Isrande luxo, e ampla Se «

primeira com 3 aalas, 4
no-

--.-... ampla
«o.Síu, rranciieo-S 

^a a^^f^^ *tf$*» 
f,™^

7013 •»» 4285 2606

de empregada, etr dè SSSwJr". ae primeira com 3 aalas,
ço 500 mil cruzeiros facima-ie p»! hrIf ^iL4 qUJ'rt0S'J2 Cheirosgamento até 3 anos Tratar¦ _ t5Í . " ' ía* dePendeneias e am«. c«_ iT_.__,_ "?¦- tratar — Lar- «raie. Pr»cn s miihx». . «u>

BEIRA MAR — URCA - Vendi-i»em ultimo andar eaplendido aparta-mento de hall, aala, jardim, de in- *
verno. 3 quartos, banheiro de luxo eótimas dependências completai. —Preço 1 mllhüo e 300 mil cruzelrol.Tel. 26-3456. J. GUALTER Softí. »-

4281 260*

CALDAS

tar a referencia n.° 720. Ven-
das c ORLANDO MACEDO tijuca"

2537
URCA — Vendo prédio rtisí-
deneial muito bem localizado,

^'gjinhí oinde hoje escolher o seu
r7==-K' 

*'•- 
flWM-yiimonto no próprio lo-

pnitur.t % qii!.», «HIWWS9, des 8 as 22 horas. Ven- A,J.A ~ »cnde-sc a rua Sao 206 - Tel: 52.3022

TUUCA — Aptos, na rua AntonlO| 42-2a0i>.Basillo n.° 73, p, entrega certa eni|-  —=.-.-
23 meses, num prédio de 8 pavimen-;TIJUCA — Ed
tos com 2 aptos, por andar. Vendo, guai n. 24».

—.-.- .jeoni 2 salas. 3 quartos. 2 banheiros;! sala Brande. ... . .. . . . , .... ... , t .OOII banheiros sociais, copa, coxl- sodais, cozinha, deps. de empregadu;sajicas. 2 quariu» ctm s«iivnt, *t(iiiih.i, -li,..' -,,„i .,„;.,-, rriiLiCi-tD Francisco Xavier, 254, em frentenha a dep. empregada. Grande fa- e area com tanque, com garagem.lbai\iioiio 0111 cor aie*! <io siin-j^t^n.. *"-*• evcwbivos - V.UINStJK- qn pniir-in MllU-r 9 m-,o-,,ifi«,c
ellldad» de pagamento sem juros e
l*m rea|usto de preço. Tratar di-
retamente na CONSTRUTORA EXA
S/A, na Rua da Quitanda, 42, 11°
amtar, «alas 1.102 a 1.105. Tel: . .
4MÍ2I. 2417 2500

das as dependências W anui

.1H1

Preços fixos a partir de Crí
1.500.000,00 líormula a combinar
Infs. com a firma proprietária, cons-;-— Bmreg . mu SO íim». l&tàsyiirutora e vendedora -- ARY C. R.,facilitado cqni fiiiáiiciiuiiaiiio ¦_ '-'-r-
DE BRITTO com Sr. FRANCISCO tar. com I. CHA21N i Hiin líruminJtJ
TORRES — 52-4432 ou 42-1798. ana ri. 104, saln» 504..=.. --. Tt. . 

'.

2317 2S00152-1782. M.«fe'&tó

e ampla garage, com2500,2 quartos em cima. Jardins decora-dos e iluminados. Situação- Rua Gua- j - ,
r, »»-,.«- ,„  Vcndo aümo apto. pró-Penl. Preço atual 4 milhões e 200;t,olí PaVf. 3 Salas. 3 quartOS,— Kua Sao José VO — 5.° an- ximo ao Colégio MiliUr, de 4 quar- mll cruzeiros, com 50 por cento fi- sendo um Hiinln xt.-.-A-r

dnr  T.l OO.OOÇn P 11 ,os- 8rande sala, 2 banheiros sociais,Inanciados até 5 anos pela Tabela' . a"Pw> varanoai^
1 ci. -_ 77ju n. 10. copa, coz, armários embutidos, áreaiPrice. juros de 12 por cento ao;9araSe/ jardim e dependên-

8253 2500 de ""'.'t0- w- C. e q. e. em edifi-|ano. Rarissimas vezes sâo postas a cias de serviço rsttm .mnl..cio de 4 pav.. com elevadores e pilo-1 venda propriedades semelhantes *,0Z* o zvEn, .£?« T^"1 8mP,a*'
tis. - Tratar Rua Quitanda, 30, sl esta. Ver e tratar com. RENATO S ' rreÇO: l.600.000,00— Aceito."' 

80454 2500!Í|ilV,?íiam•n,O d* C»X*- MaÍ«
52«i »S?| detalhes com WALDEMAR P.S. MOREIRA. Av. Almirante

FREITAS

'^t>, tr,,,.,, r-,r,A ^- .. -: an Coiécin MiliUr, 2 magnifloas;
;<J1Q BRASILEIRO DE IMO- lojas com 90 tn2 cada uma, ótimas TIJUCA - R. Saboia Uma

2533 2500,
Tel. 49-2972.

Vendo lTIJUCA — Hua Haddock Lobo
.... !37P. apartamento '504, n..Elevador^ o„s . ^„..„„io „ „. -ny^^ __ ^ de ]?_ e^ditj^_ de pafãment"o'. iktõrm.-^a tttiútriçiã VÍ3. Vaiif, 4 Í^7Í\VL'^0m^ f*'Zl?Z° ?m ^'"ÍBarroso 91rnvsTPTlTn ais., garagem, c/qt. p/motorista 2qts.!IIC1° novo, com 3 quartos. 1 salSo,!~Jrros0 "¦

LU.^atituiu- . v,,„u j. 7 ri.. - - _,,.;.^.armários ímhntHn. «am». li." tmiUn. Tols. 52-8310 e íTSrJXXS.

«014Ç 2500 43-2305.

e R* r TVrftBPmt *nn» í aí- e banh de ""P " Pr«C<> 3 milhões ,"n.arii,s embutidos, garage e de- 52-6994. 8555Ã ItUsfíI.v I INC OKPORADORA — A^. p,, , comb c/ WALDEMAR. Assem- mals ,dePendenclas. A vista 475 mili- J.  VSZ^JSSzbléia 11 1/ 1002 - Tel. 52-9640. :çrur.eIros_e o restante financiado em|Rio Branco, 43, 18° andar. Fone:
2526 2500; 2560 2400

HATA SA
Surge na Lagoa o novo '[ :/\

4Ê^^^^^r^^^^^^^^è^áà\W_1^áí^mií mmm\ iÊá 'Smmm, ¦¦ Amm\ A^tmW

jm ,. V. poWeró pnrhcipar como M j I __ 9S V^ tP I ¦ AS fl

m tócio de Monérinlio Araújo m, ^LJa ¦ 1 mJÊ m— &.J ¦ ¦ Wm mw S 1 WmW Bi %w m ^_f
M nesto gronde '
i|.: realkaçSo. \\) Q.litlfj*>ik) <& ivrn cfas mais lindos panoramas do Rio, uma obra de

yrnr 9íi«tTi4!* %fe«i'níe turístico, como diz bem o seu "slogan";.

I \ Pf^* NÕSS* TEMA * NOSSA GENTE • NOSSO USO

8 "wlltl J\ , 1-BECEBKRA
| EXPOSIÇÃO 1 ^j^^"" / J dividendo» imediato» de 18% i

I JPER-MANKIVTB ile f| ;/ V" 
**rá GSte J| -

W y^ W4iW*hií^ííri'« mm *"fi A X H A R A. '
m Aves - coes ^^<íC_ v«HHT«ajg©ns jmm^

j H f/ores e plantas raros ^^^:=::=-::Z^-_J WÈ num investimento de *xl*o provado I t
¦M cerâmico - louças - cristais «^^^^^^ •'«VVociCndie-n» o 6$te W h
ZjÊ rendas - bordada relas Wi "'"¦'í'V'v* 

%tB!^r*e.ndimetití) 
M J"PO.SSI.'IR A

m frutos do mar - esculturas _W % ,,_ «-»-;_a«:« »-. U.il J- _ _ ^fM ^ra íWi '* m pornmonio om local (38 flrandA
§§ ortesonato - fa/be/ôs - discoteca m$ **B .

kX 
¦\'\ ""** — 

•- ' • 
------

-\ Vila Isabel6 anos. Tratar com proprietário
Tels. 43-6785 e 48-5373.

20B65 2500 VILA ISABEL — Vendeimento prontoVisconde SanU ....
Tratar direto com

aparta-se
.„ — Para entrega a rü*TIJUCA — Vendemos ótimos apar-tamentos novos prontos eom gara-

ge. preços a partir de 850 mll cru- Í',.°'aí, m"t0 eom fi Proprietário aMiros. facilidades a longo prazo l-.' "«'"nte Vargas, 435 : «ali ,aceitamos também financiamento ne-; • 10262 2700la Caixa ou Instituto ver e tratar; VENDE-SF „r-.—ZT-—_ -a—;no local, Rüa Conde de Bonfim e Silva Pinfo S? vul u^' 
* '"í

tt! SWFS ^°™e"*sr^is} '^ "Jnh= d-«'«
ifes A t ./^pis^Laes^g
TTJUCA — Apartamentos na Rua I VENDE-«!f - .«.^. _ ¦» S5 —Antônio BasUlo n. 73, para entrega I t« «u oUlÇÍ°?H^tío? i1*2 "l""'-
certa em 25 mese», num prédio' Se : mlúdeAenHA?- útfmr]ngaáa e de-
8 pavimentos, com 2 apartamentos i tembro J4U*vatiíí-'-Av^'28'i,,« St"tembro, 414. Ver diariamente das 14por andar. Vendo com 2 salas; 3
quartos, 2 banheiros aociais, cozinha,dependências de empregada e área cltanque, com garage. Preços fixos i
partir de 1 milhSo e 500 mil cru-
zeiros (fórmula a combinarl. Infor-
macões com a firma proprietária,construtora e vendedora — ARY
C.R 

12 ÍL« T,'. "°* 4om níos de 9 *s
Rti',%»:- atAar cm3.° P«prietárlo:Rua Buenos Aires, -ÍÍOi.-Tèl.: 43-0259.'• 

9159 270Ó
VILA ISABEL - Apartamento -»-Para entrega imediata vende-se mag-

CR DE BRITTO c| ir. FRANOSCO I ^SS|£«!? »S?
TORRES - Tel,. 52-4432 ou 42-1798. : 3 quartos, banheiro'cS"^ *£ ¦

2500 i nha, área de aervlço V dependência!'para empregada. Tratar ;no escrito-
2317

rio de MANOEL DE SOUZA SAN-TOS, Departamento, d* Vendas. Car-mo, 9, aalas 1104/9. Tel.: 22-2828.
. •¦! l. 4580 2700

TIJUCA — Atenção — Fuja docalor e do barulho da cidade, com-
pre hoje mesmo o seu apartamento
e mude amanhS, clima da montanha
a partir de 750 mil cruzeiros, rami..,,80 por cento financiados em 10 I CASA — Apto. — Vehde-SOanos. Ver e tratar coni os proprie. I no mA|Unt. J.»tr. Àm Vil. I«.tários. Estrada Velha da Tljuca n I ?°, me,nor PORTO OO Vila Ita*
38 esquina de Conde de Bonfim — I bel, entrega Vario, Sito à RuaPonto final de toda a condução da Souia Fmnrn AM >ntn 1AOTijuca. Tels. 58-6146 e 58-5988 I ~OUIa ^ranCO, 40Z, «ptO. IW.,.,

10049 25001 Tem 4 quartos, saleta, sala,
MUDA"^_TERREiío_^~v7íd7n^ 1 banheiro, cozinha, grandegabarito de 4 andares. Informações é ! area, Varanda. Condições: 300
|^"%f^TO,í.i281ií?*: «Çlí cruzeiros no ato*de eom-~" pra e 400 mil em 90 dias, ou22L9 2500 a combinar. Ver e tratar noreira -, bcal aos domingos de 14-16

'22-3033.

: TIJUCA — Largo da 2a.
[Vendo apartamentos de 2 quartos U», ti* Vh-m.sala e etc. pronto, facilita-se Tra- hora$- Telefone 58-5809.
tar com ALFREDO. Tel. 43-5841. 4434 2700

; WÚiSBK—á-w .- ' VILA ISABEL — Rua Visconde dê
™nrSÀ° 

pE>-'A 53 APTO. 202 - i Abaelè. 42 _ Vendem-se neste loTIJUCA — Vende-se novo,- -.em edifi- cal, apartamentos em inicio de cons->;•(cio de luxo. acabamento de primei-; truçâo - ,,obre "pllotls" com sala- com sala, dois. quartos cozinha, quarto, banheiro e cozinhaC°m 
pmnr.. lPe"denCias <,l,,lrtos- 'banheiro cozinha,empregada e gara- díncias de empregada

ra
banheiro
completas para ...._,  _ ,
ge Preço 900 mil cruzeiros em 

°cón-
dições a combinar. Ver no local e¦ tratar na Rua 7 de Setembro 143 srKURT, Tel. 23-1145.

! i_ 8090_250fl
TIJUCA — Rua Condi dc Bonfim"
5(7, Edificio Holiday — Últimos apar-

jtamentos'com 130 metros quadrados, tendo 3 quartos, 2 salas, 2 banheirosisociais, copa, cozinha. dcnendencia=.para empregadas, área de
com tanque, garage, etc.

sala 2
depen-

garagem,com entrada a partir de CrS .125.000.00 (facilitados) parte durante
a construçSo e saldo financiado peiaTahela Price. Maiores detalhes e in-formações com a IMOBILIÁRIA NO-VA ERA S.A. a Av. Rio Branco 131- 16" - G| 1.601 ou lei. 58-4263.
DI-..ENIO. __. 2447 2700

 VILA ISABEL - PRAÇA SETE -
serviço Rua Barão dc São Francisco. Vende-
A,-:aba- ".°„s rasas de avenida com sinais demento de primeira qualidade Dois £rS 250.000.00 e casa de frente, an-elevadores "Otls", construção rm "&*- eí>m CrS 600.000.00 de sinal p ofase bem adiantada. Entrega ga- res*'"nte financiado pela Tabela Pri-:rantida dentro de 20 meses, no má- "' As cssas s5° de boa construção eximo. Apartamentos desde 1 .-nilhão ^""".postas de 2 quartos aala e demaisHe 400 mil cruzeiros, com um peque- deP£ndênctas. Tratar EMACO LTDA.'mo sinal de 100 mil cruzeiros e o R-,í!'í'í^"da "2 KruP° 406 Ta)t 42-8205.restante facilitado e financiado cm 5 e_ 4Z-5531. 072^ 2.700

!J.-KJí_.08„A!ía.'!de8«. 331 - J-s «n- 500 mil em prestações de 10 mil. Tel:
moi* ..rr. 4J-"M- Av. Rio Branco, 134.T9910 2500, 2«M, rM

dar. Tel. 23-6336.



!¦' C-derao (Parte l)
-— n' *•* if

C Ò M P
CORREIO D.L MANHA, Domln**, 11 èe fttvtanfcrt -» mt

RAE VENDA DE
fiííi WABlL _i V4nd<> *,Prídl-t
Junto» ou «rn-ntdoi, à nua Tírrt»Uomtm tls-010, próxima » t-r«c« 1- '•"•no lUxH- Crf I.Joo .000,00•-_ Mr, finanritdo, «ll, »ná v»»la —ch»v« no »», Oulrai InformtçOti
Ml.l M-.I5J, _ ninr.iiio.

sost xtou
mlH J,,AnE,' - Vtndt-it a dt n,M-" da nu* Teodoro d» flllva 35»,* rom i*l», 1 111111111.11. 11..11I1. coi, •otpt. i'it..',i Crf «00.000,00 com IMmil rrutt, (in.ti ir i„,i,i, cm preiUçflnm.niaii d* Cr| 4.447,00 - Vtr no Io»

J»l. - Av. Almte, Birrow », i|
_.."___ c- rAn,A - 'o"**1 *--7í3*
!_u___!__ • not 2700

li

BJJBWtBIO DA CKNTIIAL - AtáiTBlRKNO - Av, Automóvtl Club.
___!"_.ur»JTCompramos ciiii ouIlN — KmL Mídurtlrt — Vtndt-it. c|
Süí..-. «¦•"»•¦ meimo tnllgii t áret dt io x so, amido preço * vm»
.íi. Jrfíf A™ ,»£?' .U.rrt»n("1 ,b,m Cr» UO.000,00 nu ímmcido Cr» ....npiiliad»!, bem como ptrtt * viI» • ano uwoo Miido um ,in»i <u rr*n rtiuntt ftnincltdo com lurni ptl»l£) __m '. ò¦»*__ .™ ?.,,_. 

""
T»l,i-1. Prlee 11 Sullaaíf- «».«.—.!, \SO.v~,vll t O rtllO »m a tllOI. —
SnlVll it^rVSBSa? «rup0|Tr*Ur: "Butoi d. Ollv.tr." * * .

01-1 1,000

»»?'_ ImAaKL — Vendt-se o dt n.«PM! dt Rui Teodoro dt Silv» SU,¦ com, ul*, *. qutrloi, ii.uiii. cot, ««ao», â-rtco Cr| 000.000,00 com _n.i«ul crut», flnancUdot cm pre*t»çô»»mrruali dr Cr» 4.447.00. Ver no lo-ral»l..Av. Alintt. Barroio H, il J07.. C. FARIA. Fonet: 22-71»» a -
1100 2700,4J-4»7I,

«.RATIFICO com 3,'mil cruiaírôi »
.luem mt Indicar o tndertço de pro-prietário dt boai caiai d» vllai,' k
yend», com enlndi moavel. Nuainttreuam aa que eitao itndo anun-'ladu. Ttltfone: M-1134 - SobrinhoAté 2» horti,

. 10717 2700

y. IZABEL — Vendo predio finalconstrucáo, com 1 apt no (erre»
• outro no 1° andar, consUndo
ambos do tala, t quartos, banhei-
ro, cotlnha, serviço e dependên-
Cia» compleUs de empregada,
Hendo que o térreo tem quintal.m-m Preço Cr$ 650.000,00 cad_ «pt.
«"•ondlçòet — 50 % financiados
«n 5 anos. Ver rua Jorge Rudre
ti. 208. ei 8. apt. 101 e 201. Tra-
Ur gr. NELSON. 22-5308 e
32-4702. 

10308 2700
VENDE-SE — O apto. S01 da RuaSouii,Trinco, 241, com 2 tis), 3 qts.qto. empreg... banh. em côr, cot.,rompleta. Preço tOO mil com 400 mil» vllt* » o ilido a longo prazo' —
Tratir no local domingo.

7112 3700
'•TNDBíSE — Apartamento com"w
.rnelroí quadrados, um por andar,
..vario, com 3 quartos, sal.lo, varanda,rnzlnha, banheiro, dependências ' deempregada e Area de serviço, porS20 mil cruzeiros «endo 30 por cen-lo de sinal e 50 por cento em 5 ano»

CASA NOVA — Pronta en-
trega — Vende-se a casa n.*
15 da Rua da Chita, _.• 300,
em centro de terreno, a dois
minutos da estação de Bangu,
com jardim, varanda, sala,
cozinha, 3 quartos, banheiro
completo, quarto e banheiro
de empregada t quintal. En-
trada: Cr$ 120.000,00, o res-
tante financiado com presta*
ções mensais equivalentes ao
aluguel. Ver diariamente no
local. 78540 2800
RICARDO ALIlUQUEnQUE — V»n-itr-vr reildêncl» na nua Beberlbe SIS,
c/ ttrreno dt 33 x ío m. Ver no lo-
cal e tralar com J. MALAFAIA, Ul.:
43-8103; 0J4S4 2300

RUA SAO FRANCISCO XAVIER
— Esquina da Rua 8 de Desem-
bro — Vende-se o prédio de ns.
689 e 691. Tratar no BANCO DE
DESCONTOS DO RIO DE JA-
NEIRO S. A„ Rua Buenos Aires,
68, 2.° andar. Tel. 42-5459.80984 

2800
CAMPO ORANDF. — Monteiro — Ven-
de-ie sitio de 4.000 m2, pomir, eu»,
lu/. elétrica, atua e bonde a porta,
qa estrada Cahuçu de Baixo 1S0, cs-
quina da r. Jurarl, Facllita-it — Tel:
18-4470 e tnmbém na Estrada Joarl 23.

17739 2800
CAMPO GRANDE — Vendo, no Jar-
dlm Guaratlbi, a 10 minutos di pnlt,magnífico loto de 20x40, esquina da
Est. do Magarça com a Rua 31. Bon-
de, ônibus, lotaçío, luz « telefont i
porta. Finando e facilito dl tcôrdo
com ai poiiibllldadei do comprador.-«• Tr«t»r com o proprietário. Telef.
48-8482. sm 2800
VAZ LOBO — Ttrrtno d* 11 x 34
metro», rodtido dt casai, pirto d*

 .',.. ..  '*_• condução. CrS 190.000,00, mt-
Estuda-se financiamento por Calx» *_*» * v'st*. Dsntai. Tels: 

AIDA SJ x 3(0, l mllblo * m»lo '>¦ t , ¦> t. . < .'OBI Mí.cUlttdoi. Junl* i Fundação i « tm- _**¦£_ "__*•«?
tu», Bi Kitrtd* dt Cunhou»,
dan. Ent. Tilo Uvl* v.ud«
Av, ltlo Brinca, 134.

WH
1 OU

V
_,  1*

Rep|OS E TERRRENQ5 (commii)

, _. &asKS__rs'_: _r^_*__w___i r«_* __síw* ...»_-'__.__- aue
Av. Rio Brinco, 114 - 3-" pt"vímtn-!vicente de carvalho - v.nd,- ', <-u i *<.««•„, &4»_<tn». «v- ^W»>g »« «-«mt -»'«»t tvs .mj-^ada. Vor diariamtnU VmceTk líSli,,i",id_5_,i'iiv_,Sf*- '??;*

1.' NoauEÍnV *' " hor"• co'" ° RVTw_^Vwm »»-Ji ^i- l,Bh4' etc" *" t4lM'i » «« 7t«s sm; * *m Gttulio n. 210 de: 9 u^iVuMaíVíSXVA;

ii(A_'bi.-.WA-_rwrp.-i*b. n-{~-—~- „-,-"" 2_ - AP««» « ap-ícataerfw, ^ gte5^S%> * ^TESm io - Ttl. 49-9103.
130 — Vendtt* cn* ptlt m«lhorifL.VA,IOUAvU — Vtndo trea e) andar. i;_?a¦.¦.•.. .¦ .-.- \ » _ Cf-«.i^» Ü W MMt ee— trandf
oferti iclmt de MO mil cruzeiro».1.«í n,.u .m.c.,.r-_..t,u^r.*d_'.s ° 5S° •_. Pl»v.<»r.,..a_ -a .J.Z.L "V-*M rv<w,i.: M.MT.t ,•¦,.» mt-

04047 .-00

V*zi» plnlid», com 4 quarloi, 3 laln,
cozlnh», binhtlro Jirdlm t qulnttl.Chaveh no n° 138. Tratar com o pro-
prlettrlo k Ru» Mixlco (8 tala 402
— trlrfiine: 42-217S. 10188 2 800
LOJA NOVA no Centro de Cas
rtdura em edifício de construc&u

tei, ). «provado», dlitante» 30 nu- i>i-ss n'¦'-"-"¦ i SO ' : ¦fi<V

_wfiisd0 C*nl"' ln',,^ra¦sa**• T,K Muita conduto —. FVtsv»
10024 mm P«rlir de Cr$ 255.(hW,ifi) c..-. a»» «•«
.T. J _. financutneoto — Trattr ¦_ ;.. n

IVttMt-ik iiwill l Wlf Itl-t- _* ttm. M.T.laWTVa. t » >,..-,, rv-1 e

_..- _.aa <AXIA8 — Vtndo 3 lotti tiiitrlcl-
8142 3100 dn Run i ,-..,tinii.i a GAvtai,

-B-SBSS _í.n aí" —_ ,>r»<'r>'t t por preço raioável, N»BAca doIvil» Leopoldina IV. Tratar: t. JOSE-

HIACHUELO - Ttrr .- Jc u , d ^,,""*?í:ii*,ne0t0Vendt-i* k Ru* 34 d* Maio. Jtii PLANIL

» ' ¦ ' - '»,.'<•, em final.R i;„, Rodrlco Sllvt ia il 008 Tcli» ponuructn. r. Sita »*nitruldi dr sj-S773, '' ' .-¦¦»-.' iJaa» »nl cr.n«ruc»n dt luvo. materiíl, „,„, uoo

Av.
Tr-ttt- .1 __? ''**• r,v* »ti»»rHt»t «N_tt ¦ todíi «t I» eiialid»dr r Ipíxto»,!1
... *a '.J.ÍS.Í. SM1 eun-im S tal»», aala de leitura. dei.! R. An-.::.!.' !li; . . . . ¦ S lali». a»l» dr leitura, . .- fr.su \ • nilAZ DE PINA - ..

... Al-JÍJraitt irtíirlirâiiV-ía—_MÍr4^_rt>»..a r*n»» rnp», . .. .. banheiro com- tdnio dn Carmo, lado par, eaquina dn
-,"i?M- com l miiMo d» sintl » «n Barroso. 81 — •>• tada- !_*_?-??. 

"T^***-» V*»*»*!gBt« tSã. -MrtiiW.C.i Mnprt.lR. Msrlt do Csrmo. fido _ar. a Ur.
modem*, para banco OU grande m» cruitlroí » comblnir. E»tt tiu. • ". -• *»«* t* EtU-it . ÍMrtA* ,¦<• ,..i;.m t^» ner-MIto ptrt m»I». »rm»noi;renoi mignlfirn». medindo 14 metrni
orfinnizacão vendo com a área ií-?_í.or 7.ral,.Jcruí."r_*.?Tl,'A - °-'W.7 i,K<d< ta(«c..t'. li*. "rmiV-i» m IMUf jtílrUl i »i*uikim itrdim, t«r»r»m, centro;d* frente por 80 melrnji de extensão
dt 280 m2. Mais díUlhes Fonta ÍP^^rWVtS £*** 

" "' " '
52-2733 « 52-3194, OOIU Sr. AN- 7087 .t
TONIO. 2529 2800 SIM

REALENGO — "«ndt-ltk Ru» do
ENCANTADO — Conjunto de 5 Govímo, 1378. ótima eu» com 3 riamente 00 • ieasas sendo 1 com 1 sal», 4 quar- qmrtti, ctrctd» de amplo ttrr»«v,
tos, banheiro e cozinha e 4 eom!,»u«dVm ««reno d» 13 mil m«irt,» ^^

..«.'' JJ01 t*rreno de 22,'00. xipelo telefone. 43-4373 com o ir. NO.
66,00. Ocupadas com contratos;gueira.

ici . o^-Wtí l,K«I< Ht*r?i4 . 1*1. .<w»f^tif ^m Mlkti Joâlrttl l< •»m^lltlOf-. itrdlm. t«r»ftm, cenlro
no Méier à Rua Pi__ -i t'-u- *?*' ¦' *' M-ÜW I ~nt <». ÍI* _• rtrrrnti írt.V.. entregimoi pron-
I7A ___.*» r- , ¦ U a» _mm£« àe ifdv' a» 1& " r-*''» >>»MUr em M dtti.170 - Loja-U vGaUrta Cíík il-í? fT,_»!jLi2%SL£'««ittiw» cr» »M*oo,M d» «Ara-
.1- vvtrtwrts . 1- .- rv- -, . vs . ..> , chive», e e. «*lfli em 10 «no», vullem

Pronlo pir* receber conitruclo. Cr»
HO 000.00 de tvallicSo. LelISo Judiciai«iitnmario peln mm, dr. juiz ri* 2.»
V. O. R, l.» Ollcln. nq |nc»l, pelo lei-"

... loelrn FERNANDO MELLO. R. Qul-í?*ív SM1 » "(ii» .H'R\TXAS n» P* — tratar n»!|»nda. (3, 4.', íonn 43 8203 e 42-S5.1l
T91TI ÍÍ»M ríríiwlTvvv - V>a*.w i^-»'ír«'^.'_^?^.-rrJRn_A".««: J-l 7417 3200da Ccmrrrm Av. Rin Branrn 117

vencidos. Ver i rua Joaquim Mar-
tlnt, 231. Preoo: Cr$ 1.200.000,00
ei CrS 250.000,00 de sinal e o res
tante facilitado sem juros, tendo
parte em 37 meses t parte em 10
meses. CIVIA — Trv. Ouvidor,
17 (Sec. Vendas, 2o.and.). Tel.:
* 52-8166, de 8,30 is 18,00 hs.

79926 2800

» ótimo locl. Junto Av. Suburbtna. ^*;,,, ^.,,u,,!" ^t" l'?**> 5?, 8,v^«T í,'*? * "' i* ">m d» Gric». n« Rt.» Vere»d»r 7.V) nft.fjo" Ac
) útimo emprtto d* c«piul. - Inform». Slj™ 'ú>ini°, na***>"' * w"m _^-^ 

'>*-<2* *»r"^'-»<*"-"» - »*»» 3»n*n Muller n« 4SJ. » IS meiro» d» 4.S-28IS pel»
. c/ MULLER. tel. 33-8834. 4383 3HD0 gMgh MMadt. TTttj- ,-vm * «t *. 

^>_-»»N», r;?uii,N•- * I»*" Ru. Miguel Angela »« ]»do'do ponto ^=~r -..,_.—rrrr,= . . • .— T-;Mt"A 3-n38»1. Av. Svu Brucv. *•?, ?ctn>u.-itfi T*w- tf. f-aMf, f , .J*».,h... u»wr__»Ha rt. <rr_. NITERÓI —
: SANTA CRUZ — Lotia áe t-:'r."\ .. . iti .... a.i_w _ .1 ...... ..__« .... nn»i no onimii Me»rr-M«n» oa v.ra- n . . -,

PRÉDIOS INDUSTRIAIS. Vendo
ou alugo dois, com bots lojas, e
sobrelojis, eom 400 m2 dada, sete
banheiros, salas dc refeição, todos
requisitos para qualquer Indus-
tria, rua Professor Paula Aquiles
n. 76/80, Vicente Carvalho, to la
do da Cipan. Parte financiada. —
Tratar c/ Sr. ERNANI no Banco
Merosntll dt Niterói S/A, i rua
Primeiro de Março n. 29.

4498 2800
ENG. NOVO — Jacaré — Vendo ca-
¦ai dr «ala. 3 quartos, banheiro •
dependências. Tr*tar Av. Almlran-
te Barroio, n* SO — S| 702 — Tel.:
42-8783. 2427 2800
NILOPOLIS — Cila em centro de
terreno com varanda, tala, 2 quar-1 "antas* 71

la-,e » p»„- ItntO. toJt^J^JÍÍSSP^^^-^"»» «*-.
itua «in icjondinca. trAwai^n^^; j^," ^

4-ia • i*. mm. .-/ih», .vtvmha. fetrtiM-' ** #»„!.. *___»*Z •___«¦rU a ., , . .^„iK«vi » «»_...„. «.,_. ** - fone». St-ãa.1» t R-3»7J
«AAlVNMAM^A^AMi^VSMA^VWWWV

• ? f kiti»e tniihitó à rrn-nre» Ifin-vj;<.irt«i». ¦}, t,>aa,. -et — --«». «nmthgiH tr mi oo sioo Niterói
rrpjvi r>»it» MtTVSR — .'.¦ ... , <,. r, ...-,,. .

'..t jiiíl *- Verifique todo» te ....... deite NlTF.nOI__ . >-T*-7ràs:;"-jiar] —v»—*¦_——-.-., .- |t»*iiT« * venha comprar em rondiçôri
TERRENO. 2 frente», »m PiedaJ».; _,.._, _ ,_,  — «-.«..VMSfV»..* - Vandr-ae VeliitK , .-ceiíclcnti» de precn o aru »n»ila
vende.sa área 8.400 ou 13.800 nu.3. A RSN-A * CERTA - Cr. »,|W,j« Tn» --k-m,». , fc.rr*_» - ^-—.

7043 Í800 P4r* WW»*» ttk. 17-4143.

*_ í*»t,.'2í«- n*ni« proMa, com gti d» Light, tm

ICARAt - Vendem-.e
tptt de frente com Jardim dt in-
verno. grindr uli. 3 amploi quaito-e drpcndincln completii. Cr» ""oofi.OO. Aceito flnanclimentn Ttl:

minha. 24873 3.300

boi» -*¦' ¦'¦•¦''•' t
vW«J»V

Vende-ie iparlamenlo A
*.*»« sw" ca Oni-tando dt ult, 3 quarlo», 3 __f ,á',{\io.Jr,tnc[K0' »ft coü\ 2

J«SA~ TKU-Ía - Ven- h-nhe.rrt. c entT.d. de .crv.co r '. *A -1 *_S_Í»_
SANTA CRUZ — Lotn de ttrrtno, (Jaja 4:;[ cu s»:p,i
no Centro, de 12x30. • 300.00 men- l.«.jiii\
uli, para morar no qut e i«u. Avt-.
nld» Antares. 3*31. ou no escritório. I .¦r^,.,__-__
Rua Senador Danta.». 71. 7400 3,00 \?™*;f\^«<^ *£*> i íaT^^_^_»«SLÍ_.
ME.NDES (E.r.C.B.) — Vendem-se lo- tuario», »ala. cozinha. va.-a.-hHw .. ....___.

2000 m_ Pias, banheiro» iranipiatua. vaídl.'..- í1-"1" ** -.*'1. »n.Vr-n»r*«, n» f*t« rn* Tr»i»r com Ia/0^ FIGUF-RA DE CENTRO — Rlnk - Ru.i Almlrniit*
(altitude de 430 metros). d_;ando dos. uma cum ikvu«i., nsciiu ^*. >* 2* S^rt^-insm-ii, «n» P»m."irtntrirtf M~H_*.».AV- " at M»10 a5.-/.*,2,^ Je,í. "*• tdiflclp Vergueiro d» Cruz,

3w VE-w»' 7«m »Ü. mí.*. *r« com t.nq.e. Treco. . partir de SLVuHv" M-tm^S-m-fT^«?Trv» tie cnndupta .Wi.(iMi.oti com grande íicilldide de T,r.* .5,.AÍ •,a/-'.'_íra_ie„í,.nrr.ot0'. 6J_

.•mi« *»- ; K -i* -.vw;«
te», com are» a partir dt 2.000 m2 Pias, banheiro» i-ompiatua, t.'*ídl.;

í*. , W .- SVmku *f SSwí. S»Mrt. Icie prt»meT.tnt grindr fm.ncl.menlf. VI- íi ,"'» 
U0Í «•»« «-M!,s d«Ç?.ls,í"

li» X.,- »* R «t .¦*«•.» » rjuni/i e «nr» «o *IU» «itriimente incluiive i»« domin- U.J1°I_I: _____' 3:??a

•proxlmadtminte 2 SU*.' da cidadt tia». — Cri soo.iiiw.w. Ru4 V-i.^nwi-. ** *•"••" -*h "4,-Min. At., 1-rtt V*r>,-t>l. 4Í-01M _ nSI4» 3100 2 minutos dn bircu. vcndem-ie ot
com tgu* ctnatlzadi • lu» d* Llshl.di. 40 — Ttl.: 743. Ma-tcn*' S»n,..i» f"» '"''!* - ¦ *2P*" k*U "''¦ *M t»ÍA-~ÕA CR177. lll — MEIER — sn-plni «pirluntntoi de 2 ulu, 3
ao lido de Undai flortatai • ricis
reildinclii. aerridoi por modirna — —

vim jam U » 'Jl ^m.t*. tivccirt trn. ivi^onv.
«iw MM Vcndem-w o» ultimo» apirtamen-

. _ to» no Edifício Rio-Melrr em com-
estrad» ligada à Eatrída Prttidtnte RIACHUELO — Vtrt«<^rr*l .^CK»»mB&o\ - X1i« ValcutIrei.tT.JC-f. <J» ti» 2». )»ge) Preço» »
Dutrt: trena elétrico! e dt ônlbui __vr,w.K*;w_ . . ' »"*I-"'V,• s.,u ,^,fc-*hK.,fc « _ Vunemn, „. n«.-,ir o, m nul cnirelro». rom pr»»-
_.,£_!„> tí0 4 EHrí _* SI  * U LUI1 '•w*<í**' O'"-*» ti-i-m« .-«swtMv-n cm ««rtite iv.l(»ni»l. t»c*M dr tpen»» S mil e 700 cru-
J?-_S,?5' £.om """"j " Cr*  CISJ dt 2 __virn_rito_ _<*_!_. • í*1 ¦"* "•"» í*.v*-i. et mu» em retro».. Ver e tralar no local
20.000.00. Vtr tm Mtnde» com o »r.1 *"*T. vm * •*"' »""», «t«. ^^^ ,_L>A ^.«.i^aMa . e-»M . a» tswr- 3100
COSTA (Pôato 8»o CrUtóvio) • *o truidt tm Ctnrr» d« ftfr*Jt>» i,,niií. .¦*•• ;*mtrs-».hr renrtrt ,me ho- s_==—Ro com o proplretino. Tels.:  J_ in __»,„.- rw-_ •»•» __.»_-- a«_ ,-jjj .- t ,">*¦ a rr. ,mli »T»n. MMwR — Terrenn todo flmnclido
3.-1114 « 43-038.. 433» ÍS00 _• 

« "^'r«* P"* « •*¦« í,„T^n>i. SíSí» «£' e^ính^m- """> * >•«• «• ^'11.1. tttU.dO no í.

1300 00 par*' - 'Und0*' P^MW-MW tm Ç_- tv-k^i. ví**;_wit. *»ítíc- 1 »o C-IW»

.S. GONÇALO — AREA LOTEADA —
Vende-it arei dt tproxlmadiment*
70.000 ms, dlvldld» em 130 lotei j»marcadoi e com rua» «bertas. Frentt

«Mld» Ru» Cm.rut» Meter. Pt-COs|P.!_L » •__•_• -Mttltajta (Km. 10).

gr«ndri quartor, bo» copa, coilnha,
btnhelro completo com box, quartoe banheiro empregada — Detalhei
com proprietário — Ttfl. 43-0698 —
CRUZ. 04168 3300

im* Int.. > 1 soo oo r-r.'0" ,vnao»- pwssv-tw tm s*. 7v-k.>íii. «UíiiPW. ^~s-rt 1W W» _»' «•«"»¦ ___•"»_, 
""'"¦,'',V 

t .u->«> * ante» do Alcântara — Do-
f1-. íu.?. r.tt*c4_f°'2 wPA^:dt ptvimtnto um tpar^m^v ^^'v^«^^J^i^rT ÍSt-fl^^rí^^^-, "5_«_Í2!S8S-_Í* _2Sa_Jt« «-• 1 stk. 3 Jt« bo- ^^r^^tt^Trv.^^ SÇJí - im aníSÍ sai. mm. Tci.l^e,%íÍ. ^o^c.T-" ftXT

ou instituto, mediante tifiai. Run'22-4548 t 47-033/. . . _Senador Nabuco, 65. «oartamtntol 7174 2(00 to, cozinho, btnhelro completo, nos MMER -1 Desejo301, SOUZA e SODRE' — Avtnldt SÃi_ii_ei__ -í  it m. Ifuntos, casa com sala, quarto, cozinha medindo 20 de frente,13 de Maio. 13 — 12.» andar, sala 2o.l",A.OURb"'A ,— Ttrrtnt 11 X 34> banheiro, entrada Independente, à|situada — 43-0873
Tel. 32-0058. .«-<-.- ------- -.-  ...... ...... . _.. .

7058 2700

1.320 ou no escritório Rua Senador
740t 3803 nn«iro, coxinrt.» « _«,?*.•¦_«.-• Sí-SK^ f*1M Sfidl •S-SAnfi

;oif. aluo
Sil..'
10140 3.300

comprar teinüo C.ÍtS ptrt empfmQ^dmrs. T#m «SSJ»» - X>r»iirt Mn Jaotrepa- .;,,_¦= OA„ -r.i,fi,"'.;r;,:i'CABA1' - Vendo terreno 12 X'33,
...««,. I_m • • _ i 

W»-,N'™* " 
VIA ¦« \ »T, — 7?nt i-»rnil"rt -rU-nt. Vr».TF,R — Predio com K'»n<le terre-iRll j„,-lllm x,VOra Junto ao n 338

TM» ^803 mtn°9 «í01"7»' • g-»rt«t. PT«-i*_ Sw,* !tri.»M,. <ír»m»rt,n —J*.S — Vendrmo. » «... Hermlnln n.« :.. .'._..l'»'n «•!."i?58-

VILA ISABEL — Casa de lage, cen-
«tio de terreno, 3 quartos, 2 salas,varanda, dependências de emprega-

da, garage, banheiro em cór, etc. —
Tendo 900 mil cruzeiros financia-
dn» em 10 anos. Prcco: 1 milhão e
700 mU cruzeiros, sito â Rua Sc-
nador Nabuco. Junto k Praça 7.
Tratar — Largo de Sio Francisco.
38 — lo.» — Sola 1003.

7016- 2700
VILA ISABEL «pto. luxo, frente, no-
to. 8 peças confortáveis, vende com
.130 mil entrada e 300 mil a longo
pr»zo. Rarta conduçáo. Detalhes tel.
43-9490. 7391 2730
»**MW^VW^VMMWMWWMWVWy¥*''Subúrbio Central

* CACHAMBI — Vende-se terreno
completamente plano .1.000 metros
quadrados — Zona residencial e in-
dustrial pesada — Rua Miguel An-
gelo 661 — Tralar com o proprleti-rio k Rua México 148 — Sala 204.¦ 

, 272 2800
rTÍ-GENHO NOVO — Aceitamos ofer-
ta para venda de magnífica área de
267.000 m2, na Rua Bella Vista c/
Conselheiro Jublm, perto de todas as
conduções, com luz, força e água en-
canada. Servindo para um grande lo-
teamento ou conjunto residencial. Do-
cumentaçio toda em ordem, não exis-
te intrusos na mesma e nem favela.
Tratar pelos tels: 32-2098 com Hum-
berto pu B7-5003 i noite' com Mário.

. _ 
"¦ £219 2800

ENGENHO NOVO — Vcndc-se um
magnífico terreno,- com área dc ....

> 3.300 m2, de esquina, na Rua Mon-
«enhor Amorim, 22 esquina da Coro-
nel' Genserico de Vasconcellos, serve
para Indústria ou mesmo para um
grande conjunto residencial. Tratar
pelos tels: 52-5577 diariamente ou h
noite domingos e feriados pelo tcl:
87-3003 com Mário. _3.21? 2800
CAMPO GRANDE — Passo 3 lotes —
Comprados há 7 anos pelo mesmo pre-
ço — Base 180.000,00 facilltn-sc parte— Tel: 42-8483. 0615!) 28(111,

mn«. á Ru» Hermlnln n- Tc| . ._.:M4 c 47-4091 OSWALDO.

tade k vlsla. Dintu.
22-4548 • 47-0337.

Teli:

7173 2800
IRAJA — Vende-se terreno de 8
de frente com 40 dé fundos, sito á
rua Guiratim, ao lado do n. 95 —
pronto para receber construção,
em rua toda edifleada. a 200 me-
tros da estação e próximo de toda
condução. — Tratar pelo telefone
42-3152. . 7872 2800
RIACHUELO — CASA —
Vendemos à Rua Figueira,
231, uma boa casa em can-
tro de terreno, com varanda,
2 salas, copa, cozinha, ba-
nheiro, grande quintal. No
2.° pavimento tem 1 grande
hall com armário, 3 bons
quartos e banheiro social,
Rua sossegada, calçada, para-
leia a Rua 24 de Maio, muito
próxima a conduções. Preço:
1 milhão e 100 mil cruzeiros,
com 50 por cento financiados
em 5 anos. Estudamos pro
postas para pagamento à vis
tá ou entrada maior. Tratar
no Departamento Imobiliário
da CONSTRUTORA MARA-
BA' LTDA. — Avenida Rio
Branco, 151 — 5.° — s| 505J7
— Tel. 22-4227 • 22-4278.

80154 2800

Telefone 52-8970.
10191 2800

CASCADURA — CASAS PRONTAS
— Para entrega dentro de 30 ditis,
vendemos casas com dois pavimentos,
de sala, 2 quartos com armários em-
butidos, cozinha com fogão e forno,
banheiro completo, quarto e WC. n)
empregada. Quintal, água, luz e gas
da Light. Preço Cr» 150.000,00 com
Cr» 75.000,00 de sinal., Cr» 75.000.00

ttS.^10^^

dônio Pais um terreno de 13x38. . Ctnto t viítt • o ii'á-i fiíM.--- }|y\ftf. MM,u.'Swvt P»r» cnnstniçlio àr edificio.
Tntar tel: 48-0204 ou 42-1738. ciado tm 5 ano* ct J T P ,.-.__- ».-». 

------ Trnvlmn *o .Tirdim dn M.ier. Preço:
9340 3800 v,,**'r ¦*" 

,•* 
* 

» í**^ ' rv Mt.UU-T»..»-.A - - tF«r_il cr - milhar, e .W mil cru-elrn». — Tri-
-.--.-„-.--„ ao* |Uro» dt 10 per etn». — *sr tX-.-_f->r t.' í Wll — Vendi- »«r com IMOBILIÁRIA CARRILHO.
CASCADURA - Vende-se uma c«j« infornuej-a 

f*a_. eiiai- SN» l*í t-f ! fM M*.f'f>. «pra- Tin» Wruguiun». DR. JO.*, .-/ 1008/9.
com 2 qts., sala, em terreno de 8x3« rara irtnjrmjçues. rattjf cm<- '.-,,- *_ a. aai,-.» «a-H.: ?„„ tâJSÍl e 48-247! 73682 3100
a R. Cerqueira Daltro. Tratar tel: a reft-tncia n.» 73- — Vt»*- ?J^i-_-_^L_ ¦_. £" __t__7_,t - - 48-0204 ou 42.17S». j.. _ 0l-»LAN0O MACEDO *rit v?*m. rv-ntr tmee Platitt- Ç.,k,írk;0 / e0D_l_ínfl!— S. Jo»t yô, 5.* andar. F->- ** W_» ».t-.«m» rr-stofi-*».. _t_t, zuduidiq ueopuiuinu

Rio a ít «a »>«.Ti_i7vi.k. iam prviàtiTtrttl i __ . ...,..-. r; 7_~ _,.*. IP t IJ. SaSSS» i.» ,-»-,•• » »•_-._ t 1 V^i-K ROSMOS — Vendemo» confor-
KM2 ''ÍlV SSSr*^_2_^2S__S__^_;!«»X-1 re»d. nov», em centro de ter. dc-_!?.. .3\x ,_u». J t-tr-wt». r. _r-r.tr»-* *nt- uxW ^m „rrtMms » _»tac*o de**¦••• l>»t*ii'«. rJJiVirire nr. cb?, cor» t Vicente dr C«rv»lho. com fJtl». 3

BANGU - Vendt-se ótimo lott d» n- O^.OOja
terreno, localização privilegiada, to- "* *A TTWV
do mundo, com água luz e galeria

lote nu m. rreço iau.wv.uu com pdr-, ,
te facilitada. - Tratar á Av. Rio JaCOTepOC-i.
Branco, no 185 - sala n» 1.9_! - Fo- r J
ne: 52-1535. 43a» aoo

Miguel Rangel, 475. Pertinho da es-
tação de Cascadura, Tratar na MAS-
TER, Plonejamento e Venda de Imó-
veis. Av. Graça Aranha, 306 sala 312
— Tels.: 32-9715 e 22- 6763. iLARGO DA ABOLIÇÃO - Vendemos

,. 248° 2800,vila com 14 casas. conttruçSo de
CASCADUR\ - CASAS PRONTAS! 1» qualidade, todas com varanda.

I- Para entrega dentro de 30 dias, sala, 2 qts, banheiro, cozinha tan

iAP____AG v.-, ?T1"Í" **'" : 5__ -^»vj> tV-n. *m »"im i mr rnn nndas Rosa» — Veo.lem« oüiiio- tr?i-t<- g,.--.-.-_r_r-'__? .. .^_, »*_í-u.
no. com JU ms. de temi» » NO fi___ífe_3___» ?'»_». 71.r.extenuo, todo arc-iiaatío, teuU-db-l fijífi?* tl-Kh-.li»^:» Rn^ „"l-cali-jcão. o.-óonií tara r._tWih:itt J» e^WeÚlIrt. Sl*W>«."' t-T-Kít. f.rf»-

>»aát.>.v IRM-MV farairr,. ;«i ile quarto» vtrand* banheiro e cozinha
.Nt»iM>í, .vt.-.Tif-lrtv t-iJtT.Tnvtfo. —t qulnial. pfr preço módico. Ver á
Dm tn-tü .(HMMtJ ^-r^i^CNw"-R%,r_*Vn^Tv:

Rio Rrnncft. 1.11 — 16" — G; 1.601 —
ofl tel: 58.4568 — dr. Enlo.

05448 3.200

MADUREIRA — Vendo ótima resi,
clònpia na Rua Oliva Mala próximo
ao Viaduto parte financiada em 9

PIEDADE — V-nde-se casa c| dois
quartos, sala, coz. banheiro compl--
to a Rua Leopoldina. Tratar tel
52-8697 Sr. Serrano. 7261 2800
SACRA FAMÍLIA — Vendo casa de
construção nova, de sala, 3 quartos,
cozinha, banheiro,. grande varanda,
garagem, e dependências para em-
pregados. Tratar pelo telefone .;..
42-2461 ' 7319 2600
CASCADURA — Vende-se edifi-
cio novo, com 5 apartamentos.

i rentabilidade «t_t^r_2^~*_ 5-i~Jf„" £_£f 
,„f -WC^SS^VS-rA - Torr-rwrt -

se parte. Detalhe. S?*^-- -í»_3 _MACO _£>VT - »«*• *^w ' T>:w Sí,interessados à Av. ____l V.,™_7~~*S .-V A'«« --1 » "•,"'»-''-- f^1*- «• nU'

10324 3800 e _________ KaQ -W- N^itW.

v^nde^rcasa--com-dois pavimentos: ¦ QU. . Pequeno quinta,. Ottoo empr*. %\^;J\^\™^?Z 
"* f ' "

de sala, 2 quartos com armários em- í° de capital com renUbllidade ga-
butidos, cozinha com fogáo e fornb., rantida. Financia,
banheiro completo, quarto e WC p! pessoalmente aos
empregada. Quintal, água, luz e gás Alm. Barroso. 90
da Light. Preço Cr» 730.000.00 com
Cr» 75.000,00 de sinal, Cr$ 75.000.00
facilitados em 3 meses e o restante
financiados em 10 anos — Ver à Rua
Miguel Rangel, 475 — Pertinho da
estação de Cascadura. Tratar na
MASTER, Planejamento e Venda de
Imóveis — Av. Graça Aranha. 206
— Sala 312 — Tell.: 32-9715 e 22-6763.

2477 2800

?SRMI SWII rKVH». — CIRCULAR — Vendo cl

Línhn Àinrilinr | Vende-se um com 3 <tu_tws. »- w^unnq auxiliar jl4> i,a__«iro, c*ai_i«, ntt_-„ * tU_v_.r
ad-A - ôALPio .... i-jü,.,u empregada, irea. à Stl» C_tà*«
-v"d«.0*Hrn.0t.rr.n: SSS»"»» «•• »**> «« ^«^•* ^^

s» de I emartot, sais. cozinha, banhei-
fjk,C'J»,Xja>.».(5y'.jt. . Trtrrrtrt - ^eridfi ¦•„, »-e» com Unc.ue etc. Km terreno

*M tMI dr 72 x 58 i F»tr«d» Vicente de Car-
.T>EV..-.Tv. valho 1S7S. rreçn 380.000.00. «endo

vVl: IM m.l de entrada » o veatante a
,-omh.nir — Tratar Ru» Senador

S5M MM r.»nt«» Síl. 10" *n<i«r. a*la 1009-C —
_r. LIKDOLFO — Tel.: 55-1900.

- Vendo em belo edilicio,
•óbrr pilotia, magnífico» apartamen-
tos com área de 100 m2. Rua Joaquim
Távora 258. Acabados de conttrulr —
Vrr no local — Tratar com proprie-táiio SR. OSWALDO — Tel : 3Í-2324• 47-4091. 1003JJ300
NITFJIOI — Praia de Sáo FranciscoVcnde-ie terreno 13 x 30 X 30, ARua Tuplnambá, pronto para com-trulr. Cr» 280.000.00. ptrte financiadaTratar SR. TEIXEIRA — Teltfon*
48-7515. Rio, ou na Praia S. Franclt-
c° n. 37, go82 3300

AVENIDA BRASIL — Terreno —
vitno> i.m terror* r)t K Vende-te, tom irea de 1.500 m2.

dúit"Í-"m-dU,,oi; w*di"c-m"i*ü(a P»»»Jnen-»- Tr.Ur cum Aüwo. v W i *«. «-I9W* _?S_^___5__'*»!I-» ™ >*NCO DE DESCON-
mil m.tr.1Tqu.Sr.dS-d;< sZ mVl, Av. Rio Br»_«o» H8. s_l_ VW* _ ^^ 

r- 
^I^NmTc^ TOS ™ RI° nE »AU_»0 S.A.,

dt «0 mttro» d* frtntt, t dt fun-'Fone: 43-MW. S"í''.v-^v.j\> -^^i^.^aw. *» Butnot Atres, 68, 2.» andar.
doi p*r* ¦ Unha luxlllir, com tt- S6SXS SU<I\ E6« »iNi;T-l. 42-5459.
pltndldo stlpio *m concreto »r-, -__.__„ ~~— ¦— SB980 3200
rn.do com tstrutur* ptr* pont* vo- JACAREPAGVA — Ru_ WwMÜ WW - X*,^.!* { Kimtt etws
Itntt «ti 10 tontlid»! * dlvtrtot 152 — Yeude-se casa de fívo» .,»*"'' J»'-' * • ^«*-iJsSía*íiÇBNHA — Entreg. imediaU,
Silpõts * conttruçõn auxllltrtt. 4 tpartamentos, — -\r«» tuSai dnSSwVPi*,^^\t^-r%T cr,-,Mm,í ¦»f*lit_v-o. Vendem-se
Todo cercado, eom tir*. Insi.ltd*I 40) m3. 0_mt par» aqiMii.illl8lt.M-it ^.rioti.-r* t\/ir.i otimi Wagemi Aptos, de frente composto de ss-
dt 400 kwi, * eom ttltfont. Trt-j Tratar no BANCO X>£ DCSCCtK- _r Jn1: htK>*> tm. -mr A> lupe .-n-ir-'"»- 2 «ntrloc, varanda, banheiro
t»r i Avtnlda Graça Aranha 41*| TOS DO RIO DE J V-íElSO * \. ~'J«*^ <* «rarMiir» t<u«.liâ»ôt t rm tm c6r, .-minha, irea de serviço
sala 203. 42»2 2900 R_a Bueno* Air_*. __. *» .»„.-''?nw -tt*Whiw,7.v T»tkííi í w-nrr,MniiT iptim Unqne: com garagem. 60%-__, —r— - !Te. ÍVlllM 

"^^ ,w^«*W->*ys_Wi-*S--5l<^^ em 
15 anos em pres-AREA PENHA - Vendo com mag- «*• *- *»"¦ Ti w* .-tn^ CmwiW wi rwd. Vtr ,<oAwi mensais de Cr$ 3.600,00 e, IM»» Sraems-A* n« 0 wf,-'f-|40%__._o«mWn»_r^ ^formações:

hKSÜf MWl

nifica localização um terreno com Stf-á^ sUtlX * 't-vw «_Rt*m*nH ftm rt T.ropr
15x24,50m, á rua Cuba quase esquina TVRTiirvn .._,.„,. .— '_i..'. . :i'íM',' * ?•¦" v"*vWrt íi» «JHim* Sí.
#*- tn, T_Tn«t«.flHA.. _. «nAvIma ei. A _• L =»"-C_i.ty — ......'.-.-

4i'

de'«»ídr«lo?U^-ta. 
eMm'.rr_. 

_l Pert0 «»'esta«-°- 5°% «nsneiado: da rua Montevidéu e próximo da Ay. mttr^T„ -,„,'T„r*"w" 
i, ^duí -

no bar em Madureira. ^ 
^j 

ter (2.. felr.. 5.-9679).^^ 
^ 

LH0. TeI, 4-.3683 e 38-2702.^ 
^ 5„V^ daÍTlfí ..

D,recorto Sem reajustamento!
Sem juros!

lRBíSã --- .*.wf.,tim«n'trt, ír*n7e ps-
* VhV- vt, ¦Vfiii\ viu. S. T':'l>nf'i«.Ho. flr

•v t war.ti*. Tii^íh». * ^vtiTfir <!t> Ci*
Wj:i» t.juí »i»..ihnr,Xt, W* í|lh».n.-i»vr)rtt TiloT.tnt r

díHaíiN» i-r-tt. v TWXTTiS.»,. 7*1.; .,
:9_J.^. Su,. ni -mu, f\:-t.t r-mii, at
Sl^ y~.»iTi.i|«.rt t. Slsv fltvfvrtv» «in Snr
t.:*.. r-"*f * -5!**à»>,

MSS MM

_____ COITIpre . JB^M^tf-^;gl»M_llÍi_iÍ;i-_a:;-^^_
HM ^^ -_ L— ****_ »______-__^-P______HE-MIÍ^-Í_^ ^_f-__a-^B _ii^:-: ___I__k: '™***:j*"*^*^^W-WKa|IHK^

ÍM lii | Obro já I Wj_!£ w ,. ,

UTÍlSt Z VÍTorn -iTífí-lrt a* «witírii-
<,W>, iiiKirt »v^ v^jji-, , »-(it Vrown--v, 'iW a>,>i7« TtilMi» ,- elefOflor e

nt PREDIAL BIG-BEN, a Av
lü de Maio, 47, S/2101. Tels. ..
SZ-flílS e S2-0860, Inclusive aos
domingos. 86711 3200
COTiliOVIL — Bra» de Pina
prrtrtins -mr» ncgiVin. Vendcm-sc o.»
4*ifi P.ftlTínIa no Quttuiigo ns. 346, 346
A » S46 B. esquina da Ru» Dourados
f Kur, -vi.iradn» n«« 475, 475 A, 475
B., 478 C e 475 D., em leiláo pelo
Ptlladio dia 12 dr novembro de 1957,
át 16 hs. nn local. Anúncios detalha-
dou no .T. rio Conirtrcio aos domln-

aà i UOS.
i»;m >4.í.>- t?" ? V- «¦mTvrepadii CAXIAS — Vtndo casa nov»,

M-civiíMiiv «.tf, ir J.T.Í*. fiatiia» nn «""«««o»* n» poru, com Z bons
.ihMf » Av -üv-.rt fí-aTiNt, 7M — 7f»' «ntrttis, rrande sala, varanda, cn-
», íw. yvihw SSs*ffiS * «f-MSf.. íir.í.t. ig_» e lut. Treço Cr$

_W_» S.700 Síft.OõO.OO. Sinal Cr$ 120.000,00 e

w* » Mttt-tv mt trATir,-tir«trnAKC^ pPl° "*'• 52*5l2;\s, 
,,«.

i D mt» te Cz-n, T>r-Airlw>a »r Cint ' ¦ á"—
Vn^tcftK t e S.-tr-. AparítirifiTi-! RAMC1S - Vende-se elegante viven-
t.a. ,.'.. « _M_ka» ai,» kaaaat. v1* « Tina Arariiary 57S, em centrow» w^ i <**ri.i,s. ssi» t àcmeit. „r ,„.,.,.„„ onm iKrá\m t quintal, dis-
tmMS-Btt***». <•»¦ pWbm, c/ tirt- pondo rte 2 salas. 2 quartos, banheiro
\n4.tc - Wjva» 1 -.tfíír it CrJ r <v.irinha. pinturas a rtlco etc. Preço
TM.hW.W VM» Wn.fiM.fifi fAg-Oí * x'lí:,* 5W ml1 cruzeiros, n^Joçal
is_r**i» * v-..vntt:ij,ikii evw Sfi *ii-

ICARAI' — Edificio Rio Cia-
ro — Rua Cal. Moreira Cesar
101 — Vendemos em inicio
de construção, ótimo» aptos,
de tala, 2 quarto», cozinha,
banheiro, area de serviço com
tanque e WC de empregada.
Preço 430 mil cruzeiros •
aptos, de sala, quarto (se-pa-
ra-dot), cozinha, banheiro,
quarto e WC de empregadajfP7 ..oo por 398 mil cruzeiros. Edifi-
cio funcional de linhas mo-
dernas, sobre pilotis. Constru*
cão de ARTEC-Engenharia
Sòc. Civil. — Incorporação •
vendas de Jacob Nussinkis —
Av. Amaral Peixoto, 35, 7.°,
grupo 708 — Ed. Banco Pre*
dial — Tel. 5981 — No local
das obras das 9 as 18 horas.

89018 3300
ICARAI' — Edificio Belizarío
Augusto — Rua Belizario Au-
gusto 85 — A poucos passos
da praia — Vendemos nesta
magnífico local (o mesmo dos
edificio» Tatto Vasquez I e II)

oito ótimos apartamentos, todos
de frente, constando de: am-
pia sala, 2 ou 3 confort. quar*
tos, copa-cozinha, banheiro
completo area com tanque,

Íuarto 
e WC de empregada,

listribuição funcional com
iluminação direta. Construção
primorosa a cargo da ARTEC
— Incorporação de Álvaro
Tatto e Lauro' Hungria. Pre-
ços a partir de 560 mil cruzs.
excepcionais condições de pa-
gamento, em 40 meses, sem
juros, sem promissórias o sem
taxas de incorporação. Depo-
sitos em conta vinculada no
Banco Predial do Rio de Ja-
neiro S. A. Organização e
Vendas de JACOB NUSSIN-
KIS — Av. Amaral Peixoto,
35 — 7.» — gr. 708 e 710 —
Edificio Banco Predial — Ni-
teroi. Vendas no local, diária-

01202 3.200

07541 3200

PIAUNA
Rua Duqueia do Bragança, 85

(Corretores no local até à» 21 h)

\

Stl*

T ou 1 quartos ttptrsdet

Cozlnh» ei fojío

Btnhtiro completo e/ box

Dtp», completas p/ tmprtgtde

Áret tem lanqut

iniciada
para entrega dentro

ae 22 mesef.
(Projafo aprovado 10b o n." 7.517.533/56

/ • /Abrigo pera etrret

CONSTRUÇÃO B
INCORPORAÇÃO

¦4\ Edifício idbr» pilotis !' '
..lavador social
Ineintrador dt lixe
Proços a partir d* CrS 460.000,00 (eom

..quarto t sala soparados ) • dtCrí..,,,.
690.000,00 (com sala o dois quartos)

" 
í\ ,

f_n*7w.. *•**»¦* »• * -Ur. ft- RAMOS — Vtndt-tt 1 edifi
*«l %m c'° d* _ »P»rt»mento» t 1 ca

u_"v.w «_____."__ ¦¦____ —\-m, rtnot mensal 21 mil cru
Tttjrtia» «m íüífi v ít -itrr*t, fun. "2^J_S_ P°r Cf*, __„»„ J« O 1, .n U«rm. »«ms» * *«*ft ** 7,* stl _t Ri-i bit- 1.800.000,00 — Oftrtas e ?*tf„,d.",üLè? ,»?khora,/ eom-in.it "J*w*wj*.i ->--t.nn-rt»l dt condiçôt» dt ptqamtntos e] o RAYMUNDO LIMA.
í..i i, • ti.,. -, -e .-» "U.i cen. r_ ,.„_._ __ir.v.i., ri 07riii 87090 3300-w«it» Cri ^«.hh6Ni. .tm».». TMt: Sr- «l»Y"Ti* pelo* TelS.! 52-9704'
rt-tów » «J8SSX, t 42-6613, ou Av. Rio Bran-

nw.iM. co 116, 9.« andar, salas 2 e 3.
..H-íèí -- PrètíiMi to Jar- m-.T-JA--,rc—v -A-~P^
_;¦_. --. »__-» - -t - -7GiT_v,\M*OLIS — Vendo apt". dc«at Kí IMCTC* * |«ThO A N>OA .ms r 5 qt»!-. peças ímpias <• hem
C<?JI.iiiUiyÍv\. WWtNTCííl f COlè- W07l-n*Í6« ft] 550 fle entrada e res-
_;«* _____•__ v._»».__a. *^. l.intr- -finüneindns. Tratar c1 Melo
«IC». f*._nv,> f.-»itTii-0 fls -,.,„,_ AcMtn financiamento de

japart»in,'ftf.ív.'* (fe Eaifício C»íx» ou tnstatUo, ssti ssoo
:Yíttv,W; |Í K» rVTÜv-A-dri 1»JC 

!^A7 •ÕTcTíNÃ — Vend^e~oTlm»'
i K__ F'A_-f ta«ia_a__tí í>^. f',":,' fTn centro de terreno com 3

.tv »-. J\_^»w_r - NfOkrt-S, *»1*. jirdtm de Inverno,UAIÍ4 {>{., fTíf-f _s K_*S LO» ;iríir>it;r e. demais depoidòncias. T.-a-
n»^-.'' te ,H»*'i* f Crttulii.1. ,6r' r",''f, **i^*|i* so-sní ou so-isso

| Coa.sttu-<i-s> 
'^-frjvt. 

v-t.ntro | 'JM 
'"m

ICARAI' — Oportunidade ex-
cepcional — Adquira um dos
últimos apartamentos de fren-
te na Praia de Icaraí, nas me-
lhores condições jamais «fe-
recidas. No Conjunto Arqui-
tetonico Eldorado foi tudo
previsto para seu conforto:
grande play-ground/ piscina
infantil, garage • magníficos
apartamentos funcionais í de
atrtpla sala, confortável quar-venric-vie pn-dio resi- i.to, banheiro, cozinha, area de..,¦, «í. com uma c»s« e s àp^-tm serviço com tanque, quarto eNU*. & ií'_*rvvíií.. C^JVt-CíinTtria terreno ele _sqtl!<na a nia .-  . „ ,

í iií7jt.ii^ ci'7vfT,£i'T(kifii Pre- ^'"7,',5'• provimo tin Praça Progresso. WC de empregada; com todas
a tas» mm. v.rMifi;.. s«ia, s bons at peças de frente, recebendo<|iifi't.-,s. cop, f eo-inha. hanheiro, |.. 

¦". * - .. . ' 
D,.„, ..

wjjis »fl«ji»s_s J$3 et& £f fTitrs- ve^on t dmxn sep, i» apto. va- (iluminação direta, rreços ti-
_a e tíuV/. ___tiM___e«t a»- in w***. J <<n»ttos, hanheirn. cotlnha xo» e pagamento com todas

tv Q «swWOWt-TO cm -o ít,.. > anartamontos. varanda, quar- .. *-rili,4rJae -.,_ V J.,.1,,.attes. Frvírüíiv^^ it jtttnetite », „cr. cofmha. banheira e dcitiati as tJcM.ia«»« que V. deselar.
Cí5 J.j-Jlítflf »r„v_iv Vik_-_t "tn frrn ts"R"m. Preço rie rara — Construção ItlICiada. Ve-

vT i i-^7-*_--' _u .1 VT*r- S?^í50'f,;M' p»rme"'°.nha hoje mesmo ao local,
Praia de Icarai, 21 e 31 e

ao kx-il
1»<?í-ís e rtw>cTO i.is itim.it- '^g vr-VT_mo imóveis ltda. ,
_os _t. __ _»___ ii,ir-At-it»A-.c ;'.'0.n'''"i v*Ifits _?A s m ~ TcI- concretize o seu idea am,SW »W im. *'.^*V. ITUÍirTílSÇtXS 5a-a^R« — ou aos domingos com Al-
IS \<I.'Í» -JvXftll-ilMK C*.S- í)l''0 * ni* ^Hclice Mota, Si casa
.Haií tv A, COMÍCIO E 

'lN- 
í'" lfl2M *™

Pl'S-Ta.lV AV,K- É-kMA l__8^_t*« - »« íSTâiW S5 de A
V» a-L»_a !S___^_*aÍ_SI_*n*W,,M "» RUS V»"0 AlVei, ¦— «.* »tti»a.r. u».; S_-S5f>S *** n e is. dc sm m>. c«da -
4i-rvi5í:

mais esta realização Francis-
co Pimentel. Escritório: Rua

, ,. . Visconde de Uruguai, 531 —-
-sio- 7.° andar — Gr. 77-78. Edifi-

-j--v,.. 
r...iC. m mu cnireiros cada umf Tratou* cio Arariboia-Niteroj.

... __™_"C" 
*írn_ 

_»* d* A~*mhl<,ia 104. saias 613 79503 3300WOi> »* |>J«C» 1 ,\:_* CtiniC ] *1S — Telefone 45-8fiS5. !__T
i- B%aPtt_t SH_ Siíl ijt.-l_tiv_ ,W>N »00 ICARAI — Grand» Oportunldad* —"* " ' " -, ..... ... : ¦'."_'¦ ' I Vendemos ótimo» »pto. da sola, SO-ARIA — Vendemos » Rua Sargento quirtos, cozinha, banheiro ti box,_ST**\*--l*>a.Írfa,í4«í»- f»_ _ .. a "Ti _a. '. •*—¦
$if*iiQi$ e tenJhxgo.

:<.:. i etAft 'A<l«mn, nas proximidades d» Rua Fi->í»>>í4 M0O,lomeni (tep. empregHda, irea de serviço t/

JtXrmX-brtENGENHAIIA [ COMÍICIO tIMITAD*

Rua da Quitanda, 6! - TO.' - Solai 1004/5

—«trata ãmòãiM

wmmwMV

Excluiividada dt V«ndas

Ferreira Amorim
Av. Almiranto Barroio, 6 - Sala 808

\" "Uli. 52-3023 • 45-12*8

Kunes. esplíndidos lotes dc,ianque, na Rua' Cel Moreira Cn«»r' 
V^^^-^-aa,^. I Jffia&iftSB^fflSStòã. 

TTrí"r4 n, » 5* ^."Varal-l.0 à Pr^.de SSS.
í<>*k<* *r i *»i<i. j*» tcrfttt** imo-1-^?^, ^^^ANriÍíAJ1'cTDA; * ' b<,n» Próximo ao Caislno Icaral •
la___ S3-*S h ___?? £52^ «« â!« ~ 

•MÍj*~"_?aiC'nem"- 0br* no 2° P«vlmento. Pre-
M12* 3»0Q Icol pxcepclonili de 670 e 720 mil¦ni vj.:^ J gurfrtD* Híi.jírttAí, 7»mn»virf, CASA VOVA — Parada de Lucas --fruteiros, com Mí bem íicilltadoi

£_ vwV??>t 2"_!_h_____?1*1 * e*!',,~ Vt-riílo 1 {jío». sala, varanda, banh. «durante a construção a 50Í financia-
í"".;.?1*,.?„-**» *" «*-"i*."_»- -n?t»i salt.iOW,. t^niiintal^ ^rremi^de^ por 40. dos em « anos ipó» a entrega dai

50 mU eru-
6es, no Rto,

'-t-tv^e. '•-»;¦«.':« ^id"'-!"*-.." '¦>°" £-'».' 
"í,'''."' -.«/Ii, "vranna, m gi upo rom a PREDIAI, NIGRI LTDA. tl-tv-?*. TOBt, ^.-49sV5 »»-» NV5. Tels.: tS-OtOS ou 45424K .Rua México 119, ,-jpo 2009. Tel. ,.*"W W'1'' «4411 SOMIW-4S0S. «1B2 JSÒ.

-»»-h. \.w SSSr1 *_" «''¦i."1»- «v «piintil. Terreno de 5 por 40. dos em « anos »pó» a en
£8K*. ^^''í * ',""'!T'>',1• ^Wl. 1!T*'° t* -*ie, Precn: Ci$ .inn.nnn.on. chaves. Sinal de apena» 50
»Md%lw_.^-_ai,^k__&<%,_*l- 2S_iü*H. Víin rnl 7 »"«• P»-' ttlros. Venda, e Informiçée
rSiarSr-^-L^^-^K-S6 ^^ Pi'."" Í"m- „' C" Aranha. 19 gi upo rom a PREDIAL NIGRI

'v\ '

V i



3.° CADERNO - PARU I
MOVIMENTO IMOBILIÁRIO

»¦

^s&?( iodaManhã
__

r

COM PRA VENDA

I

KIO O* JANKIHiV UON.KtUV l» UK NttVttMMO 1>K UM

DE PRÉDIOS

3.» CADERNO -- PARTE I
MOVIMENTO IMOBILIÁRIO

:fes

O SEU NOVO APARTAMENTO ESTÁ NA

TIJUCA1
a

. RUA CONDE DE BONFIM, 577

EDIFÍCIO HOLIDAY
Últimos apartamentos com 140 mts. quadrados. Acabamentode luxo com 3 quartos, 2 salas, hall, 2 banheiros sociais, áreade serviço com tanque e lixeira, dependências completas
para empregadas, varanda, garagem, etc...

C*te»Stt 
GPa,rtÍr dC Cr$ '•40OOOO.(» «" epeso.tr$ lüü.üOO,00 de sinal e o restante longamente facilitado.

* Construção bem adiantada, 2 elevadores "Otis".
Maiores detalhes e informações mais amplas no local, diária-mente ate as 20 horas.
VENDAS EXCLUSIVAS:

Administradora "Sion" Ltda.
Rua da Alfândega, 331 — 2.° andar — Telefone: 23-6336

79909 91

APARTAMENTOS
DE ALTO LUXO

r.lrA™F5VT|WN™A -TC°"Í,rüSÍ0 iniciad" * Rü« D»™"9« l4.reira n.» 78, com finíssimo acabamento sôbre pilotis, tendo grande e «un-

Sa..^!0?'^ COm parfe fina"ciada sem juros. PoucoVaparta-
CICílN^STsT 

" 
Í,SILAS*N0 

L°CAL PREV'NAL COM»,
fr « ,!T, S- A- — Ru« da Assembléia, 11—12° andar — T«-lefones: 42-4737 e 22-3606 (DEP. DE VENDAS)'. 64469 9?

FICHET
SCHWARTZ - HAUTMONT

. !T"—

JANELAS STANDARDIZADAS
•,. EM

ALUMÍNIO
E FERRO

FILIAL

Rio — Rua México, n.° 148
9.° andar — Grupo 906

; íTelefone: 22-9710

MATRIZ
SÃO PAULO

FÁBRICAS
SANTO ANDRÉ

507 H 91

A!LTO LUXO

APARTAMENTOS - PRONTOS
ENTRADA CRS 200.000,00

_« AllKlAMM- TAMIIM A Ct$ 6 500,00

p*iHt .-.- Cr$ SM 000,00,

ORGANIZADO V A.SCONCELLOS
AY MO MANCO,, 1W . SOIMUMA ttUFONK: 32-4461 e 32-M61

KÍSipiNCIA DÊ ALTO LUXO
Vendas* maravilhosa residência na Lagoa Rodrigo deFreitas (Fonte da Soudade\ cm centro de terreno de 9.000 metros

quadrados, arboruado e finamente trattido. — Acomodaçõesluxuosíssimas com acabamento e construção de PIRES & SAN-
tabi/Í^EÍ? JEB Klm,lb de a,ro emento. Tratar no ESCRI-TORIO WALDEMAR MESQUITA na Av. 13 de Maio, 23 - Salaj41 ~ Telefones; 5M551 e 32-5634, 7316 91

CAIU) FRIO
&J8M?ÍÍW# *< m..« valor,,..
»«., t^w*» w«*m.<-v vm Ew?r» V«-mX^ti^SBS ; prMW Cr* ».CM,ce. fn».

liniiiiiiiuii *,S0\«vk A.T;^.. . _ _..

TE R RE N O (continua)

sssssssssssssssssk-^.

¦¦ BBBBBBBBàS»^

granda 355 
^m^^"4b! Bsssssssss.^

¦I IH
BsHbbbbV 11 uHHH

HB ¦¦¦¦ ÜÜÍÍ l H ''*
H a tlnr BE I H < *

¦sfjW I S6CJS w=Y__jKfefc,:_^sS ¦ I^H

a

mmm.uuu nova òalífòrnia ltih
14770 II

\ \

Vendo no Parque Eduardo
vasio, com 450,00 mls.2, tendo
lhado à mão, vitrine, salão de
grandes dormitórios (/armários
ceies "Saint Gobm", 1 quarto
nheiros, sendo um em mármore
empregados e ótima garagem,
com o porteiro, snr. Cassiano e
manhã.

Guinle, edificio Nova Cintra, luxuoso apartamento,'
enorme salão com espelho de 4 x 5 mts. traba-

jantar, sala de almoço c/ vista para o parque, 3
embutidos, sendo um revestido de espelhos fran-

menor com armários p/rouparia, 2 grandes ba-
estrangeiro, belíssimo, copa, coilnha, 2 quartos de
Preço Cr$ 5.500,00 com parte fadlitada. Chaws
tratar pelo telefone 25-5392 de preferência pela

8229 91

AV. VIEIRA SOUTO
13 x 21 ESQUINA

S I TI 0
Estrada Amaral Peixoto I

J£&$& t 3 í*"& 2 ^v ftttt*4 *• R« iMita, cm '
T* * *"»**> »bx «W <vMÍ«kx, ta&tfo * ov»«i poró w-"fe^?ÍH-^*iís4!a-^^^ é 

(Wa ctKoáa,

copMKfato par« ,V(\V WJ ^ j/fa » ^^ èi p*iv« Tucumorí
U.ndo d* Aniwaw). ^u„i ^^ j 5^ ^^ d< bfln()no$
Plantadas em 195* J0 pfc ^ ^^^ |^ , p^^ ^ m

em ardera. P,*^ Ci* ftWlWAV tK4» Ci$ 3». 000,00 i y|$ríe a restante a romfetvu Tt«tvir í^W JO«<3í NUNES à Rim

14 à$ 17 hajas, Disj,v#<tt^s^ im^^ísiÜÀi^s 22S9 91

INDÜSTKU QUÍMICA
1 AKOHAiOKlO

ÁRÍA t>ISTKHO FtDIRAl
Cara riacha fWt<j «^^9 MwtlH^ tftCW Q 1SCO0 m2 V*náo

a 8 minutos da Av. írasit *w^ p» ^N,|KV f^ áô„a ^

SsStr.T&g mw'-" bi ** ^-^7,
VILA I8ABKL-TKRRENO
çoes d.as úteis, das 17 j« £$ ^ - IV» jí?S«I - Dr
^ol|*l-- 91*5 91SAPAUrS.rVKAKKNlU
j^fí 

J 
^.^ «9f»»9 WW 1 MrA, 1 WattO,

ÍvUrirarm ' ^ - Av Rw R,ttl^ n, 116 - %/ I.30Í

PETRÓPOLIS^
Terrenos òWms, í\m grande e pequenas— Facilitasse paganienio. Inkimçóes à Rua

Álvaro Àivim, 4S — Sala 809. 4504 91

TERRENOS PARA
INCORPORAÇÕES

Firma foroçQ49&M9 « ^wk\wttw^ivi etttta em enrtnái-
mentos can» praprwt^W ^ ^^^ ^ KV^Utftd*5 ^im o
etettvaçaa de mcaí^ja<;ões ew ^(tki^N** it Wtiàmi tos-tante-se n,a.vt«Ha se.,WdwW » k^*kWk,, Uw Mm« rNkárfiHi dereclusões, Tratar tv^ w d^ i|^ & 9 vire 12 h^Krt c*m
a sr Androde « TeU^SSlS % M^19, u*$0 91

TERRENO - INCORPORAÇÃO

ua OKU.V\l<SH'\« V Hki\i'íi u. , v. ..2 i^vm*, M*. mnt

WW Í>T

JCTEKNOlM
Av. Brasil, 1.110-tels.: 30-4400 e 30-2066-CP. 4258-Rio————^-rrm__  '

~—, -m

:

IMÓVEL INDUSTRIAL
t Vende-se, próximo oo Cais do Porto, com 7.000 m2 de área útil construída. Pró-

pno para grandes indústrias, oficinas e armazéns. Facilidade e financiamento Tratar
com Silveira, tel. 42-6763. 909g 9).

\

IT S TI \ IA
Ve»de-s* !?tes. ww ^^ Kxssift%Sry-vKv, i«wtv> í* r>ú^>.e Natio-

nal de Itatiaia. Dis^e-s* d* pMròs Ksr**, Ufòtwv^es m local
e pelas telefane* 2^-0823 e ÜUW J2&27 91'GRANDE 

TK1111NO
Vende-s©í Zono $ubuthomit fim de linha

de ônibus — Tràfòtt 34-^429» «^ ^

Residências completas
feqnenagrpai-aTãmmasT

EDIFÍCIO PROVENÇA - CONSTRUÇÃO NA 6a. LAGE - A Rua Fi-
gutirajdo Magalhães n.° 741, ótimos e modernos apartamentos. Oportuni-
dade única para os compradores, devido ao novo decreto da Prefeitura
sôbre construções. Compostas de: SALA com original balcão florido na jane-Ia, QUARTO separado, armário embutido, BANHEIRO, COZINHA, QUAR.
TO e BANHEIRO de empregadas e AREA de serviço com tanque, Louça
vifTtffcada S ycrn»»'»w»« rr>»t<llri« rnlnrl/'»» Praeo» „ partir de Crf .
600.000,00. Parte financiada sem juros. OS APARTAMENTOS JA' PO~
DEM SER VISITADOS NO,LOCAL. Procurar o Sr. Azevedo. — PREVINAL
COMÉRCIO E INDÚSTRIA S. A. - Rüa da Assembí«a, 11 !l 12«.ndár.-.
Telefones: 42-4737 «22-3606 (DEP. DE VENDAS)

PRÉDIO PARA INDUSTRIA
¦'.'.' , i

Vende-se medindo 4,75 de frente e 51 de fundos à Rua
Pedro Alves em Santo Cristo, bem próximo ao Açúcar Pérola,
para indústria, comércio ou construção de pequeno edifício, com
contrato prestes a terminar, ótimo negócio. Facilita-se pagamento.
Para maiores detalhes e informações:

Imobiliária Colúmbia Ltda.
AY. ALMIRANTE BARROSO, 2-11.» ANDAR - SALAS 1102/3

- TELEFpNE: 32-7803
79922 91

t

Espetacular para Incorporação
Área com L400 quadrados

mÊt^SÉ^^iJSSiStS^b. °U m"mo,.r,nda< «o centro d. Niterói, esplêndida irea eom 1.400-pit.fsr.de psra magnífica IncorporaçSo, bom como as benfeitorias nela existente», que constam

i5TS»7„ í?«í WnnH * f'clllt*d0- ~ Trarar «»m Remalho, Conceição 13 - Niterói - Fone:7" eu M51S. m,ô ?J

LOJAS EM COPACABANA'
Ótimas lojas, retangulares, para ENTREGA EM 4

MESES, à Rua Figueiredo Magalhães— Situação invejável,
de extraordinária valorização, com absoluta primazia sôbre
o comércio a ser instalado no local. |

Preços especiais, ainda de incorporação.
Cada loja tem caixa de água privativa e está isenta

de taxas de condomínio. Algumas lojas têm nos fundos duas
áreas: uma coberta e outra descoberta, que poderá serhabitada. \\

Facilidade de pagamento em 30 meses, sem juros.Plantas e informações na PREVINAl COMÉRCIOv E INDÚSTRIA S/A. - Rua da Assembléia, 11 - 12.» andar— Telefones; 42-4737 e 22-3606 (DEP. DE VENDAS).
64468 91

. L\u X ...i iü-



W CADERNO - PARTE II
ESCOLHA SEU IMÓVEL

lendo tombem às QUINTAS FEIRAS
os ofertas do

Movimento Imobiliário

iiMCorreio da Manhã
KIO Dt JANMRO, DOMINGO, II DK NOVEMBRO DK 1157

t-KlW-Mt « AH»» «««.A,,,.MUMTtICM ¦ NKWIW».
I.WCAVU» M , .»-. | u v., ,,,M,„ .MH.M* i i'i,.-mv.'i. V^A, .iN>r«t*u_VT,i» iva «¦,«•...
it»» »»»* a *.t-*»i..\\ »\-.i.xtraatu- v* ,.--..-,%,.,,. ;«l.U-lv »»* .!-».-.

I.\,.«> l>il IH.»»
-«MlltM» .-I.UUMBivaatM

1\\f*a

a
a
a

U
U
II
Mu*u

Mii
It

COMPRA
Niterói

V ENDA DE PRÉDIOS TERRENOS (continua)
5 

~«_J!SHMà U,M»V VX ^""W1"^ 
• *S«SM8 5^*** r <**»»•* UM teiremi ai i ILHA DO GOVRRNADOR _ V.ndíinK»» tVlUau-e \, ¦¦. -, i o» rnC-ÃMa ** <l » HU» .-.- Ctwbe C»mí«eMr» rua da hal.l» irék Aiimo. __|H ,,„ j.r.i,,,, r..,.tmrettre rua ** i.n i, t,<« «limo» tole«, no Jardim Gua*NiTõüi -" vasas¦ apus™.'•;$_?*£ c^1^;; VuSTStJ irf EâtãS^tiSStri «..; x,^\iZ* i: íissr 

'Sjs^Ikí^^í^^A.?»^^
Ponto d» Saiu Ana ivui e«U., l t|V»ç« ., , . , \«, ^ y^s, à £.,„ ' ...
toe. coslnha. baivWtM (wnwU nUei» ..... Wlv ?*,» •.«.¦.«v.v » iii,,, .,-¦ „„._»»¦ £_.. ' "* -V_ NWUTOKA — Vende»»» o»i alufa»»e: PETItiSpTÍLls - m7ünmE*mmlBSm*T£to . W. C. d. emp-ee-eiW iV.il Vil », tUiMMtU»U Y*£Jvvi LW\\ &** °°V*W *** 1A2'VV ** »*N «*** ««*«HnH, teet- Oftnfftrtíicfn. renoVtdlndo ItaM »m Coxeai iun
Cl«»l_> «lll 1> VU 10 «i'.'* O'»»
A. «AUVAIO, M IVn
Amar»» |>«ii.»i|w Dl, »,' 1*>» H-»ÍWM( ., m.a-.> i ___Bà_D 'L ,

A»w*, ,\X. !skj,4 jtó» «»Vl. fv»n >» >*l\

rttMdPOUl - \\-««*)«* \>*»sfe wi. n-T-a;vM\M.» - \>n»1.v . ra»»noa™ ""'^^ l.1^ 
"'-t >»'* ™ ***• ****-*, tm an* at im mi catat» â i-»W,»W. 0» **«v.vw, ^Vínivi íi etn* S <u»t.-*. i aalaa. varanda, ba»

• UU. Nimu-i

»-.li««a -l.»u _> <*f, ii O'»* * «-. • 'Vv'- ''.v>»>*«rutd. « Mmja3re K<«!&^_£_.::2_.»3íE!k S^ Ififc

iKiJ Sm2S ^^ 
4,*ait« 

«?i Mm,»,° d» CMUIo Sio Mlfufl. com

KV««XHV« . jm** tiívvvs .MTaTlww l-Sl-HvVS^J!» - AT-arUmtntc. now. },! ?: S^^1"WW£ c/ S» *
.\miv-* >«>« v»vsNkWs»» \-n\t >»,V l« aiM. *? ft->nt«. junto ao Bco. do I; «aV iVíí*/' P_tS_!____-7 Tr,Ur

V\1

Xíiia (I* >>»ll».. l-.M> s »i»".U
t viuaiti». .-v-iuO-a. tv«-v.\«,i\. ,»¦ •-;•'.

<-A»<\W\A<. \\»\l»»« w, . «ViM. **v-V, - KM ífaij* »*<»«»» K .1*'-i^u',- WNÍ«*» aw (\-»*t* %,. «•. *?.!««» *«••*••«» - I (MM
BlHN .">« INiW-Aí* V-»W| MK VI» * »*«*t\»v»-s 1 ffvs*"ft.l

Ní"i"MVifciw, MA * r. 1« dt M»_y_. r 4J0« J50O

Av. Auvaial »*»>».«0t« ítl, \ IvNÍ. W.'-"' _„.^__»..» » ****tMVi «-»

* »iw«'tt*a. *WV>V" *VV* ,U .•' '¦ "^ bàtettl. PHKwStia - Vando caia. »m tar*
t v««òí ¦'» -««rwa, «nipla ootlnha, vt-n-da» rano da V.OOO mu, Maravilha. Paia-

-WlÀ-i» !• ¦^-"¦«•«¦?'¦•<N J« *t?»«« - Tra.lmrnta rm lonjo praio. — Tal 17 Ull
»tlft .1300

>M i-vkl fe***» VyV *M»^ Urii i»"fw^M*Th.'~vr»i;M4»ia"dM.
«_.*!!?». *** •» •>» ¦¦ *¦*<•»• 1» RI" - »». SALGA.\^=^ri^T7T\ \*>li*>sx»a,>.A\\-MÍr^r~»55»hvv »flw- moo ÍTHOPOi',s

!| Vi»t««M ty**»« vW H,.**,v Uv«* i«- vH-a» 1N»K»> 1 VW.VV* A» -^S--|SL «^__Jf*«JÍf125&Jlt*_í1,^.»l,?d5'Sfí^fí 
,rm"10* ««¦«•ulldoi. 3 u»

y.'A1Ut - V»tt*(-»o Wm_.«v4i**. *?!«*. frta ,v*\ W». *twa **»». M. ?*,-.;•»->. »»»»*.. v*»,*» » •»«» ««Ir» í<hl- ^.!_l_.^m.,1,_..??}._.m*,*_!í'._:_ •"^.•líS^-S-.Y^PWft l»™f«. banheiro

Vtndo. à Rua Bar-ílolomru de Guimlo, am ire» dt
Wl). NtWrOl,

FETRÓPOLIS — VVi\ UO CAl-OK — l'a»aud_> jru tim dr M
mana «m PclrópolU, po atu â]Mr
Uoifutu próprio. comptMto
quarlo-aala, banheiro • kll.
melhor ponto de fclropoll.
Comllçor» de paiamenlo — '
meaato eacolheri a foxou de pa*' ***'¦» Wt a* » *:
i»mento de acordo com a. *.u»a i-iíiHoívãs - »N«Sh«r^wi w'ir-
poMlbllIdadei. Sen entrada ihKkv i.•.-.»!•»• ¦¦ *»¦ -,n- & .-• ett-y.t ,,.,,., .
¦em parcelai lutermedUrliij l». por » d» tumív,». ec-aBjSwitaH »i». »*„ cfr1'*, P **<*»ret mwita
formacóe» e vendai * r_Kt.01.-U.'1," "»* *"¦**>*¦ •**«»*'• »*«*" -g^--**tÍ*g*J!*_»» P*"I '«t*
HIC-ltKV _ Av lt rta Main a? - •** W<HÍ*UWa»UI ¦ VN«*a vVav.kí r-l»r»it». w ._¦-?»<#« per b»M ea*
— S/8101 Telefonei" ji-sn». u""''*: »'' l"U "v"«'•,* ft »-•«**» t1*4» !**•¦*». eervlndo por* .v,_-

luto». ¦•-,... j»»iw m..

de; ÍmSSSÍS ^* (V"' ,',v"' ^W*1* 5»|«iv. vwpwco. tamra, cotinha. (aa.
Z ."*;*'"'"' ,,v"t V^f»-A ftilwsli » »»s>s; Ci* IWiWl.flft. Ti atar com dr. no [o HlS» «Ml MWÍV^*Kn< »J.»»fr« AX\N rtUTOKO, e™ lVrrípWa. 4. — 1 Av Riv H.amv ttl. 4* »w»«, *a» lua lt it >.,,¦. jji ?-» a ÍOO lei

tel; si-aaaa.
«w»o jjoo

52-05G0, Incltulve aet domínios
PETRúrOUS-— NO MKLllOK 

"** " ** W "
PONTO DA CIDADE — Vende- ii*WCAr, c.,ae apartamento! de quarto e sala rcr*iJa.\J CíM
aeparadoi. banheiro, eoalntu. de- — V«nd«-a«, vi janta no cao- r-ITCAr-dllS ¦

»••«. •( ... pravime t nv« vertente
.•ttüo iMí ÜS2 * *** Cr< '-M0.Mi.0i cem fa-v-mí..- -wv o,»*^^ OanHt A'-Ml? eu «J^on.

PETRÓPOLIS __ nn UM
\'end*moa at me*

ir.ni» paia a praia .»•,•., u t -1 .'.? , ,v -,.-iMt .v*! tvi. *awa »»»». Mi. ale. rea, aa»»»»* !*»<*? » v»'* «**'¦* *-*¦' VT.V,*?. i L«Ci^». .aÍ',.7. .l.U,Z ~
área copaltuld»* com i«*t>0»> \«v*»w»«,r*«w *M> v«M «mi*hvv. ,».t» e»-\ ti- Rvtvn««.>>•». Mi.>_N"VW«í» \V» »- ^."^ Ü22S_»£^ .F^\\ir, li, .*?"***.*' -*"1."" -_P'«C° 1 mllhio'<.iiM^i^*í!iir.iviii\ij:!._im L^^?«2!8SínhM(^da trentt, l aalaa >\->n-« j.1
toi. 0 *»uha«oa iimuW*»im. iv^a ÇHa»a Ri,V'tti**i»,s\ « «ala' MA ve*ate»«*>..).«, rjuart» e W»; .<»• «*^*j*»H:i«r-Vtty. *t tyv «\.\'A IV». V»«\*-t«i ^^«'Í.WVVXKVR.V

m\tí *i»v at »>»#.

complrlo. quarlo e banheiro para"-iprriada. Jardim — Preco 1 milhão
WO mil fruteiro*. Tralar com DR.ICOUTINra. tm Ptlropollt à Rua

pcndènclaa de empreaada. irea fro> cojn t)i\m. }xmQ\m\à., Mt> "">«-» - -t-f ».»».»„ . t,rr»no» em
??..«?: VSSM % de Cj^vanianl-, famliT.r, 

^ S^^^S^KSenlrada, 10% naa chave» e 10% cio dir-i.o com o pr«f-rla.arro. ,,n,,,, , «femtafo, J^ 
"Cífal.

apó» 1 ano — 70% financiado* Tol. Rio 47.9*?»>3

lomW^à m^a ^a^h^ í^^
HadoTVraliteícSo »» B»?AK\ m\ ^ ***«"'*? <TÍ* » ,M" '?w ^.w Hiwk- ..«*lsv »u Mlm£i Ai Oa* VwMmí a 1*

103. teT: »à NltervU. Vwwk «*-****» «ei-a ^»aitx\ dvtíluv et«- tiv -*«l wiwlN» ;w *. .Ma v-aw

0«í*S ÍJOd l( dr Marco. IM, 7.» a! 100. Tel — 'm '• Preilaçóe» iiirni.iU de 1% l!,. -jaort
4M1, no Rio a Avenida Rio Branco.'Informações e vendas à rKK- '"' * vv"

- MamMfteoa lerren<«. l.J, ».• a; a«l. Tel. M.»8I1. rDIAL BIG-BEN — Av. 15 de
' ••¦ - •!52-9719 e 5.-08P0. Inclusive ao.

domln**! em Petrepo-Palropo- "*. Te.: «ro. "
«« 35M

KWH.M — V«n,l< j« av»v>. v**ív-. JvW-rHW-a* #*»I4«*, (-tv-ltile-üf, s. ¦ \V» •*-*'**¦
io a Av. Otte e i-«»u-.. ,u s. i-»-.,-..- ..,., ,-,«•>.¦,„-•.¦ im v,-„- om. Ctva»

•waw i.'iituu\-i|i ini'"iifliii .,. — __,_.„„.. -__._. ., , . -.V.Q711| m
At (vampo tut. itua nau- PETRÓPOLIS - Vtndo à Rua Albl-; 21 Jl|„, "
d», eltma evcelente. «ndo no Siqueira, ollmo» apartamcntoii. c' ao,n-n«ov

tinpreaade. Pieto
. uvu
,'v»

K-M ii V |«aa ,w. o .• • ¦ t ¦ •¦.-.- it» .-¦..•
• ,»¦••-.'. ix' VAU

s-«tl*rOWII-H «IW!*l * . ¦ .

111. a/ 1W. vHi Ml}, IíRSÍvi ^^jr^i^A1^.^^ m ebv**»»» vi, vi». k*^OT!»m
JARDIM ICARAI - V»«de-»e Ma»i;««M0 »»W._ A ^»*e «alx* W-^VÍ^Ív ein wiwA tit*, ft^ 

C'
em centro dt teritm. dt 1 MYtWft-A* 9%»» *f *tw* ? IWMtKW .wJ(W|•wti-aeeAi«i<i»m«-.|» v-w. -, V^---

st va.va Uv HWM *MS-*Aa v*>» «MA>
ttuk m»t»r.Ml d» v*»w.**.ro,. Ji 4»»v-

|sa\vsr«»«a eampeMve t exeepctonali.S «.iiarto». aala, coíinha, gai."banhai*' »rToA»ni re""" ¦_•_-. iun una •**¦ * 6*ah,•1«,•'• W-.-UK fHtoit »--
KMO ,*».v vnm\.i<*«« de gamento. l^ite» a par* r« eomplrto. Area, aquecedor elétrl- 

"sè.S,0"^1* — ÍS -Ufcl-MOK viiijj t OtiojA» mmamaygaafaa^ }foVende- vale iiv Si-t c d»<»»tt\« «1» Valsiíe ét
  .,- ~ e sa» rtrla. - (»*•.•,•««_», (_Jv»,t;*v na>-

t» X*£.,^**m**s'* •y''rt ,''1,»f_S,n.í: ,";:»n>poii». * R«a li de Março. im. 7.» Ia conjugados, banheiro e kit. — Orogud. ew > Vir .*,» t»v*l: KM<.Mis sjoo »: 700. Tel. -4M1, no Rlp l Aitnlda'Preços a partir de Cr!t 395.000.90. w» detite»» WS,- wí-«tvt»e
ende»»e ea*» »ova!sJtnM4lr"v:o• 17>' ê° *' 801, TíI' - Condições excepclonaU. podendo ru»aucUuuem>»». Wr«, W-W s^x^ et., M&, f ander, «rvpe C. Te»
•â2ÍSJS.t8ií*^È,i 1048 saoo você .p*fíir. »••»-•, entratU e sem itaipaVa"-~Ctod»~C»w *t. »>a-,- S22=4W00.V0-. Rua S. ZSi*7ZH\ parcelas Intermediárias, de acõr- po , vender wm y*.«»A_», 1 <«»^

c..i« aal*. » Wu» uüaiVw. c»>«i\l»a. »^i" *li;V ar 
' 

RliiWw» ^n^ ae lnâriV»~vK>VW\U<N* 
"vwA.i 

Itr *'S* ***,,f>** .*«"• '•*"*• Ç* *S_ PILtC0: *°° m" eruxelroi. Tratar PONTO DA CIDADE —» .*x vv ,»Í 
;, j.....^ iUi 5»vi.Had^ em IM rmlaçSw mtnta.».,com DR- ary COUTINHO. em Pe- «e apartamentos de quarto

, .... ., wv> ** tt»*W *MXV \|4t, 1 A{-. »..».*Of, IU.1A lí«._r *.".'._* .'ttwHjall. 1 »»_.._. a* __»- »»_.__._. ... _¦_* i_ __. I..___.__. __¦__._ t-^tl - __.nVVW.A' »N»«l|.i-v*í»Hí-vía*»i»»-.. . —' »; v>vl «...»¦»
Cr» 30tX0».CO à\t»U e.» Wt«uW.t-.»;U«AwVH> ^OV«RNA\\>R -, \>«-f-,^s* «*>,tv* t

4213 3SO0 ÔUITANOINMA -- Prtcvra conhe»
«•r at ... ¦•lcf-, ma condomínio
>»eee)»,r-* de maior a melhor hoM
da America de Svl - \ e.i^em-ia
»p»ft»mentei dei tipot "Stenderd",
NM e >,.vi,w cem alnel do
UV, *íj ?eeii;t»<íoa e e restante «•
nancede em ,1 anaa, pela Tabela
ri.ee. INantat e lntermee*ee com

m .-.:» v-.-»'. Soarei A Cie, Av. K'o Bran*

1004Í 3500

Cl* t«*A\MV.
itoew

toi. tendo o pav. tévreó, ,i«y».»t«v e*v RW**». Km» Abeiewe. Me»»e W s,
trad» para i*n\«. wtmwj^, ,,-.-,. » gi«i>-*^JtAWtl N w*ti\>» »>e ^,e«le - ;„,M vM>«»».-> 11-í
t quartoa e WC ile en>w»a*ifc is»'v\t> NVSVV \\|i\ ,|i\-ji»m \»- ^«««xW««
pav. aupeviw, vai«i>4» vh» Twiv* 1 *NW ^.^de. Riva »»í Çin>vi« U. m * ij
qwartoa. banhelio completo. v*v*t«»|a »*\'*» *'*'**¦ *»m »«*} rtttOQOIIS
ia iundoa. Preço Ct| í»C\l».V.»\\ t*»» rmy K\ iivHVRSAWR - !>*>» » v.,,._..-. —•..-,.——»»».»
do CrO «J0.VW.W tin«iww.K». t .-*.<? VU »V»m,Wi\»i e«-AiWV» d* ÍM* NAiWiça W»v»S — VA»» ? av«M»MI«|-.
a vista a combhw- tV*»v«Miv-asi A Av«ii«im<-iMv>x *-*va e«tr«te ern H*'*'* qu»«e pivíitç* <w»i V\ twiwi»
SAMPAIO. Kd. Don Joai, Av, *••¦ «-¦>-. ,1 ., . Wiidi-ro-ie «evte ai-Aiivet ve» e^*.» AÇ-N» a» c-"»»i*-* Mri « »»«|..
Peixoto Ul, ain ttl: 191}, ÍÍ>WA\M ,v»vim ,>ssí<^*,i t «eWwwuVv é« ft-ti*»-«t « 0*0 »*?.» vVAiV t»v*Us*í-í^
1, ' „„,-,. ',, .»? *»*¦« * l"-v*1*. **v »\Wlt\K>,» e*iMW «latlM^-* «»¦- «,**I>W ,v,>*\«,i v-* vM*-SAO QONCAl-O - \v«»,?»"> . Rv\»,i*.» 1 >s»iA«iem\\» rv-*\*e w>»-Ivk <e»vi-;de, V-iKHwaç^ee: W.X' - O.VM-.V
Çerlos Olsneia casa va.*.i-» V.M* mlfÃkHn r^r-U t «*»We>vV» pnWM«ea|«t-. Ml«le eom. tapK v*.*.i»U, »*U *.s\s«i|^tv> iV \ Wsi «ala. t wW^a *^'M*\X\\ m ÍIivax* AM* ,. »

PKTlfiOrôt.tS - Vendo, n» Caatela->•**. em área de S mil metroa qua-MHM _*,«-» -•*- -- - 
«1 tel.: *»«!-¦ Cjv- PF.TROPOLTS — Vendo * Rua Co- do COm as suas possibilidades. — itvs. J jalit, .vim. íoíísv^, »m»\>i»iW.
¦(HS2 "tronei Veiea. em área de I! x 50, Obra Ji adiantada. Informações MM iu3. tervew PWxv fM» «vai* drado», eaaa com- . . ,.

Mtta-Jte «wi Í;ei^>^W«»>on\praAp. de»*l». I.»-^'V^!.!;.6 <*u"la'- 2 -Mss- hanhel- e venda na PREDIAL BIG-BEN to.i Par» twtw.jçíe-) te-frtw*» ... m.v. embutia.-*, varanda, b\-iní, la-
í». >*-» >i>mi-o. liilvTi. em cimlruçUo na 1'la- j* fnmP'-'«. cozinha, ua*. quarto à Av. IS de Maio. n.» 47 gr. 3101 '!«-«« t)** t» bor»» nu *»i>t<- w.r*. banheiro completo. ostinha.

*-*tíJ«» !K» ««1 íniteuw. preço fixo. pa*. 3'%£"!'" fmplS5íd*' *!ra*.Y-" Tel?.: 5.-9719 e 52-0*80 — I*»* KW-SWjKa*. qu**.o e banheiro para em->*^**S*W^|_W*l*«i»^n:W0.W **mm*.m*m:, 
«• v i-if**.-*, -si.-* teleWne. Kew: 3

lfllíd «00 COUTINHO. em Petrooolli. i Rua 522 **• díncU em v«ntrv tte lMt«m H'«l* CvWTISHO em retropoll». *18 dt Março. 15S, 7.» t"', no Rio '
173. *.« || Ml

y*^*^™ 1C^)": «•ÍAV"*"-' rXOinld,'üo 
"Bran- 

i^K^ente Vote" mTlimmm "'¦« d. »b..<.sv. »
70£1 Ti»1 -

rvVR.vr-ÃiÃJ. - Verde-re^um lote v
1-» i-»»-» de i-er»\iete Átimo clima a co,
ys'...\y_ minuto* do eentiv, e da e»tr»-
*U. tíVilüo -.-.,.-.".»t-, 1» ».« C*r»nrola.
rHWlM*. T-el.: HÍÍÚ. PKTROPOUS -- Vcnde.-e magPi/lcolpETROPOUS _ «JUITANDINHAWl»l SSOO terreno.."«./.'i^crMIca Rua_ Olai-ojVendo terreno pluno próximo Hote

Rua
Transfere-se o con ""t<Jlf M-W"'2- C '¦* *-***-»- ei'**. *"*« 1* At Marco. 1,1*. 7.» «i' 700. Tel. 4861.

_ , ,,-,,, ..,»_._e lote na Faienda »•>'¦'« d« abn.sv. » ^t>., í MMMnW, n.- R-o á Axt-nlda Rio Branco, 113,Tel. K4MI. Samamhala, em Petrópolis - Teteto- um apto. p vlnUv C «alv »» <t».. *.* * »01. Trl. S?-M«*.
í047 «"O^e 37-4J22. 21946 3500 caju p. empíesadwv vÀwiiVií», *Va% «WS 3900

príprla. boa pa..taj{»fiM e, í x*.+t

_!?!?. K>«.^.U^Vr.-Ar^_e>-*V«**w.P«ww^^^ ludwtMal tVilv-MtíAtt- V.tA» Í»A'.* £W»8WK.B - Arara» - Lote» »|?,Vim."2 i"í-.d%iÇ0"lí«?_Fjí:-ílI"l?om facilidades de pagamento. Tw- _

jfiartoj. çoilnba, bauhenvs pei». HiitilM w«N*t,V lNiM*U d»ve«id*«Ki»s 1IV<«- M»\K-I . iMMU
*. Preço Cr* 3WMíW.A\ r.wvwi,. m, ^ Wl«y«,u ,' .t»^, ^, i4v^ -
parte. OrganUaçío A a.\M^--Ah\ *\«, fivsss. lie v>i W AWV < Cr» .... >VT
-0oni_ Jo»é, Av-_ Ainara» l*»u\oto t(\ 't^vVv.W ,s-»iX« ys-j, <«i\m ftwaivcta^ii SV>»/703. tel.: t-813. Niterói.

iaiiieiite «e
» ty*is»e t>
V\rt1«» «>M

V-VíítiVtVU?» - VA\._» \N\\>S'.VV-»-s^i \xi,v «t»»> c * *w «a t,s».i
Mite » M»ta >»l»vts,K\ b,x« tsviMit. J-aivhMi V,-.\it*
\v*»\ e maie-Yviaji.iíva i«xw*mi»-»* »v»i^»»*-» ,^e rt\

VEWíOrvJí-.tS Vtndo, tss bairro
RMiro. em áre» de ÜO x Í4. ca_w

-¦-¦  • ,„:,„,„ , »,, -, ••--¦ ¦"- ">¦• "- u.., 1. ,¦-.-.- ¦-. !**S» varanda. í Mias. lareira, 3
WVVWl wi*-iiMt». Rua Senador Oanta» i't™"«nJíP'-«no- .jj metro» Quadra- Ur c. Snr. FIGUEIREDO - Tel: - i PETRv>yoi.li. - V«.%'«»*f *^V 1» *>'*.+.•*. »i-m*riot embuttdoa. ba-

^V- WM «<W!d0V.'.2 L°.tfí,:»r?.e.,,1U-«e.- TraUrl «*»64 e 42-20C5. Av. Rio Branco 1» D-Wm ¦• ^lSl!lM»-»t ^I«*«' «miMeto, oorinha. g»z. quar*
toja. 11712 3300 ,»,« ^o oúii. t- *.". taSmãm» "Tt-n- P * íl*flf"''"" P*ra empreitada, fru-

ví-ft *•*¦*•-. rnobili», «-ladeira, etc. Pre-
ÍÍW» SW) íí ' milbíio e Wf) mil cruieiros. —

Rio. Tel. 2..-M51 e Petrópolis. —' ãíilBterreno Tel. M04. »r. ROBERTO. !---
7043 3300, PETRÓPOLIS - Vendo casa i Rua tar

c! 2 qtoii.

V-KTR.vs-rt,» — Vende-»e
r-'«r-o wo ftivií-en, ru» ealçad». l6.Mx
Müi M 4M mil. Tel.: -^^jfBrROPptTS "~VendoTl»"o"bairroliSSSIÍÍ^J^JSSa

,,,,, ,,,,,. - Dumont 2 q*. ,11c: ',.1.10. ç^-j joo.ixiw c W.
C-Tiiiano t-»'

CBNTRO - Vewte-a* Juiito a MJm d»t*»«.v v-tanlaa e \»mda» cv*«> HiGdVà »W c^<V 
',vA 

jJ ZOomea Machado t Av. Au.aul V-M» a SkS? iVtYv iiii OmW 11 Nk Xí >>Vv 0R«'V*W AV» INU»XOts_oUmoj>oiito l>ara U»d»rvsn*xM.\.'e* «wtat- -¦ V>t-hi »*-.**» t »-iV*í Sfêft xA, \t. Vv^.,sTIi. .,1Colcsm Qlá ^>W^*i,W^--~~--.7--- .-. i^M . m^Stax ^«uf.MtT^^A^.A
jiv*r(.« V^VAO. ^WkW .-»»<* nova ea»:«M»»« e «»»»t ü»m s.<»v

í* .^«i.» "^ -">s*.'^'»s e-5»! v^entiv de tenviio á ^.. - ,,
m Vm *"* *A-wM ,M <\>«\^>»H de aaVti TEYKOtWUS ~» AK,\KAS •*»«-.,
II >- W* f *'»'^" *•>**¦ * ^^^ *«*«^* -* Vende-»»? Htwtvvv» cjiv» vW «uam|v»Mll«-Hvi» *e^vHV«*. v\Sv» »\v»«Sa. J^ t .«w. < Uttlt».». { b.»uNflivx.

»-VVl,.M\M.rS - «JUITANDINHA ¦
Vei-í.1.. <*»«*t*.iilsr terreno com lin,

jlngenlhUn. em área de 23 x 36. ca-isJ!!,aU,ba'!,heLr,?,c'?'"plel"' varanda. W^RfipmjK _» •We.vAW
'|â com: 1 quarto, living, banheiro $h»^ff£d*fnTJ"1 n2 

* 
ffiW^^K « » &*S» S? %Jgcomnletn. onarln e hanhe ro nara ""¦ meainoo_ I.7W mi. - Iratar nai • ._ . „^_^ " Wv. KT- Ax-enwcompleto, quarto e banheiro oara água u-i-iw!!'.* v»; * Sv>* l%.v-.,« \i>t» medindo M s « J» com cmnreíadr earaee eo7in!ia larrilm mesma — Tel. 67Í2 c| o proprietário. in->; •' .,

«tW»6 < (ií»r.l» para moderWima re. gj^g«»' f*„ crur-íro» TraSE-c'- 272W X™ siUt:,Ue SwlT''* o»N f4. °*^'VA1Í

rNV,\\ w«r í.-c_>it-d- »>eta)heii á Hu» ur á ]»„„ ,6 j5 itarco 1S5 7 o s' 
'< PETRÓPOLIS — QUITAND1- 48-104.;.

^J^SSÍviu^^xíS? ^ " Tol: T*- ™- «•-! nn Wr> a Avenida" Rlò .NHA — Vendemos apart. de íren» StrapousSí»í»w. CYLVrO ALVES. nranc0i ,73, 8.» il 801. Te'. s?-8844. te por apenas CrS 600.000,01» com íí' ,*>~V3~"*4*16 3500 «nco -,«nn ei..«__»i.«_...i. ,»  •»_.___ OMWga

Utar oom DR. A7.Y COLTTNHO.
«. AV f--"r- fetivipol.» * Rua 16 de Março.

ti*. 7.« ti' 70(1. Tel. WM, no Kio à
801.íi» Rio Bí-anoo, 173. 8"

8058 .'SOO fln?ncismento «m IS anos. Deta-

nr..
8031 3500

«üM 3HN WSWW&W3t._S - Vendo, no bairro
M.wel», tm áre» de 18 x 80, casa

Ver-ki - »"*»*i. Wo- coto : 3 quartos, varanda, nal», copa,
rVlvsv-s* v,« !6f»;5-*-.U *» «MM**»., «i-arto e banheiro para

, Contorn > liá paviivretAIMUI

dades, a l.a consttuitta M teii»M|i.> vt.^vc-i \"(Vs 18 x 45 m com 2 .<'.v. a .:„...... :V*A\rv1'
e demaU depeiu\inciai. • * 2* wt, »»» W^»J^ ,^ **»«>* «te t«w»V * «.-v,»,»»^», ,v.
flrganiríaçào A. aAMPAUI. «,\Ut VSvi ?** ,^-« ,*?* «ÍW^»»* A .M'Í,^ SRpWÍQUS
fyãè. Av. Amaral Pvúoto V

(HW* WW. íí^íí*** **iv e*\vn-et*da V^^\^^^tT*^l^S3S>* S^Z?^? _?'^l!»?*:^_ã?S 
"^_^S,S^^_^>-**rt?Wi'_Í1r'~ ,^SrrWOJ»01-.IÍsA^rV«ri»_Ior" no bairro"1^ "-> Ksn-itó-|o ImWÍ-ÃtM|ta|^^mtÍ£ '<^^^^^'^^iiÍSÍ^\M^íÍ^S^'

ÍEÃRÃÍ Vando' oa i_J_in>^ _io.»»x A^,^ .'»'- ^TX^ÍvA SSSSífS HNHMMN *V»i^« «I^U ü' .'V ""* 
SS* ^^ ^Lm lM"' 'f" T,,d»i"- rm ar« dc -"0 x 30°. r«" «I S-ARIO R. "AIVA e JOÃO BRE- ^«wi. w/.uxb.., tw^einM % «tirada f'w- »*• r^Y COVT1NHO.

cuiirto .qba»!heuo dt «wt*»». iV-.1.^* Sg«^ «S» ^ wt T** iT**^^. í ^«W**» <•« u A^ i ,W Rm- ti?rbo,a mòbl" ^P?í«' t.i" «a 
6 dC »"7'.1M  - --Caixa Pctíl. m í. ;v*w^J S ** *

ÍÇSa. copa com í w« , iwt V'IWf.iv-. ,»ÍA» wl» V*iv» fc4«i-|WM* ^«» *» V.Vlbi» V»».*»» y-»1-* ,Ui Í,m*i «ladeira e telí&ne «" ól R^J.nJ 1V1 a°.R.'°«íi 
Aàüí PETR*pOLIS *~ Residência - Ven- ^U«t KM

sirviço com taivqwt. ^rw^v e*\ *KM »#* iM J^S»»* *>? W1f«*»*dAv llicivixhví !*«»»»&», ^A M» S Iduírto -' tcl" Ü-mT - i"? SÍlma císa' próxlmo ao Hwtel ££», «... -, «J »- .,KTR01-»01.tS - Vendo, na Posa^rím
Preços a parttv de Cl» vW3í»W> ,v-.u'f IMA11 »V*Ç> l\««w*»*oi. tti^r. e»si\ Wt» e ar\\»w.x trtáWÔMA t^xSM if Vi < Míí -fiSfl .n-, ,«n Quitandlnha on terreno de 15x40 WAIPAVA - Pv*i,\S,vi-,» •- i-endr» *re» de S mil e 200 metro» qua-50% » vltta.PU <»clim*-i e V* t-_»Mi-- *•¦*¦¦•'•* «¦* V*»»H\s, \-M> tel: 43-»*» . CtS 5.500.000.00. M*t».t- a vl.r. »»-.»._.»_ _.»» ... _.. '¦ 3500,com varanda. 2 grandes ."alas. 3 bon»!2 niagnittcoa toíe* p-wiv.i» •,-»»•,•* ísvn-» jdrado». eaw.eom: 4 quartoa, arma-

-^•^t WAWew-d». S»r»ce. -jardim, rveço: —
Tratar

cm P-f-
tiv>|-v-..1(.. á K11» 18 Oe Marco. 153. 7.»

70,1. Tel. *to\ no Rio á Avenida
«fll "T-i. _

S»^3 3300

.-,*». ,»m '.-*-•"*» »,-,»*_-..-ri rewWmH., em <\w»\ «* .&¦.-
Üífíi*',** <-mix<iik*.v em *e«\tM de tetre»».- **"'

Mo. 102 ou no RiO((S>n\ .• vwyAA*- vlvi»«»»»»\-«
•*i°«-eeeó' Pc** v"*** SSSá 'T-_í'.'^-.'*-. (-*»!*'- ^¦'¦¦•¦í •- '¦ --•¦' >••>

*».v 11»* i>,... . . , ,, '— • ., 700 mts. de írente, ca-de campo pequena, mobillada. gela-
rfflrlP-VE HyYO? lW*-.Av\ ,!|Vttil*i»w» >» W * JH, ttc. «WM de caseiro, ga.; deira, 3 lotea de 1.100 m2„ água pri-

?»VW J)W
(te__ ****"¦ íraltnlieítv., pomar etc, tlspon*. prla, lu»:. gás, hotel e clube no local
*» «o de mirada aarMUda, Iui tlítrto», —- 830 rr.tl cruzeiros — Tel. 43-1125.**%. Ajrii» tiut--Mm» e «elefont pró.íSÃxÃIcÃpaT^AvÍÍÍ^ ^*« í&isi! *_Í^^2\'Ã ^i^^SÍiJtlíf 

' 
JS^JS^^ »0X,"ÍÍ? 

'•%V * r' '-ta-^tWVt. - financia-apto. melo de «uutt», e> » «tio»., l£|a_ffl^»_S_^,iHL^^^!r<^í> 1 ^.A'»: V>w ,** «J>WN> <««»>» IV»M WtWI-O. Tt*, M.MÍS.
22785 3500

r*

tJesiW CrJ 10.500.00. y*m*m y*ts I Í*M*'VM

«im 5 anos^A^Js» «*«. «jlíta» «U, w;,-*.-,^ «* v»t«de *» iv...*..»», \Ma-
Suarto 

cotvJmado.», KautVílx»* ?? W,i»:,i»»>.. ,W UveA. Mii wiio nas \\a\a\i
Inha. Tratar u» Cowu t> ^isivn»¦ it* to*tt,trti* »¦> v^n* •— »R M\vt-t I

ção Flamemo 8, A« um 1.jm*ví t\* -S\ wiie *,i»v*m ivw» »?*»•

r^nNIo6*3, ^Kí w%WM.lUtV~lVÉ) 00VfeRN,\\>OK' 
to.^» 9üM ».»i'--im 0vMin*b»wix Venceno»*

, ICARAI — Y*«a-í*W *UVt, w«Htt*-. ,,i. . .»^4 ,i«o,vvi *
. w> d« írente da w-tl» d-> Wt*t Ut « *•x* 3U.W0s «m J>rt..' 447, apt 1103. por Cr» SítMMMí, ¦<*<->** wtcwü-ílis do Ct$ â.SDtJ.

«om slual de Cr$ 4»,Oi)0,iM> •> Crí1 ,í,,.,.,u ... .,» ..,_», jUri»»60.000,00 no 6» wí*. « v» »M« rt» W-T»» «* ,\« ¦»"•« ai*r *•
ítanolado ou entrada Crí *0»0»W,#d «i<,«-«. »\*<* JílusaUStl
« o saldo linanelado, Vt%\*V W«tS»X \t\«i. U\>VCtW, (*7 Ou ííÜ*.

|ÍA* no Largo d» Carioca, 5» *• lh ,^, ^,, , f_, V-.,»..
«03. Tels:. 42-9917 c 4í-.W,»-iU u"* ÍS8t * *tt« tíl- «'««W

AOW nnm Sí^tlt vam. íí tM.V. IMO
NITERÓI — Yentlc. «Umo !«.:.«».¦* *1-* >AK'.\ S\ A. CRU?,
írente, 41 fundos, lado vta wiMtn*,; ^-»S$$ 8400!
íona gabarito 10 andares» * W viVfr* '¦— ¦***¦ --rrrr—r*~-__.— ».
tros beja praU Icarai,. tewlo mti& NkjfcUtTA «-» \*e«de-»e t-N-rene,
prédio antigo 2 audareu» » ««jj©1 WW wt 1mnI»> plaiK., ft-etite para', rli o.Barcos 25. fratair *m.«K»m ^WJK« ii4» e feim*«de ti*» eee.vt»|*1 »•£?»» «,««<,>». ,w% ^ «jitiif», h»íi»,^ „ . »?(-»«•!
BXC1SIPCIOÍ.AI, OPOR.TVí.tDAD.1. W> SW**> ***? w{ -.'<* -*W-i t>«dei4*j
Çoraçáo da Praia de Icarai, * H\V» w*-4-> evJHttlua» WilMmi-. Yeh ,.
Miíuel de Fria» 8-1 = Vi-nUem-Ja xw. S3M*Í*. »*4 *«*
melhor ponto da praia d»> \ca\ai am» I -=j=»=.T-r_»-_.-»-.- ¦ j.-—..-¦ -..,.,
pios apartamentos w Kc\».\c»o \Vri\v. H-UA IS> \K>VV.SSUVR — N\i me-
bio. ótimos para moradia, rvinta.. vil|«ÍW ^surtv, vV» Xv-. V-»i-*viav-AS - V**l-
revenda constituídos de veatit-lUo.. Wi i*e**e TOS aiMvtamenK-v fcWUlS. yvi-
la, jardim da inverno, ttõls ijviavto.vfva **\Ki#*V\ e»U comi t ^ilavKw vn»
varanda, çopa-ooaitvha, bairUeÚM *vi^|,%* 1-.* e Wltvv» »\o t* a\id»\\ Aceite
ciai com box, depe»\t\4n\c*_as (WU-V-*-- iVwn\\W*'M»'.i^ ite \s»lv»> ou tiVitltw-
tis para empregada, arv>a d* swvlw.Wi »=• Vilíi-:: »-, vW^v.ANrA — Te\:
qom tánqut. K\an»uie a* vai«**i*-»,xr. ít-H',« S»i,* Í4\\i

! locali-iaçlo maguiliça: >W« w-Aitito.'•'^^r~~rZ"Z^I.lT£''L"~l~ "—*
construção sóbre püotl»;- Avunilflwi'* 'V-TtA 'V viOVWKMVS - Wri-eiio

,\ ijioderna e -tuncional; 4 apa,VtaiA\Sí-ftl^*, r- A Sl.» M^xim MaUilis ¦--• Ao l*\.\i'l-por andar; 2 elevadores i,e Hvw.:- lw-*:W>. VWitn* vi- V*\ «vi» t-i-ente a Sv>»
cinerador de lixo; Acabamento, w ai^ I ¥® Smlt%, «* ^^nolesia. e-11 v\_« -i"to 

padrão; Play»gro«iv.Í MW-JwiJW^ ?*V\*,W, ¦Al-**»': li \ 4\ •¦¦ _K*íoí
Oarage. Inlormaçóes e venda* Çoíya,,'!* -.-AViW.iV IW» í mmilKw v-ià
j.V.E.R. Av. Amaral Peixoto 3i>. ia».
Ias 902 e 910. Tei.: 3135-

ESTR. RIO-PETRÔPOLIS — Bar Tico-
Tico, vende-se um terreno 13 x 50 m,
lote 28. quadra 24-P. Trat*r com o
sr. Eljdio. Tel.: 32-0923.

osa-io 3ãoc

PITROPOLI8 — -Vende-as pwa pron-
lt. b.-inh.. co.-. . ii.-.- »•¦¦¦,.• i.-.i.i ' •--¦ -- ¦ ¦ ¦-  ¦ v -¦-.-.-.- -, -.--. - ,>,-»-¦...-.,. .... ug «on t» entrega o magnífico apartamento

Sm Bauoao 90 - V UHj W- - .. 'S 1*©*-^?^ vVAl*?,.a^ Hv>* ****' ^ •*»* *»^«* t V,;,.M\Xir^W^m7"* estação, eídia. e| grande «al». 3 amplos quar-
STm19 e| WAPV OU QVBIWXÍ 

 
? * ^ XlH **' A* *v W ÍSS*U__i •*¦« **» ^ft* ^^fi0' "^i dl V /*• rom' tos' "anhelro social, coninhk com Ul-

' P m ^ 
mi MM - —s?^,^^ **** »*¦ HVV ItVXtWlAVMVVVM.' iSVçvXIVO ^^SnSS0 li^b^^L*^* Lr> g4s i»!«»"!<'°- 1»«lo P banheiro

-i_ r^-^ ^--T- *NV 
U.WA VSi llVVmAVV* \Xtde» Í1S VM Vwdv. tvIVMíy»» 4__Ãííi v ««*»»K-.t^L 1reÇf. Cr$ He fmPr«8-«dat. Area de serviço com

NITERÓI-. Apts, em fl,V*l **¦¦* V*MVt*ie *,» wetwv ««a m-al* vi* c*m V, wk-ii h-S-aSS-jTxSSS iS^'-« eSSlt.*8,W-<Í*-*0B* v',,« « '""O"»5. Preço Cr$ 1.200.000.00 eom
oonatóucào Jvèuilem-w vu Av ^ v^'* >*v* * **,x *?v» * l»> «»™Ui*-i Vw XiS wv^-f « Ver Rn» Sant.is financiamento de 50% Tabela Price.

^0ífí

quartos, copa e cozinha, banheiro; truir. junto ou mmÍMMi_ls ten»ir*.M «mbutidôi. living, lareira. 1
completo, armários embutidos, área'do cada aprev },}M ia»'í.. Yy*- c,i» b»nbeiro» oo-moleto*. cozinha, gaz,
c| tanque e casa p! emp. separada. 1 trada Man_{:i l.i.*a, «tiro dlte-ii»» .g*t-*Kt-. í quartos e banheiro para
1 garagem e quintal ajardinado «te. com Sr. L-Ú-s. TraUr SW «v,v, rt.-«* «íiiPTeiRad». ca» para caseiro. Pre-
Preço 900.000,00 para pagamento a Margar.-da. rua Satu S.v»*1.',! » A f*>. -c,,: *"" mil cr«*eiros. Tratar com
vista. Nota. Vende-se totalmente pacabana. Wtl 

'{«(VI felR. ASY COCT1NKO, em Petro-
mobillada inclusive geladeira. Essa —— *<¦¦ •• •• --~ - «£**¦ *Jftv>_,«.* S* ^r1^-,"5- ,-*._f1
casa fica no Parque S. Vicente ótl-1PETRÔPOWS - V«'V*.\ wo í*«-,»*, A0"- "»• ?**1,„ ** R'-5 * -Avenida
ma localização. Para vtr e maiores!Ingenlhein. em áve» iít WW >'sw'1^?»!«,, ' "?¦ " S| w'- e- ~
informaedes na ORG. MONTEIRO 3 qi'artos. copa, tMNtt-Mk, t*t S»*»»:, s-í-«'^"-
IMÓVEIS LTDA. Av Pres Vargas 'garagem quarto e bani.fi.v> jsmr* wm» S-508 3500
417 A i| 606. Tel. 23-3469. 10233 35C-J £?«*** clf^t, MftWi 

''^al^T-!-^ 
»»S««W»0fc» '.."-^Htdo. no' bairro

* arv cotow »•' ^;-n? ; »* *» *'-<"1 •** " x *»• <?«»

Ts; jg fô ^tts^ ^* «í>SW8ft *™- Ar»Che-
líitüft ( «Wi PW^ftS 2 mlmíes de cruzeiro». Tra-

„— - ww,w*v_..t»r W» tiJt. ARY COUTINHO, em
VETKomUS. Veníd-e»**- Wl ft*W>I*^*?¥S_™l * ¦*"* ,s *-" M*rço, 155.
Quitandinba W» aya.t.aWiW.V.1 M*M»ií.* *!TA(l. Trl. 4881. no Itio A Avenida
der para caaai liai» wvfrtówAo » IV Sw lít-*nco, 17S. 8." S| 801. Tei. —
nanclado. -favi,ttta»s«; wsl^ftft (ío >* *Í-W""!.
pago e taiiibéi,", ac*t,*-->» *'?,! troca 80ô" 3500
automóvel <joju»d* W;«,*»«>>, METRôrOUS 

' 
- Vende-se OUmo kpto.

rdCsi-Al i ^^u»?»' ' ^ cv«strmdo rm edifício no cen--,.,¦ l AV.. tf, $, «e v.o*.*- ,,.,_, Af j ^jrt^ t/ »mârtos embu»
oíwSX* nh» ItWov l»i,«í, demais dependência» e¦"*•'*' **™l;te: «.mpreíada. 880 mil, aendo 175 k

PÈTRóJ:'OJ..lS -- VewlM, VAI ^liUVid.» I1H(_, 480 financiado» e 420 em 36
nha. em área d-í íivW., <•'*»* <t$fft'; t Tften*.».. Melhorei Cíndlçoes para fun-
quartos, sala., bar Ví.oi-Át.3. VV-WV...'*». <<ion*rios pAMicos, Tel: 6283.
banheiro eonn>letv, cana -pM-t, «»k'«i» 4262 3300

bana, L31t-_:!

"°*J<'***>,

wa** 1- *yi íaxtvi d» nve-V,i»ir ve»idM
Sg d* l^v*-. Vwdlav * Avs Abnivaiite

FAMA
«NDO apartamento^ nõ -s-U. Alw**

;e Azevedo, ua pralsi tte IoaraV» *e»\í
termediârio. Tel.:: 2-3990

f--» 1^,:: ÍJKC*,»* e 4MÍ»
2441» Í\V

'mi ssw;JASWM v,1ANA*A1R;v - Trai»
SS " 

X"2íi-. 1 ** *^'M\ VW* M*WVÍ*»t* l*vMWlb*
i u» rÍivr"1 *'* *** Vwvie-s»; m üjitc, l*\ niara

í*'ife'•"•bno
* Í957

-4>
", \-*tp»r*i«o. Ru» Visconde ttaboraí.

. tirí-i Ao P»l*(-i« do Governador. Infor»

^^ d!****

'* ^T í^é,
¦1 os

lha
«not

tua y
ÍW^> *

"««o- "•oèf

"o. •*c«w^
roc««v«

^

'«•Hrrf.
"%»,

*>«•

«fcs "^efe,

NITERÓI — Praia da» yiiíís*.
de-se, ou troca»sê Por imóvel no «l»\!:,1í,è'',,i" '^"".TT " ?,|,'ft> ""l H*»laecebenclo a dilerença em eap.tsn*.. r«-;««tw** ftwAtatA, *e í qwavtWv)
idência, construção da lw\cs. oçm í W-\V-»(ÍV*A Mia, iVMiiti» e tM\l'hel'i
h., 3 qs., 2 banhs. sociais. 3 vavand*--, - Vilt V*tM.yiWlv> çvmvi i.\s,ic ç *<\t»f\V»;
frande jardirR com W4 vltta para dw HlU*í*i» «- il*|viide«v-las dei

5^í,^xt «—1 S»=«LiS , t »H«,i|m_A»] d»? Milvada, CrJ! ,..,..

ísmciis dependências. IfacWta » o Mc *SS 5* *'*" Í*VX P"í*|r
jamento. -r- Informações t>«i.i t»l*,-»v.ie l-W-Ma-N'** vvtewv«W de t>$.,,.v,
Í7-0398. Rio. ii,tM M,v 

'^lí-KW 
e va r*Mt»vite*. Ct^. ..,.,.;

f»^'^^—^^"^«"^«"««^ í*li\m,lMi * vNiwM»v*t\ Ver vw K>-
c-At « tt*<*v v« V^NSVKVTv.RA-
tWXlííV ?», A., WK.i lí-JHSk») e

Wí 54 W

I

lllhps
JARDIM GVANABUVBA, 

'-.-. 'VwT\í»»-W^i?'-***^

em lugar alto oo__n vist» tventtf t>a\a u>i 1 M .>t\v«*v \>v\» \-».vK»!
$m ruas. 6.2,1V2, «»W 4* VwíM* Sa W^S^tTtfflS
\M aoeltam-se oferta, na ba«e d»i v.'.^.^ Cíi-J-;a 00,11 í» 0 Al

320 mil. Tel.: 22-30W. aam.TR .^ \'V:A &t,^?'AS M a!
Y™.- -.' SS*. -vwiV\sV »sv»i«vv,\ «y^ltí \v»V» ¦ M»J. e \!
ILHA DO OOVESNADOít -.--. \OAde--i.^a*».. l>f\M A \%t* »"VÍ t!»5.t\\\tV 0»|
se, por motivo de viajem, a t vvvnwv-1 nMSSWift e-M * »vv* *n\ WeeeeÇOM
tos a pé da praia da negue-**. »r- U» Wl-ft*»v» «Ve vM ,vmA*, veatae A:
do da Av. paranapuaii, casa vw.v\«-v»Sg-Vs Sw *van»M |i\, &>í\\ *,i* 7 com:
ina, fina construção^ 3 qts. ^ ólW\óíV,''S-*.tít', HVl^V.V\\»J»
armários, galei*** v- -ji-o^mt; ^uui^sw., Vòí\i wV;
I salas funcionais, bantveiro» çowv*»-. JtMV IMvMVVSX umis 

' "vWW.^
to com box, ótima ggg&i I «?-*ft- ^^íjtW?^^ M««2

Aj.!»»!!-

aVvj II

.... , l*«

'•"^;.- ^ w "o^^+lZ** ""«<»<,*

'terreno de 17x30
nado e c. ir'dar. por Cr»
6 ar.os. Ovv

,.fTei.- '3-5340.

SÈ
1.300.000.00.. nriftaUv »-.--v Mté& mm ,..^*,. k* , »vv

:dor, \8o - 30. satã WJ W*^*'- TC' KV*X *W * * V<*> u(
»_Sí)i W>í-_ «. v^. ».

„„. no OOVERNADOR Tervono Í^'X Xv «g^S*V»S Ve«de-!e
(12 x 30 ) pronto para cuistrvuvaiV i ç.VV||4v. Vai* Wl «SSv M. í»l«-à Praia das Pitai««eiras, Unia vu-, ^. mwio ;«í.\«-, a>\ *H\»i-e>. *ei.ta, preço de ocastao Crf «^CWl». .«j»Iví*, Aíii* liajv^ive e»ni>*.ti-*«».r
aendo 100 mil de entrada e oa *.«-». Kl. t1*.» \><i}i,\\l í»»,>.\nta-ííe metade.'
ttantea muito tacihtado**. 'Vvat*v- W» w twi^. \V* >VmvtVs d» Mvvwtvba
o proprietário pelo tel, J*,S«* •m. \*.. 4 iAWt» d* Av. r>*w\*yo*!i,|

;((*» MW -..-ANV.VJAi ¦ M».»•*. *»V»> Í4»i*!

¦¦;\

A

¦! ^C4*» • ^L"- - *AT *s ií" * s%-~: mm/o
IIP «Vi. ^^ ^í* ^^7*^^'^. "«Solo,, i V 1 í

li " ^^--C' JLt-ÍI'
II mfr h~~ymJ t\ JliliâiÉl !*
ÜS ***»-4^J if kfi tVl a \ :V- ¦ m*:i '

^^^^ ^'-lEUfn ^*ft|' -JP1&

^ :Y-A S'.: J ¦ \

^dS^flo«iÍmeS*%.!^^^re,^^ ^-8|*'>. v«"*"-"
te. quai-to e banheiro var* *w,-«,f ».<.«,. S?.,*"1^?*,»ÍÍL^SS"' ST iSSSPreco: CrS 3.W0.W0.W. 'ftatav kw.i «tr SSSS . *,flt'•^?"•1• "Itu»-"1 no bairro
ARY COUTINHO. «i« P-èW-sSãftii, -»**»**»•Wl- ;'-'
rua 18 rle Itt-MÇ-a 133. X* > W, ',->., ¦...-»
4661: 110. Rio à Av. Rte SVsav.vs., 1«. S^*** 's<'''' tf,,: ****¦ c->»m4pMS- SS8» sj 801. tel: 33-3H.I». i*1*- 7047 ss0°

«WS» »*M >-!K*í>»«MVM,TS — Vendemos terrenos e
PKTROPOUS -- V*n^rt»w'»S;ÔÍõ''i"t'*Aj**- «o afamado Vale Bonsucesso.
Macedo, en. irea d* it» -,v,5 .••»).* * ^^** ,*í™?'<í! '3? c,d8d<, .d' Pe"
com: living, bar. «at», <«.s»v.hA. I VrMJolis. ft «ma rf.ínào essencialmen-
gás, banheiro w>nj^le|v.. *<.>*, ,>»ia
jogo... 3 quartos, 2 v*-!1**.'.»!. a!p*W*«
mentos. Preço: Cs» t.lW.VüVitVi. Ti*,
tar com dr. AR\ CVV/ViSlIW., t>t,\
Petrópolis. á rua ,(_. di» Manv., lí*. "

te «lt veraneio. » 700 ms. dc altitude,
Vjorrto «le Correas e de Bonclima. Um
..¦.í-<-.».Yi-._ito já feito, onde existem mui-
Uf .-as-ss de fino gosto, estando as
.•.mi. aliertas ajardinadas e servidas

s! 700 tel. -MU: no, Itrti i, Àv. Svo PM rMe» «lc Im, ARiaa e telefones.
Branco, 173. 8" s; 30t, tei:: }»>•«!*..

PKl'RÕPOUS
em área
3 <juart'
nheiro completo, j.av«:íw,.. <v.ai',-.i e
banheU-o par* «tt-MejWíte st.i.í-;*,-,-,
fruteiras co*in_tra, rját., ãjisva y"í<st-,t*i*.eom casa para caseiro.. Vreo-ii tí* ,
1.500.00000. Tratar- cow, 0». AHV CSSW»-
T1NHO, em petrópolis,, i .'.va l* «Je
Marco. 153. 7,« í] 7,00i. Víí:
Rio à Avv Rio Pratico., fç}.
tel: 32-88.il.

fí.favueni-o muito fa«-ilitado. — In-
ÇiíMr. í.}iM «Mr.viíicoes detalhadas em COASCO, A

S»a Vií-vlco. W. »/ «00, telefone '¦com 
EDUARDO'ni&o e Indústria

8470. 7134 3500
1 de 20.V w, um, ejmn i <*',»,„ S 'J1 

^,5» i-mtos. aíwfc *w.b.».te.V.<., Wlfíe^S A r l""^ Un

Vl.TRiM-Ol,.-. — Vendo linda pro-
>M'ied).«.«. vom 2 casas, terreno de
_3.'(W-!) ma.í. aíastada 6 Vms. do Centi-o.
l^l-cço Or$ 2.500000,0». — Telefono
$7»fSJ>2. 26137 3500

Vendo casa em ter-
Wívíü'* *»flfi I ****** lOlano numa das melhores rua».

5S.DÃ5S ic" «, ' A -¦>'•«¦: Cr* 1 .S0(l.(«W_..00. Tratar pelo te-PKTROPOUS -: Veyrfo.. ^ ,^ Mar* VrOfie': ÍÍ-27Í8. 7044 3500
quês do Paraná, ern ar«* <í/í lírkSÇ, j--t-r—
casa com: 3 quartos, saía, tsavAf.iM iTAíTAVA -- \'endo linda casa de
completo, co-itaba,, gás,. va_aw.*.. _,-»» >--aw,vi via estrada do Ribetrào Orande
ragem quarto e ban.li._-.o BiSia tw;,;,-s- '«'•w terreno de «prox. 4.200 m2, plan»
gada. Preço: C).$ t.-íLV.i-tlC.-.V. ',s,-i',a-,- tSí-te <S* rnnit»* fruteira», etc. A ca»
cOm dr. ARY COUTINHO,, <... V'(-«»V 

'** * **m mohiliada e tem grande 11-
polis, à ru3 IS. rle Março, .Xs X"- > il.ftí-, 

'2 >>ovis quartos e banheiro com-
700. tel: 32-884!: no, Rte, -A Àv-. -Rw'V****-* "^ dc almoço, despensa.
Branco. 173, 8» s| 801, te.:; J.'í»3t>-i|li.. l!t*vide e bom sotio e mais um

0-K>_3. 3.WÜ) t.iarto. rt»r»ge e »pto. de caseiro se*
PÊTOóPOUs/^Verrd^n.r^ií»,^1'**''' ** M: 4$'2M*' 

«^ «oo
em área rie U x ».. caía cw.v * ca» . . . __ », '"" ;w"
Ias, copa co/.iiiha qrwrtv, < \-*.v.-?,tay,i \ CrWSTÍA — ÜM .00.1,00 •-- Terreno»
para emprega, 5 qua. ..w. ...av^fíro 1 bt-Kwníviíis próximos ao íockey Clube
Preco: CrS UW.WCUU '|W*T ,-»v,M étil*- S*>*S* * vtet» — a SOO metro» da
ARY COUTINHO, ».-ii. .••.-vr-.v.wíw, JtlU-.Mio -..«.vistrial »- Terras de Ouro
rua 18 de Março. IJ_} 7,-'. _jj '(iM, M$ ipara íais casa dc Campo — Plantaa
460t: no Rio i Av. Rio, ífciarW Wf, ! pcmoai.Yiemte RAMOS DA tAGOA —
8» si 80.1. tel: 32-884-L 

',-Av. A>ex*vidre Peneira 96 — Lagoa
Wit-i, :};,3i0íl "¦ EfcWV/ialftado. 28304 3300

PET-Róir-OLiS -- Yew.i,oT"Wo"'•Itü.w Í^ÍRSpOIÍS — Vende-se 
"ipraíívél

Ingenlhein, em arca t!,v V&x')t, VxtskíVíIrVfièra, conttniçSo nova, estilo mo-
com va,rand3, living; 3: quarto,-. Sa». | àPt-no. » S minutos do Centro, lugar
nheiro comple..». «.'.'Àni». ga.i.' ím-» V-rililegiado, sem ruço, clima suíço,
dim. 1'revo: Crí ÜWj.W.W. tTOtW Wi«J,NWi «Vü-lumbrante \ista. A casa tem
clr. ARY COUTtNH,?., ew, Wiy..S-,s'*í,,:5*iv»Í1"-i. «wi* varanda, salSo de 7Vix6'.i
à rua 18 Marco. I».. %¦: s; XWi, v?». I '.'ACIvOs «íoix bi*ft quartos com arms.¦1681: no. Rio à Av. Rro, t»,*!»*, W( i <-5MHit.,.oa. banheiro, copa. coíinha, t3» s; 80.1,, te!: 3;;»3jM-_.. .jnivatt.» Mra, sendo uni de empr.; ou-

tf-W<S *3iW) •¦ tro p«r* malas, etc. Tem am terraço
PETRÓPOLIS - Yen',,».'.-;• K*W"v, Vi"'****• fVf>Mo V^r* »e levantar mai»
dependíncix em área rte « v -*A •¦ai.a1"^ •-i"*,'>',; quintal ensolarado com
com: 4 quarto». varan.U fe£&rt*t« *"sv'w*. g terreno mede 17x25. A Ds-" '• «-*«* Umío rndi'ist-.a. 19». Pode sercompleto, living,, saia. rjv.ar

í-a- Viito *oi( «Abados * tarde e domin-nheiro cara empregada, .•.a;»t,„, ,. . , .. . »ragem, água própria, qv,ar.tt e>-\ ,•.'••»i*0*- •¦** * ** 16 b». Faí-ae perm. com
da garagem. Precm Cxíj ',AV>AV,jif. *t*°» T,-'> ¦?''«¦,• Preço S30.WO.00. Parte
Tratar co'U dr. ARY1 WT",'Wft\ <t;vf««íitada. — Tratar Sio 36-9682.
Petrópolis, à tu* 18 ri« v,a.-.,v. i.«,s 9447 SSOO
Rio3BranVf.A » ^ ^^^j^igMjB ^Vendey. «i», si, w-, " 

^. 
*f •"'',¦. toa A,> Ce-nti-o, SM metro» da Estrada

_T_íi".oAí;a. .». .. ¦ ,-.-—4--^ .-Üíf.ile Oo-nt.Sriw. sitio completamentelElRüPOLlS -» Vend». « çwa «Wiit* •iitano oem 18,000 ms.í. 60x300. iguauarrbalrir, otm\a casa coarv: 3! «»».•»;; «a*«sitc, -mata, grande lago, árvore»tos. armários embuti*.-*,, fevi^, v*» irntifcías. <-ocheiras. p^-nar, casa mo-randa, lareira. i.<v,i..K__> „,.¦»»_..*.. ..._ :vs»i. ..».,, ..-^.,1 "r ' -ZTZ
i , . -"-» vw«-.*.is s-.*-.»^*, y; -4M-: Keiotwi. *.-vi^i ir{^T4>rtt t? casa cc casei»nheno para-empregaria., garatiaft, b*M*>6. -^ •Tratar pelo» telefones 43-3SS2
arTcSutinho-*"• 

"A-'?"- <vr V5A*5-**» « Sí-sssi. iwl w»
4661: no Rio à Av.3" s. 80.1. tel: 5Ü»38-U.

\

_ X* a- t'K t-íl ™tStÇ^OTÍR — Linda casa, nova,
Sto, -Ènasníol m,W* V'*»o (lí.»x4Sl, todo ajarái.¦ -,va»tó; tr*s grandes quartos, com ar-

iMiíS* í,W6 ;v*ííOa embntidoü: grande living, com
PKTRõPOiW- . ""^T^r-^ :'*,'{?t'*: dcpeivlencias dc empregados;
0,1» "V *t-Sí1*» >*»*•*-**•. ,5»»n!ií<\-o cr,i cor; aou*c5m«ito cen-SaU,.var. eavrctrasaiíA, í. <#,.. * -á^ U,.tó ooí,íyi1i»-,4m. nas.^e-ite _ Pre.
empregada. Garage. M ,|^ |jg««Ja^^ur. «™ sme™^



f ' í-rtprrW

CO MPRÂ E VEND
CORREIO DA MANHA, Domingo, 10 de Novembro da 1117

D E
t»* Caderno (Parte IJ)

OTiOTr^ única -
•gpR^Sft.^^ I^JJBPj Aparlamentos prontos para
- «» a. emnrrri-i» h»iit,im.\-,.i. _ *ua --amorim, ioi, otlma ca» ocupação imediata Alto dem recem«onitruida, com II» Teresópolis. Edifício "Éden"

ving, varanda, 3 quartos, ba» Localização excepcional à ruanheiro, copa, coilnha, dapen» Jorge Lóssio, ao lado do Hl-
gino Palace Hotel. Linhas ar-

PRÉDIOS TílttHOS (CONTINUA)'

-Oeatr» <".» ridarlc preço »o.ooo.oo Crf
rom p-MjuenA '...¦..:.. .-..,. nio _ !:.:.
ne local du 11 ai 14 horti.

ITAIPAVA, — Wndff-i» pr«1io novo,
com duu moradiài. ru E»trada UnlSo
• Inrt.i:::-!». | r-Mcl mo nn Canelo. —
Tfattr com o SR. AMMIICO TER
mnu. no nom r**nt«-a. rm ssoo

VALE DE CUIABÁ - Petró-
polis _ Grande oportunida-
de — 1^50 000 n2 — Hclís-
sima propriedade coro ótima
residência, piscina natural,
lago, cascata, apua abundan-
tc e encanada, luz elétrica,
casas para colonos, chique)»
ro cimentado e benfeitorias.
Vende-se on troca-se por pro-
priedade ao Rio. Facilita-se o
«pagamento a longo prazo.
Tratar com o proprietário sr.
BORIS pelo telefone 27-2470.
Pira ter Tista no local, pro-
curar o sr. JOSÉ ARINO, na
Granja Princeza.

27454 3500
PETRÓPOLIS — Vendc-M a contar-
,-v«; can moder-na, moblllada. i Rua
:•¦.-•>,U n.* '.'.'¦¦ de óUma aparência

dencias complatas para am
pregada. Armários embutidos
Acabamento da primeira. —
Terreno com 784 metros qua

qultetônicas modernas. Apar-
tamentos térreos a partir,de

, _ ¦-. -,Cr$ 235.000,00 com 100% a
PraíÔcTí P2Mnfe,dÍi,,,'60% de «"«"ciamento du-
«^.ul* J:.500-^00'00 .com, l"a"*e 20 e 15 anos. Resta âpe-ape»

nas um apartamento de fren-
te, tipo padrão, com 2 quar-tos, sala com lareira, quartode empregada, banheiro em

_ côr, e demais dependências.
teresôpous - u aiqi. casas, nu» Facilita-se a parte não finan-cent-M, riacho*; virzeu. rADoelrÀo «.rBj. vi i i j» i7JO mil erutelrc-s - CÀRVAU«?RA |CÍada« Negócio diretO-COm O¦77 Tticíont m.jmo. iproprietário, e Incorporador

financiamento. Var no local
t tratar com PLANIL — Av.
Almirante Barroso, 81, 2.° an»
dar — Telefone 52-4077 (Re-
da Interna). 86577 3600

«raniflâPOMB - Vando no Xm, 3da K»irada Tarti.-Prlburso, umn área
plana, com 30,100 meiro» quadrado»,'
preto 700 mil cruiairoí, com 20 porcento de intrada ¦ o restante em Sano» pela Tabela Prlce. Tratar naIMOBILIÁRIA LKMOH LTDA,, IAv, Nilo Pe«anba SS, aala 701 —Tell,
22-S4S3 ou 4J.ÍMÍ. com o ar. FRKI-
Çf. WIJJ 3800
PETDOPOUS — V<»nilo casa a quar-toi, aala «tc, a n. Prefeito Monte.
784. Chave n.« 118. Preço CrS 870.000.00.
Entreia rápida, 87-1328. Faclllta-se 12
por cenio, 7847 jjoo,|^»^,,^,^»^Ar*»AAiA»V>r\««»>^.'-i»VWVV¥»¥,Vl*V^

Terreno p/ veraneio

090OB 3ÍO0

MUIUQUI — Praia — Vende->e ótimacasa, moblllada, tm centro de terre-no (12x301. Ver aos domln*oe, nolocal, R. Rio Orande do Sul. 278 e
tralar na R. Ribeiro Clulmarlei, 383
aplo, 101 — V. laabel (tel,: o, defel-
to), Negócio urgente — rrrçn * ria-
ta Cr| 380.000,00, 8021 3700

MAGÇ.,~ Vende»*» em CltroUndla, CAXAMhil P-Jlí Btuuma ólima caa* de vario, cl 3 «inar- ^-^^B»»» 
¦— Kdif. = !" —

los, 2 a.,i.i- r mais dependenelaa a r»ÇM hojo ainda um bom ut-

WíêSRJfíJSSSí t^iiZ ?.0ei0' «i«nÇ«nJo ° ** apto,
sallnhelro.um galplo, (arale, terrenomedindo í.000 mi., preço da ocaallo
E"""], ,m i""'* ¦ Parada da Cliro-llndla — Trala»ie no local com o pro-prletlrlo. «ja 3M0
BfTIO — Vende-ie com caia todaem laga nora terreno todo cercado
SíV,0». b,r*t'"****o. Tratar amanhS22-42D8 - NILO. H131 3800
N. PRIBUROO — Ocaallo - Vendona margem da aatr. rodagem « I/J
í,'' o(,,!,í;ir.M e» dl*« Plantaeflee.- Inf.H. WILK18 — Rio tal: 43.7381 —
MÜRT: Blilo Colina.

7002 3*00
nUBOROO-MORT - LotaimantoBelredere. Vendo frandtf tarrenoa
c. bela vlata. deade M mll crusa.. *
praio. Det.: H. WILKia. Rio tel.:42-7881. MURT: Sitio Colina.

7001 3*00

ÍàCKBU
Slu ..llll-,!!»,,. .¦:—-Ii.» IK.IH').

|á pronto, defronta ao Parquai
da Caxambu, onda V. S. a tua
familia Dodarão oaaaar 11 fa», Bimiwna -ais, nu-.ur/-. AhiIu.. •¦¦ *•««• « «ais». 1 earroe». 3 ranco-oa,....». pcoairao p.i.jr aa rm.< ,».,,,„.»¦- »• ,^ma. **¦»<¦:• ***»»< tu tubi. Uauu ate.

-iaZÍHIií £?. -WaSSi TRÊS
— I. DD RIO —

Venoa-ar 1 (axtutu «*ir. lf, » quei-re> «Tontertico: loti vasu Itiittra»,, aa
tinvllria» - BOU Or r-:! 1 4 aiiüa-ua

IU!.,:rllli"T. .'..rUii*-!'-. i,f!tat»r. ms* eom pequcw oficina anexa, ca-i0ll.jliu.jii ,r»i,i„ Ur: in.jMXJiil.^ a, auj^a, „„,,„ bo,, aUumt
i"M,,ll;.il;. t > -?.-¦•.!.... •¦¦ri.-„.\i- :,-.:,!. 10 ,,::.:,,.

uavlo varanda. lt\»lng com lareira. £m «xecucão as fundaçõesm»ra de lanur. trts quarto». aeU ar-,, 'V ¦*¦»¦«•»•«» «" Tunaaçoe*.

TERESÓPOLIS — Edificio
Olímpico do novo centro co»
marcial, junto à Praça Olim»
pica Luiz da Camões, ulti»
mos apartamentos da um,

cruielroa. Sinal de 5 «por cen
to e 40 por cento financiados
em cinco anos, após as chaves.

,.-....... . .....„.,,.....„„, $S™^«*^DR. BERNARDO DAIN. Tra- Ü^SttS?.52 KSS^ 
"•""J-^ »i omuer.i.PS?r. Z!

vessa do Ouvidor, 7 — 6.° an '
dar. Tel. 52-2500. Informa- ^."-JÇ? Ç.1,0 ÇÀfl ostras. me-íT-
ções em Teresópolis, no lo- 

"'"'
cal com o sr. ADRIANO.

68995 3600

ctnal. com areias monaaltlcai. lotes de
800,00 mensal». — Com ALBERTO DA-
vin. ou no escritório, Rui Senador
Dantas, 71. 7898 37UCJ

ciais, lolletu, aaU de almoço, dupen
wt, corlnha. dependência» de empre-
*-adu • garaaem ladrllhada para dois
ca-Toa Ty*T*. telefone. Chaves no n *
S2*as d» mesma Kua. com o ar. GUI-
T.TTreMT. — Outra» lnformaçVs pe-
lo telefone 48-3S09. 437S 3800

»"»ia am jsníMT, xre« quarir^, %ri» ¦»• i • * _-
mArioa embutido», dois banheiro» so- informações a vendas — ES*

PEDITO MONTEIRO — Pra
ça Baltaxar da Silveira, 90. —
Tais. 39»57 • 26-01 — Cons
trução de construções civis
Teresópolis LTDA.

20542 3600rCJA AO CALOR — Compre um
«parta-r.ent-i pronto, perto do Hotel
Cg^iltandinii-a. no xniJe*5tcso Parque
Creme-rle (Zartrada da Independência
a.» MB), Hotel Cremer.e. Apartamentos
Ha Zí. T nn.rtn a ArmÊü o*-»»» a •*¦¦*• llvmK com lareira, ga a dc
£r.^\á! S isaoMM c/ at?eiaí|J»n,lr» J Krand" e J Pequeno dormi- ,partir 4l« -Çr$_.sn000.00, c/ apenj»|tórjo _, banhclro!_ C0!;lnMhai ,oda, „;Lugar alto, bonita vl»ta.

VXNDE-SE belíssima cata de campo,
distante apenas 8 minutos do Golf
Clube de Teresópolis — Várzea, com

lo pronto, Inteiramente novo, com 2
quarlos, sala. cozinha <• banheiros
completo». Preço Cr* 880.000,00. Temo»
outros apartamentos prontos para ti-
te verSol — Trator pelo tel. 32-1037.
com o SR. ISAAC. Av. Rio Branco.
»l. irupo 1302. 2391 360U
TERESÓPOLIS — Bairro Taumattirgo— Vcndcm-si dois lotes, eom 8.100
ms.2 cada. frmte total 60 metros por170 de fundos. Rua calçada, água e
luz instaladas. Preço base: Cr* 150,00o m.2. Pequena entrada e o restante
financiado a longo prazo. — Tratarno Rio pelo leL 37-8031. 7113 3600
TERESÓPOLIS - Casa construída*»te ano. Em centro de terreno de960 m2. com sala, varanda, 8 quar-tos, armários embutidos, 2 banheiro»«oclais e cozinha. Fora: quarto, bs<nheiro e cozinha para empregada,

Preço: Cr*

07201 3700 mfr ° ,eu *,(l°» ondt v* ¦• Pode•wwi crUri p*,nUr e p,,,,, „„ f|m de
semana em ambiente agradável, Lu-
gar privilegiado eom farta eonduçlo
A porta. Os preço» e condlçees tio
accesaivela a todo» os bolsos. Inf.:

Av, Rio Branco 120, aala 1J20. Tal:
ATENÇÃO - &Tdo"Rlo~pÃTYbE ""5"2 'Ôm'n" """ "' UA2.. .-.ALFÉRIS e ARCOZELO, Vendemoa'^ *m 

'mm
na RegISo Vva. Bastoa o lote n° S8
com 33.700 m2. de esquina, com nas-
cente e água corrente, onde existe
um campo de futebol, pua a estra-
da que liga i Miguel Pereira, e mais
um lote n» 142 da vila Rozelral em Ar-
cozelo com 3.200 m2 - Preços de oca-
siüo com financiamento, mais deta-
lhes, cnm si». Eliphlo, proprietário do
Hotel Faz. Arcozelo, e tratar com os
proprietários na Org. DANIEL FER
REIRA, Av. Rio Branco, 117 — 2« an-
dar. Tel. 32-3638, 42-0S7S e 82-3877,

00099 3700
ARARUAMA - Vendo~qs últlmõVlotes
urbanos, arborizados, cf água, luz, te
lefone e junto ao comercio. Preços
partir 100 mll pagâvels em ICO meses.
LACERDA —.45-2412, 07142 3700

rias. Como fonte da randa po» ,'.";'"J-_í .. a r . Cr*J ,II„.J„„..„, ,«1dera V. S. aluga-lo a saua ami- to nmniU ^^^«jos durante a estação daa: to em omtawora ut '.if, LSmm.w* °* '"••*' Kl<-"** f«uio «Tqiiu
t9uêtrp*»prtMmmto,úa<T*>*lnj™<. MMnian x-mu «Jfgg- 

ggywjffl-jgrtaítconstituído* da quarto a salai ou •*-••»•*»• vm». omitua* t*n> tio fubi. — i».
ou 2 quartos, banheiro, e, 25 S5"gSi^ SASí^^Sfi
Kitch. No praça do aparta- ÇMMfíA MI!MrTi»Tlfl SÊ£W£g&2$3Sg*

2«-W*»Íl»J0manto |á to acha incluida i
quota da piscina quo soráí
inaugurada am deiambri pro»
ximo. No pavimento térrea
existe um arando salão da
Mr partancant. »J**gg^JBSSEtt

FAZENDA
Vnnito ÍO ilQueurra awonmr?.- Vaia—* nc Kstaoo do ntn de en».

___ -4.„a~ ¦¦ ...¦ ire. con etuoulr- moaernft. boi pen,ttiPiiiia -atólirs. irr-niliiiii,, istí-touroj roat Hltot, m*quma dr n».
iu ;i- ut' capuz, armarem par* ceta-at» . ¦

FAZENDA — Próximo à Rio Bonito,
Junto B.R. 3.300 alq». em paitos e
matas, riacho», córrego». 30 por can-, . _ _ ,to em vtrteas Orl 4.400.000,00. CAR-!1°.R,'0 Pr4t0' distando 90 minutos dei
VALHEIRA, Quitanda 20, ». 102. Petrópoll». com ótima cala naiden-

9H009 3100 c'*' moblllada e outra para empre-|'gados. Multa água. fruteiras a pe-
queno mato. Tilefonar para .17-3SS4.;

nno» 1100

nio — fracos: a partir da 2301 utude áo stm -nwrrsa. Dista tu Km •om-teu-. ror» eieuic» ao Eiuir,'
mll eruzairoa sando 50 por; M Xa. ietia. auits» iran nuMlu~lJ?^£M!',** l!;uíQí, í*****
canto a vista e o saldo ami«u. sóbria, au «wm, ut tnr 9^-\S^£-SS^iSSmSmí£í
curto prazo. Para infarmacõaai mjkr- •"•*r-USi» uaotdn. nTmaxem.iamm- surrai» pare ordenba. Proaw
favor citar a r.ferenci. a^g-J ^nZ^T^nti n" &SS3&S£$&ttãSZ
MACEDO — Sao José «90, S."' aaria. avaliado» -an :.-r» } m-ioa- iu c tu
andar. Tel. 22-9950, R. 13. foôtm. Presen total !* mlliiiie* i»t

-46-4417 «OU 4«-4*U*
3»M- -nor,

8232 at»- nrtuteirni «nm ,-a-:llui;ui-. lnmutn
VENDE-SE lindo «itio, em Slo Jo»ei *7-"S37 BD 42-ímü.

r.'."' 3HIIH
SÍTIO

MURT (Prlburgo) vende-se um ter-
reno ao lado do Country Club Murv
e da estr. asfaltada Rlo-rrlburgo

te» da; atoaVjW Bawtegrãa WZSSitoSErS&fâfô uSmiESfàiSSl!- Ru. fhVmtiít^o^ 1$3fi%& ssv

GCES. Rio 22*7693.

ri-JT âí? ^*) «tmíia Vor luKar P"-1 churrascos c jeco». de pin-*J£Ü3£S: %?: t^^\P»*S*»í «l» «ojardinciro, ?om

P-£T»OPO:.7S - Vr,<Je-s. um av .'.:'¦-• - T&tcm moderna c amp,a p,r* 2 car
mento
Maio n
mando, conaütuido de: "hall". 2 sa- : qU3r:os * „,, C07ii».li.-> e banheiro,las. varanda envidraçaosi, 3 quarto* viveiro com lindas aves da Amazônia,
eom armários embutidos e outro, japoinha c criaç.io de peixes, depó
quarto com estantes para biblioteca.,ílt0 -,,„„ de tijolos para guar-banheiro de cor. corlnha, quarto para dar ferramentas c apetrechos de
a -anaprefada». banheiro de emprega.|jar(íjm pom-,r- horta, gramados e bos
da. área de serviço e outra area par- qUe em terreno de ca. 6.000 m2. Pre-
ticular ladrllhada. vaga na garage — ço à vista Cr* 2.800.000 00. Detalhe»
Visita a qualquer dia e hora — Tra-jdiotjmente com „ proprietário Te-
tar no telefone — Rio — 47-3P48. (lefone Rio 47-3137. 14865 3600

M97? -**W- j TERESOPOUS — Terreno de esqui-
^^T^T-T^r^ ; 71 T—j . na ° melhor ponto do Alto de Tere-PETROPOUS -AV.J5- Vende-sej5Ópolis yendo urge„te à ^^ p,,,.

BURGO — Vendo, por ótimo preço,magnífico lote. ei 4.000 ms.2, no Par-
que Imbui, -m Teresópolis, o mesmo
se dando com 2 lotes em Friburgo,
ao lado Hotel Sans Souci. próximo aoCentro, eni rua calçada e ei luz e| FRIBURGO - Vende-íe ótimo lote

quarema e no .Tardítr) da Luz. Deta
lhes na Cia. Pennsylvanla à Rua
México, 111 gr. 504 tel. 22-3033 \

ÁREAS — Sitlos — Granja». — ChA-l
caras —• Week-end, vendem-se, á|
partir de Crt 1.000,00 mensais, a pra-i
EO longo »em Juros, áreas com 2.000 ARARUAMA
m3 ou mala. Visite sem compromis
so. reserve lugar em nossa condir
çlo, salda aos domingos a* 1.30 ho-
ras do escritório. Tratar Av. -Rio
Branco 11 — lio. — aala 1.105 — Tcl.
43-7445 — OAVAZZI. 1060 3800
MTJRT — Casa de Campo nova ven-
de-se a lOOmts. da estrada aafaltada
Rio Friburgo, água em abundánola,
lu* Ultragás. em lugar privilegia-
do. Cr* 305.000.00 facilltando-ie, ar.
FREDERICO 37-3403.

71737 3*00

V mms: ornamentais
Lie Jacarapaguá. -ventle-ae lir,-

do. etc jscmto central, ronduçio r.
Terreno vendo noi ""- |^ "CT» «m «bnndáncU be-

loteamento da ComlsUn de Urbanl-1 S.J0B rt»: nituioa. "iinini---ini»i* -IS!nnir coleção üt plantai orna-^
saçlo um ótimo com frente para J* mann,, -,„„„,„ muuluu m^ ?!™,*líL,JJ"'m^cnl « W*-
rodovia aafaltada próprio para casa i _-_„„.,•„ ,-._, „„ .„,. ,,, ____ to «n»TKdamenie ou em con-
comercial. Preço 130 mll. Tratar tel., ^f""* £" • ,nn 

', 
L^a^T -"«¦"• S ¦»•»« Melhore* det».•w-0041. rat* 3*001 ?*>** d» Crít £.30li.jn «sn_ eirrr»- lim diretamentr com a proprie-ia. -nara «nn ai.Jlin wi .rit «.„ ^ lacaX j^trad» 2 Klot 79300.onn.aii «a jnwtuinis ttr In r-rrecueaia., fla-, da linha onlbtu

4.J50,.in. Hélln m :ar;o«. r««iafli- rauttelt.-rTeiTueila 20819 sbod
nes: AZ-iOU. <ra s:-Mi»yL

Hüü"'" -BDCIO UWKrlTÊSIMO

RIO BONITO — Vendo 3 ótimos lo-
tes de tarreno dentro da cidade, com
Iur.. água « talefone. Preço 40 mil
cruzeiro», podendo facilitar H?-> em
3 anos. — Tratar Av. Rio Branco, 9,
sala 312. tel. 43-7270. K DA SILVA
LUZ. 18030 3800

MENDES - Bairro doe Coqueiros -
Vendo sitio cl 9.500 m2, tendo ótima
e moderna residência c/ varanda mt|tmcíõ"arout^«mèfl«5w

SITIO — Ilha do Governador ¦— Ven-
do, em terreno de quase 8.000 mi.-.
ampla e confortável casa de campo,

119 ^eud»-at* vinte 120' mlquaire» a S
quilômetro» dr Barra tio Pira: eom

STRilDA mài - WEkâ. 
'™ Tá.^^^r^ãt

Vendo 8 hectatrea te *rrrur mm*^ ^^Á^ãST»"g

água. — Tratar c,' MESQUITA. Rua1." de Março, 17, 5." andar, sala 5.fone 43*7771. 4367 3600
TERESOPOUS — Vendo entrega
imediata, apartamento sala, quartoconjugado, kitchnnet e banheiro com
água quente. Preço: Cr* 240.000,00
sendo Cr$ 100.000.00 à vista e o res-
tante facilitado. Ver á Rua Marechal
Taumaturgo, 110 apt. 100 — Edificoi
Arco-írisen in* plana de 509 mt, próximo Cr\ 30b nooM metade do vâíõr rSí - Si 

"" ° P?!'"-"'0 e tra**""
da «taçâo. gabarito de 12 pavimen- ^ „; Tcicíòn^ Í7-W51 ,„° m?,^S, ° Pro*,rictário P«" «ele-
to» contando uma residência, uma lo- '" m~ íc,clmc lh"** fone 42-4192. 2518 3600
it e! aobrado. alugados sem contraio' ._ __l"
— Tratar com sr. ARAÚJO,,..-„ ^.TERESÓPOLIS 

— Lotes c/ água
encanada e luz elétrica, em pres*

AS MELHORES CASAS E TER-, tações, sem juros e sem entrada
RENOS EM PETRÓPOLIS — Se desde CrS 900.00 mensais. Base
encontram d Erne-sto Burrowes 450,00 mts2. (15x30), desde CrS
LitU., Av. 15 de novembro. 804. 36.000,00. Loteamento já com
4.o andar. Tel. 44-84 — Petró-iruas abertas em lindo vale a 15
porta. Aberto aos domingos e fe- minutos da Várzea, ônibus ã
riados até 11.30 horas. .porta, por ótima estrada breve-

32757 3500;mente asfaltada. Condução para, ........ ........ .... .„... v„.,„„v.„, ,.„..,?r,é esquina Coari com o porteiro.
,-CeT.ios freguezes. Maiores detalhe* eíInf' no R1°- Te': s''m6-

MARICÁ — Est. do Rio, vende-se
diversos lotes de terreno na Praia

NOVA pnmtmrn v— 1- * 6e ]K"oi- Terreno» plano próximo
sldência r™«?..7 ."?°r beU 1rc" « Prala Tr**tar a Av- «•« Branco, 120
dln. ,.** IUI-SS^aK«m« ''"f0"'-, -1?"-- *'ob*-eloJa cala 18 W 32-3503 r. ....dlns, ele. Bairro Sans-Soucl. Direta-122.2010 2554 170(1mente com o proprietário. Tcl: ... .s-u 3700
¦¦7-1930, 27395 360o S. LOURENÇO

ro e horta. Charrete e
com equipamento para montaria,

2277 3700; preço Cr* 1.200.000.00 c/ 30 por cen
to financiado em 5 ano» - Informa

rn ,,,-t™, ,,„„!, ••,-.„ ,„*, '£!?. a-ífiçfies. fotografias e venda á Aveni.
V^^^^^S^^^jgS^ 1S1' *' •nd^gS?A3^
- Telefones 43-1979 e 57-7718. REBOUÇAS. 21*82 3*00

21930 3700 PETRÓPOLIS BOM CLIMA - Vendo
á Rua Belo Horizonte n. 351, magnl-
fico prédio em centro de terreno de
20 x (0 com sala, 2 quartos, jardim
de inverno, banheiro completo em
cór, copa-cozinha. Quarto e banhei-
ro de empregada e garage, quintalcom diversas arvores frutíferas e
horta..Água própria em abundan-
cia. Preço 1 milhão e 500 mll cruzei-
ros, com 500 mll cruzeiros a vista e
o restante em prazo longo. Tratar em
Petrópolis, com ALBERTO — Tel. —
5406 e no Rio i Avenida Rio Bran-
co. 151 — 4." andar, sala 40817. —

c1 "1 ,i' M,0« ,qü"r,2*« 1",n-'"ro.;ximas á Praia do BarSo, tendo varia--conformada*, travis*. t-mr asm e* «nu linancudo - Tratar com -
t^Vtnio^Kiw^ití^iãMi^í"- "2.°*','-^*™: •aiInlM!'!,?i! •»«. ?««» Mn 1,,* «rnitiu. — wbkum. •. Rua KcaaMin £ Mo-

m^SíSi^^â^t^' de,virir! Crt *M.MKM mm tramft Ium tiveiu *,„-.(,.. nropnos, canalizada e c/ bom-' «, ,L .,,„«.íontarla. -|b, Métrica, podendo-se tranaformar;-*-«n«-t0» n«ntM. KUXm.
finai*-

-nu: r.. SE

FRIBURGO — Vende-se ou aluga-se
apto. novo. de frente, pronta entre-
ga. no centro, mob. living, 34 m2, 2
quartos, grande banh. e box, cozinha,
dependências de empregada e área,
690 mll cruzelrop á vista — Tel
45-1125. 23796 3700

podendo
em nequena grania extraordinária-1
ment- nrodutiva. Preço Cr* .......i
2.000.000 00. — Ouvidor, 183. .7.». salai
303. Tel. 43.3340. 9398 38001
MAGí — Vende-se terreno, com 3.000 j Capital na. an.;*
ms.2, no Parque Agnnco, próximo 1 Kegóclo orçcnto — lr. IBBfEUBBá

Barrs do Piral.
:i98l- 3X0*

ra 3HIIII~~b anua „"¦*
Vendo 'sxenua — -"To-iniu :¦ un-n"ST umtMrrs' —

Estrada do Contorno, já asfaltá-la. 32-.15SS
renda assegurada por contrato. Cr* rmiuirv
45.000,00 Telt. 47-107! e 32-4Í7Z ilTÍÜilíí-

7711 3*00

n:v -jso-i

KiOYÁ-FRIBURGO
CHÁCARAS

ótima residência - 2AUL_REBOUÇAS.

A VENDA FRIBURGO aitio 10 alquel.
res. casa moderna, casa colono, pis-
cina, pomar, coeheira, galinheiros
matas 20.000 pés eucaliptos. luz elé-
trlca e telefone. Informações aqui no
Rio i Rua Teatro 9, com VT53HA —
23-1060. IU33B 3*00

mmm
deeia mm*

' •:i::i:2--e- IT lindas chácaras de 3
ml: r... :. ío *v.: e -.10: *r.: dentro
u, ni.ir.vrlli-.osi propriedade, com áarua
M ml: litros diários para cada chá-'
sam,. iur. c teieione. 9 5 minutos do

Aceito ur» oom -mnilnn *O..)O0r nS --mirir ot. cidade (4 Km), pelo adai-
para rsrer csüt-im ttr larrroilicj. *ii-,tc. tosai btlissimc. cen. espetacular
sociedade com jmnoe- -minuc-Sor dit- iisa oanoramtai, altitude 1.000 me-ria, smi técnica 30 irsimin — ?*nTor tnx cl-j-o-ns-ment- t «eco  Fomeei-
tel. a-fl20l — if£_i3iu — ir j-jiiü. :-mentt at peün. e aaibro grátis pa-

_^^ IfCi^JW':*», a? sonxrrucõw — Pequena, eat»»- —
i-at!ie*~'âUliiral*i,i'.r l0"D Tmamie em 60 zneset. tao Ju-AÍ.BS TnJlJ£7R!a.L ™ - -^>«- w» -n^m.

4400 3*00

APTO. EDIF. REX em frente

PETR-oPOLIS — Vendo, i ru
Veiga, «*n área de 16x103, casa com:: fotografias, a rua Alfândega 7-3.°
3 quartos, sala, varanda, copa, co-; andar. Tel. 23-4885.
sinba, banheiro completo, garagem,! 79939 3600
quarto * banheiro para empregda,; ¦Jardim. Preço: CrS 1.500.000,00. Tra- .7ARDIM SALACO: — Vendo ótimos
tar eom dr. AKY COUTINHO, em Pe->lotes já com água encanada, luz e
tropolis, á rua 16 de Março, 155, T^jfirça e com ruas ensaibradas. clima
s| 700, tel: 4661: no Rio. à Av. Rio!»eco. lindo panorama. Entrada 10%
Branco, 173. 6» s| 801, tel: 52-S844. e o restante em cem meses sem ju-

08037 3.500 ros. Vendo terrenos, sitios. áreas pa-
TUToADnrtc *-.»->,-,ri,, l i„ *h XA™, *0*ear- casas * apartamentos, em
S^«ÍSS,Í^.*7*-«-?: 4tt«iflÂ? vário* locais. Vendo e instalo as afa-Rio Branco, em área de 22x600. ca- mada! persianas MARABÁ. PLÍNIO
^^-'.L^^S^.^; "L^^TÍTRINDaV. Avenida Delfim™"Mhm copa cozinha, gás. despensa.( reira n". 30fl. tel. 2593. 20832 3600quarto e banheiro para empregada,
¦fSSfSTAn™10-^11?- etC' H?**2: CIÍv TERESÓPOLIS - Vendemos dois lo-Í.OOOOOO.00. Tratar com dr. ARY tes cie terreno ótimamente localiz»a-
Sf^^rTí0- nfP ?eí6p,°rJÍS,A,.nl|Sc1^d0S na Vila Imbul- » marsem da Es-de Março, 155 . s 700. tel: 4-561 trada Rio-Tcresopolis. com mais do

REZENDE — Terreno para indústria.
Vendemos á marsem da Estr. Pres.
Dutra (km 138) com 38.800 m2. a 41 Venüo «m u*an. irrearau s ,\» ua-

,.,,.,, ; kms. de Rezende e a 300.0" mts. da! Bandeiras. ?, 3 t a..TOO -nr. Tome.-.
Prc. Vendo c/ 3 pv; 3 salas. 6 qts., 2 banhs., FAZENDA - Vendo no interior de Fábrica Ovomaltin*. Preço CrS 42 0O| Presta. Varga» 446 — r*th '.1011 — 31»*,.„„, ,.„, -, ..,. ,,.„ .,_ ..—... .._._. . .. .._... o oa)!amentn LOWN--3E' 3Anr.CHC.

LTDA. Av. Pres. Var-I
  grandes me-11""' V«.*. Lv •* xr-c...^». ¦^u.i-.ai^. o ou. moderna, c/ piscina, casa de admi- g-». *»w - «I -H" - Telefone: 23-6047.. ilTWni «Tüini

lhoramentos. Ver a Av. Fcllciano So- mas fru*as* Preço CrS 1.500 mil c/ nlstrador, estábulos coheiras, depó-' 70D16 3R00' illiraUl — ..llllll
"'"'- ""-"- ' "¦'«'"-=•*'»" •¦ .... Vandu 

3 u, ;iora JS| agam r u^

uun»r. _ -j-^__
ilm» nsutl-míit 5-ímü-i depèndénciaf — Oienas para- ti» m-amne*:..,.. a. _ Da:xj. j^,, 29S1 _ Riop,,r*

ço 320 mll c/ entrada 120. Rest. finan- ""P"1 Cl?7- 2 vír-, d!?; ,de CI"?T' l?a- s5o Paulo cl 54 alqueires geomé-: m?. Facilita-se o
ciado. hall. sala, quarto, banheiro ei ISSfm'.ârc? S0"?"'? 332,!2 m2, ts,rri?.10 trk'°s possuindo residência ampla e DES A- SONS. L'
chuveiro elétrico e com grandes me-ll20° m2-. e/ 2 frentes, poitiar. c/ óti- moderna, cl piscina, casa de admi- g-». •*•>¦¦ — »! Ml

mas frutas. Preço CrS 1.500 mil cl nlstrador, estábulos coheiras, depó-'
parte financ tratar c/ /WALDEMAR sitos, maquinarias agrícolas. 5 corre, smo-T VendoAssembléia. 11 sl 1002 - tel: 52.9640 gos e um «tabulo, çocheiras. depó- SSo°, S

VENDE-SE

p- .irt.a^rí^J^nrin^*; -»">-"« <™ castos. amnMmr..-,.,. ...„. . .... **- -¦ - Presidente Dutra, contendo: z -
81036 3600, *"" •"¦"-. suo, madeiras de lei A residência nascente*,, arvorar frutíferas:, reserva».

AnartameTitn' am i ITATIAIA - Casa para veraneio -,t,;m sale a- salSo cl 40 m2, 5 quartos, tório de igua com homha
^P^™lnA°,..e_m,Vende-se K._ 157 da Presidente.D^^^^  , „„ „„.r„tj ,.,...,„, .., __varanda, coz.. e canas de emprega- p,',.,litn _ etBàO. 'atem '-4K. 'aat

uma
horta a íramrauo.».:
com tel-EC *r '.ur.

C 4 S A
NA TIJUCA

r.-ompT,, — Com 3 ou 4 quarto» —-*;ara-r> 01: entrada Dar. automóTel •

tada ™"j. ™T "'•"".'  .' "¦;"¦ Itlrm le i-aseiro. «tabulo r-nr. *<r *n—
 ... „„kiu.j residência cnm 3 quartos, grande ia a, r.r .,... ..-__,,,„

Junto ao Itatiaia Country Club _]mobiliada com móveis moderno» - -•- —-  -»" ' ' " »>--''».Teresópolis. perto da Prefeitura,. „, ._,„ „„„,„.,com gala. quarto, banheiro, kÍtÍ-|Zona turística de varorlzaçfTo ace.!Pr**50 Cr* 6.000.000.00 facilita-se a do». Tratar Rua Quitanda 30 3/ 206:nete. Chaves com o sr. Sa Frei-;lerada 2 quartos sala, varanda ba-'comblnar * Av- Rl° Branco. 151, 4o Tel- 52 30->2re Imóveis. Parque Regados lo- nheiro, cozinha, água e luz elétrica - *"*dar, s**'**s 4067 - RAUL REBOU

11992

1608 JOHK 3/,nnt:H<:.

ja 41. Preço CrS 300.000,00. Fa-
cilita-se
42-1155.

Sr. Lima. Tel
2605 3600

CAXAMBU — Vende-se, no melhor
ponto di-ssa ridade. uma ótima casa~~_! de sobrado, com grande terreno ao

„„ t,, ¦- 1.- --- -c  •-- c- . j-Teresopolis, com mais dc Porprietário de magnífica área de'lado e fundos. — Tel. 47-0753.n, sio. a A\ r...-> .  ...-. h S||(fflo m.«;.v cada lote. Os lotes são terreno ao lado do Hotel Pinheiros.! 27587 3700

TERESÓPOLIS — COUNTRY
CLUB — Vende-se por preço de
ocasião terreno de 1600m2. cm
frente do clube e ao lado da La-
goinha e floresta. Favor tel. ..
36-3050. 27598 3600
TERESÓPOLIS - Quebra.Frascos

CrS 250.000.00 - Tratar com o pro. ÇAS. 21865 3800
prietário - Tcl: 37-1336. BEMÍTRIO RIBEIRO

2536 3800
Vende-se si-

•met i-:-:-

10314 3700 ?I0:P,ETROpOLlS — Vendo peque- tio com 31.500 mtj2, todo cercado de

SÍTIO - VIA DUTRA
?*¦_¦ alqueires, Z casas 

"

111. Dürnã nascente bem alta com
TiaBhii atrcvessanno qne. lerve

ARARUAMA — Vendo 3 fazendas,
sendo 1 c/ 33 alqs.: outra ri 8 alqs.,
e outra cl 3 alqs. Tudo multo barato.— Tratar urg. pelo tel. 52-6565.

4592 3700

80*.. tel: 52-8844.
O8O4., - .--! Planos e têm frente para duas ruas. i tôda tratada com jardins, lagos, etc., « *^vwvv^,*s^^'^^^^^

v^^^^^^v^^v^v^^^^^+f^^*******^^^^^'

Teresópolis
Sítios e Fazendas

sitio, fm Niterói, com

$ fi? 1 0)
no sítio com boa residência" cã»a 

"dei 
arame"farpado; 

'com 
uma oaaaTdfcaãl] v?2d0 maiavilhojo alia íutsaam jjart lormar -lago e -piscina natn-caseiro -. plantado - com água c la, 2 quartos, banheiro, corlnha. va. * ¦"«»? íosto pmn ;rne hj-iujjbí, sj- _,- *-,ertó 

^^ Eoüovia, Linda Tis-luz) construção nova _ existe mais randa. Forrada e taqutada. Água fl% «^ ¦?%g**L' *»„ ?",re:SSl; 
~ ¦to O-f fflOOOOno ™™ *«S^.^ÍI400 casas de veraneio, condicóes a'encanada Prpcn 25000000 «endn «nartamenta» ,te -.ollcini»-. *3-*if»»nL ~. „ »»dU.OUI1,0U com entrada de

combinar _ Tel: 52-13M e 42-84M. \!SS^t^SSSíS^ÍJ^'éS^&S£SS SfffiS **tott«&a' gÜ 
Grí m*»>fl.O0, tridiviaionada a r

06136 3800 nanciado. Trata com WALBEMAH ^^J^lf^^-Y:^ T.hÍ^ 3!Eno enl l0™1*»?*^ «C Cr$ ....#.
OONATO - Tel: 32.2458. Xá^SlSFiú^Zr.™^ '.?^ ^™****- ~ »»*«

9377 3800 enra tavaheh - T,»i. .r-,-iar , 3 ¦WBÍB on 47-0337.
W* 30»' 7170 3800

Prcco: CrS 220.000.0.1, para pagamen- desmembra pedaços de área superiorto com financiamento a longo prazo, à 1.000ms2. Preço Cr$ 180,00 o metroTratar na CASA BANCARIA ORIEN- quadrado c/ 707 financiados. Tratar c/ TAL BRASILEIRA S.A., á Av. Ca- OSWALDO SANTOS PARENTE - Av. VENDE-SE
TERESÓPOLIS Nov,, Higino Pala- ^Y^ D^AuJo'.' 

42"3574' " N"° PCÇanha' " " Sa!a 413 e25464à9„„ 
^&*®± 

™^*K^F^^*®?& "0-000.00 , .,
affaE T^Í\A^. ™? «• TEREZ.POLIS - Vendemos Z2Z \ £«"^ 1. ffi&fflfgS? 

«* "•W •" *%% 
S

SITIO ou LOTEAMENTO — Vendo
ou troco por apartamento ou auto-móvel — Distante Niterói 24 Kl. Es-trada tôda asfaltada, com luz e váriaslinhas de ônibus, local grande fu-turo — área com 25.000,00 m2, plantaiá aprovada 32 lotes, com mais de ..600,00 ni3 cada. Lotes menores nomesmo local, estão sendo vendidos
base -i- — CrS 60.000,00 cada. Tratardiretamente proprietário. Tel

20823 •»«!? TEREZÔPOLIS - Vendemos belíssima
varandas, coz. Totalmente mobiliaoo TERESÓPOLIS — Vargea ou Alto. residência recem-construida, compôs.„ ...-_ ar ¦¦Jj.j^.n UM ilIlU.  ¦ —w.a.1*.
e decorado. No 4o and. Preço: CrS > ende-sc terrenos ou sítios Perime-!a -*e: varanda, 2 salas c/ lareira t
«90.000,00 c! parte fin. Detalhes com ,r0 Urbano da cidade com 600 m2 a har- 3 quartos c/ armários embutidos,
Sr. José i R. Rodrigo S-.lva, 18. Sal? '-5*10 •*¦¦-. Preços á partir de CrS .. , banheiros sociais, copa-coiznha c/
PO«. Tel. 32-6775. 9CI50 H60Ü 140.000.00 cm locais com muita mata , loSões, dep. empreg. Garage. Mui.

tcl. 42-0098. 0142 3300 i

c muita água com grandes íacilida- *? '"cüitado e financiado em 15 anos, j te jornal,des pagamentos c. parte financiada S?t.°-?.rií*'j?i_9. Plantas na IMOBILIA.ITERESÓPOLIS — Apt. de quario. 1
sala aep., banh. e co:lnh;, — Ven- em 10 anos. Tab. Prio Tratar
de~s* por 260 m>l. inclusive com n-.ó- Snr. FIGUEIREDO  Tel. 42-2065 evels, sendo 150 mil de sinal, 40 mil a |42-2064 — Av. Rio Branco" 311-B.
combinar e 70 mil em prest. dc .. Loja, das 0 ás 18 horas. 14711 3-00 TEREZÔPOLIS
tea^S-M^-iS^OLT*1, ?n TERESÓPOLIS - Vende-se 2 loíes!n° 2,°'4' *< "Ia- « i-ÃSSôaT cozinha".
Sr* - r^?3-dfMafoOTÍ3-ei2 an.' li!.*».* ""a Major Caolho. y£\T«? p*. %Zl^:..b™™í°„ em
dar. sala 30 Tcl. 32-005B.

COMPRASSE SITIO -¦ Até o Km.íSITI° EM TERESÓPOLIS - Vende-
45 da estrada Rio-Sâo Paulo Só ser- f,e .com ca5,a completamente mobi-
ve dc frente para a estrada. Sinal ei1.?; easa,de empregados, adega.
prestações. Cartas para n». 1388 nes-ij, líeras' la*-°* oficina, piscina, jar-

7388 3800 |?Lm e **or*a bonita e grande, muita

POSSE DE PETRÓPOLIS — Vendo|noite 48-1BS3.
ou alugo por 3 meses ótima casa de
campo no Vale da Cachoeira, terre-
no de 4,M0m2. ótimo clima, riacho,
gramado, fruteiras, multas flores, ca-
sa de caseiro. Varanda, sala, 2 quar-tos e dependências. Entrada de Cr*
380.000.00 « Crt 400.000.00 financiado!
em 5 anoa. Tel.: 25-5420 D. STELLA.

4489 3800

««^»<l*»J*l»>^l»>»M»<l»»^Í

CASA - COPACABANA
SÍTIOS E GRANJAS

VIA DUTRA
RIA 

"MINERVA"s/ARua"do"cârnVoJEA 
a^&w^ Vend!õse, pr?xim0 a

38 - 2<- and. Tel: 52-6635 !?.,d,e Vale,*ca- com 49 alqueires geo-
métricos, sendo 5 alqueires em mato0345 3600

Vcnde.se o apto.

7067 3500

;». a ju a nua major uarvaino, var- -a. -7 »,„ V ¦-¦-»" '•, "°""-"»
rea. e outros dc 20 x 60 já com água \iil'nA -5 a Jorgo Lossio 450. por .
encanada em prestações 680 crulei- fa?'000,^ s,e"d" £'S* 10„„000'0° de oi

ITAIPAVA — Vendo, r.a estratia ric rCFcn-a damos conduçSo c hospeda
Teresópolis, em área de 1Sx;(i, ca-a ccnl "nr 24 horas grátis. Inf. dire
eom: varanda sala. D quarto* ha- ,a™c"1e 26-2685.

ros. Com 200 
'cruzeiros"' 

de" sitiar deInall CrS 226-O00-n0 a 90  
roFrrv-i riamnc ..nd„.;. . *. j. |rcstantcs CrS 339. financiados, em 10, TO JÚNIOR -r Rua dos Mineiros 45,

e o resto em pastos divididos. Mui
tas aguadas, sede com 10 cômodos,
luz própria, moinho, máquina de cor-
tar cana, pocilga, paiol. 3 casas paracolono, galpão grandeí para tirar lei-
te e otimo pomar — Tratar em M.

dias e os.de Valcnça. com ANTÔNIO M. PIN-

iu Area» plana*. Clima de vera
água, oportunidade excepcional'.'™—! -seio. Próxima* ao asfalto. Frente
Trata-se com dono. .FRANK HOWARD — Parque do Imbui.

59J8 3800
PASSA TRES — Vendo sitio com180.00C pi2. casa nova, pasto, matovargem para lavoura muita água oti-ma estrada, preço m2. Cr* 6.00, me-tade financiada por 5 anos tab. Pri-ce — Informações rua Teixeira Men-des 78, apto. 303 — LARANJEIRAS.

20588 3800

nheiro completo, cozinha, cá?, quar-to c banheiro, para empregada ca-ragem jardim, fruteiras, clr Proçn'
Cr$ 1.500.000.00. Tratar rorr. DRARY COUTINHO, err- Petrópolis, árua 16 de Março. 155. 7" sala 700 tcl••«61: no Rio i Av. Rio Branco' 173a» a| 801. tcl. 52-B844

80 .16011

Sloi. „Sm_presl'ações "-ensaes de CrS; sob. ou Rua Comendador José Fon-3.400.00. Tratar pelo telefone 45»1885.lseca 36 — Informações no Rio à Rua'cRANDE FA2.ENDA:4511 3G00 BarSo dc Mesquita 572.
TERF<-:r>pni i« *.»„„.•„ . " 

7,'H,EZÚP0LIS _ Vendo terreno com

S-M«|,"nS"loia 
°SUu,&' 

ffi 5?. ^^30°'^ ÍSs %$ ™ÇAO - Urgente - Vende-»ura,

5,00 quatro amplos quarto""com1 aí TREZÔPOLIS - Vendo no centro da '* .MaU.a« COm aCeSS0 P*'0 auili»- luz DrÓDri*' «
cidade á Ru-, Canihprihn i r.^,,^n=! metro 5

TUREZciPOLJS
leta, «saja, qu,

 manos embutidos, 2 banheiros
8-352 ,1500 . Pa e_, cozinha rom água quente, quar*° de empregada e banheiro,

.. .  .. „„„_..., da Rodovia Presidente
íctros da rua Felicidade Sodré, mag.; Dutra, ou pela Estrada Rio-Pe

; — v -,-.*o -,-,,•-,. " -„.-' "'"'".V-"" ' "-"""ei™, tomli*» lote medindo 12x36. Preço Cr$ tropolis, com 20.000 metros nua-
rir, &n£» ?L™X±ér^ rA7óbwo'*m faculdades. ,„, Tel.Oiwrtunldari'-.^'<é ~~Jkn~~;'t *-"""*"**| J"* * =00.000.00 com financiamento de'restantes financiados. Tratar c/ OS-1 ràiT-"j" 

 "T "">"*•

S ™^*I * 
"sta^DR: 

calPc0ormComs°r MANof1"4, 
°U "° lo->VALDO SA^T0S PARENTE % .." comodos« *ara-«. «"• le

DUtCJOT ABREU Av. Rio Branco, 120 do Parque." Aluga-se temporada

V-endo com
, , .120 alqueires geométrico.» com ex-80o7 «8001 tensas várzeas, tôda cortada de ri-

cachoeiras (1 com 9 metros
pastos limpos, sede ótima

grande parque, pomar,
da Light, 200 cabeças

de gado, animais de sela. instala-
çôes ótimas, altitude de 500 metros,
boa estrada a 138 Km. do Rio via
Rodovia Pres. Dutra: Preço Cr* ...

loja 42-1330, 22-3S54.

empre-; 42-7436.
2545 3600 ?ad°s> luz, Bas c farta água en-

4493 3800

08186 360
6768 3600 TEREZÔPPLIS " Transfiro apto. noi canaafa> *°,ao Plantado com6768_3600 edjf ciubÍTurismo - no 30 and fren, res. frutíferas, galinheiros

canada, todo plantado com árvo-lCHACARAS E SÍTIOS — Vendemos- •'- em local servido por trem e ônibus,
TERJSSÓPOLIS - Vendo r.a pTiiTci^ Vendem'»" doi» ÒUm^L.CL,JÍB(.7 ílÇrinélPal» FDm P'5*-*'**-. sala e cheiras, pastos, condução à por- árua dn Al*/-, ir *-,-.,-„..., Já... Ç- .._. "í..e...ols PUntos lotes de ter* quarto separados. . de inverno „ la. rnm acf*-.-l-, ocí,u„j- ... Iarua do Alto, At. Oliveira Botelho, reno n<\»301. Otlmo apto. sala-quarto, 134 e 135 com 1710 m2 » -S=°l60^ 'r^ 

. Í^JV- 
estrada iõSfi^; ^^j?aof!«^P»^S;

r kl- P--VT--C f--" 
"-¦":¦¦"'•. b5nh' 2110_ "-2, respectivamente, em frente 95.000 00 fm^22 meses! Eft5o «ndol Ne*ociO.«r>fniei diretamente com sem entrada. Para marcar visitas =0

WlíOttU^!dk?20Om^rLOt citICraC5',TnotrfneUmr-Ch,bcc,om*di- «ndldos n« me.™ o prédíí %or »P"Prietárip. Tratar à AV. GrailtoÇal. queira .se dlr»gir ao nosso es-
financ. Inf.: 43-4462 c RIBA? at1 í'- PabiHlâ-sè n natam^in prr0Prletárl°- 430.000,00. Carta., de interessados pa." í» Aranha, 206, 3.», salas 307-8. \fl™L A^ 

0R'°0 
Bra"c?lJ35- sl M1l

*•• «AV»KVrJL^S^^^^S » • P'"-"- *V* Jornal n- O^l Tels. 52-1662 e 22-5869 ,. JJ^horSTl^wT' 
* "f

24.. 1 sson 4508 M00

Vende-s»» fiais íçimntcs, duas salas, living,
garagem,, água akwsftmibe,, óran 17 x 22 ótima
— Pasta- 1. Tüiictt aam Lemos: 22-4055 e
Ferreira: 22-22.15.. 2609 bi

para boas estradas empedradas
Lni da Light e ásna de nascente.
de 1.000 a 5.000 m2. Distante 30
Km do Rio on 1 hora enteia dc
auto. — Deide CrS 60.000,00. Em
prestações deade CrS 900.00. Para
ver bem, você pode se hospedar
alguns dias na sede de Fazenda
confortável. Comida saudável dei »

S^fíSS^íSSS Tr3Íar s lm *" •"l M - Sale 809.
nha. 26, sala 811. Tels. 42-5011 ei ._¦ „.
22-4548. 7167 38001 4-50-? M

Distrito Federal •
km 5afn Ciiniin wmk e 6uarafifaa. —

FAZENDOLA
Agulhas Negras-

50 hectare*, mai* da metade
planos, ei rio encachoeirado cris-!
talino. Clima europeu. Altitude
800 metros. Pequena sede aprazí-
vel, confortável, 2 casas de em-
pregados, Luz própria. Pomar de!
jaboticabeiras. Piscina. Dista 14
Km de Rezende por boa estrada.
Serve também para lotear, CrJ
1.900.000.00, metade à vista. Dan-
tas. Ver fotos à Av. Nilu Peçanha,
26, sala 811. — Tels. 22-4548 e
47-0337. 7175 3800

-í

Área Industrial
mm.. BBumjSA k. ni

Vanda-sa uma ártimi snrri Sr..ll[ID rr.2, com 180 nu. da
franta para Eaf««ft», muadl jcíitie tia mesma, Iur t força.
Tratar diraramatiru sam * jirn»fii)vnrÍD Sr- RAUL: fone:
249. Cartório da I* Qflr.üt., Miovt ipuaçú. Melhor oferta
e facilidade de paijamei-rr».. 251 91

NO MELHOR PONTO DO LEBLON
', 

.•'. Y' ••:/.y::

Você pode adquirir

\

ÓTIMOS APARTAMENTOS COM
2 quartos >
Sala
Jordim inverno \ \\
Cozinha com local pára geladeira
Banheiro em côr •
Dependências completas de empregcfda
Area com tanque '
Vaga na garagem

7, '
• 

' 
¦. 

¦ •-.

^" ¦ iA partir de Cr$ 750,000,00

cem .pena. Cr$ 25,000,00 4* sinal

è e restante em dU meses grandemente facilitado

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiii
e Flay GroundSob pilottis

Garagem subterrânea
e Elevador

W7/7

-EDIflÇIO

GUACIRA
Rua Carlos Gois, 102

7

• Ineinerador do Kxe
e Acabamento de 1.* qualidade

X

mm.
Vendas à cargo de

MARIA R. BIK
CONSTRUÇÃO E
INCORPORAÇÃO

IMP. PREMIER LTDA

. _^r// if AVENIDA P __.__._. ,.,,„,_„_;/__.SIDENTE VARGAS, 446 GRUPO 905 TEL: 32-0366

' \

i ,— ^ \—• i%%
i-cua.fc1 Li \///^,

tfeiiã \vyy/r^ WéWWs

m '
I p íl iMk E| hi
I ¦_—Itu im
I j mm\ w>

Bcniteirat WY/,I rmr„L \\ *%

Htüxi I -*
amem \Ç3Í} iir3 I i

vmamm m
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3.' Caderno (Parte II)'

COMPRA
CORREIO DA MANHA, Domínio, 10 4e Novembro dt 1157

D

BOM KXGÓCJO - VttSDA. OU TRO-1 ¦ ¦¦
e 1 cau MaMa d« lo. &., «c. tm BTterre.-» de SOM x 4*,M. vcndt-u ou Itroca.», por «pf, ¦ r,- J alu«»do ou _Z• ema* »¦- rrwvftruçlo Tritar e pro- I-
prieuno rRANClSCO 42-50»: ou .5•*•*?« tm »i £.AIUXCÀMA - Centro"<u"cidtíe-'B
tendem;» lote» t parCr de Cr» .... IJlfi.«».»e. Agiu. ha t telefone. 100 Sr --. - di praia. Tetalmtrte planoa V

. JO*. dt una] t o reitant* cn S ano*. ¦
i 1 Juroí Tratar na IMOBILIÁRIA __\
} JÍINTRVA S/A. Rua do earmo. U ¦- í" and. Tt:. 12-M35. ¦

 -m. ^fi_n i
. APARTAMENTO DE LUXO — Cora- !

pio. livrt e de*cmbara;ado. eom ¦
quartot. 2 aalaa. copt. ceonha, WÊ
D ¦ ru .i aociau. com 2 u<i< dt 5
í-¦.-.--- ate Cr( S.000 MOJO. paga- In.er.to a vuu — Rua Meu.-o. U. aa- l. la i io» — t«i. 13-tyn — »:-»«;$ ff
CARDOSO eu GRAÇA. 10IU »I ¦
PATI DO ALTERTS: - Ver.dKnot B• • -.::.::. dt J00 maSBlãcot lotts tm I- loteamtrto Jà; e. iui t variai caaat. ••Aceitar.ot troca por Imóveli tjo Rio. BPreço teta! a combinar. Detalhe» e. ""MWDIAL IMOBILIÁRIA — Rodrífo" £:lr», ie, s. »06. T. J2-ÍT75.

»w» si
EM VASSOURAS — Vende-» 2 lo-ttl dt terre. junto» ou lepindo* btmdentre di Cidade: tm um dot lo-tn jà -,-.- umt cate ç ..r pro.-.u to outro eRi com oj alicercei pron-to*. Tratar no Aço-ur-e Sar.ta Riu àRua Caetano furquls eom o Sr.rRANCISCO BARBOSA, propricti-not dot lo:e*. faA.ha-ie uma partedo pagamento. 1ÍW7 *1

.EÍ.TADO DO RIO — Vendo magnífica
f íaienda. localizada a 4 horai d» au-femove] de Niterói pela Rodovia Air.i-ral Peixcto. tendo 400 ilqtKirei tmmatai cem mad»:ras dt lei. li em ca-leiau em produçSo. I «n caiezaunovoi. 100 para cultural divenai. 1lor.teí d» excelente ajua. queda comcipar üaot para 30.000 trl. Caia derenctocii antiga, ma* multo bemconservada, com lua elétrica própria;14 cua» para colono* 1 prédio para?icola pnol. cumu. eu. Preço Cr$U00C «KM», com f.-ar.de íicilídadt depac«mer.to a combinar. Av. Kio Bran-co 151. talu 406-7. RAUL REBOl"-
CA£  10213 01
KAGI E. RIO — Em o tur. o pontocomercial, rua Municipal 60. vendt- iie lobrado rece.T.-cor.struIdo em ter- '
reno dt 10 x a m. com loa de 40mS e : portas d eaço. e no loora-do residência independente. E mitllan prédio ao lado precuar.do rena-roí. Tratar pelo tel. 29-2821 no R,o.«»m Dr. JAVR. SOM 91

CASA
EM PETRÓPOLIS

Chalé, no quarteirão brasilei-
ro, è Rua João de Deui, 671 ter-r»o, em terreno de 1.200 m2 r*.eem-acabade, com jardim já pron-to, "living" 

grande eom lareira e
paredes -de pedra, grande varan-
da envidraçada eom jirdineira de
pedra, tris quartot boni, itndodo» com grandes armários embu-tidot, esplêndido tanque de mar-mort t quarto e banheiro ótimoi
pera empresados

*Zn.£:£* '•*». 000,00, sendoCrS 600 000,00 financiado* tm 15anos, CrS 7.000,00 per més; Cr»500.000,00 a vitt* e Cr» 200.000,00facilita doi.
Telefonar para: J7-1H2 — $4r-

'"• USfi »1

II

H
II
II

TONA
PORTUÁRIA

Tesáe-it lólido prédio. Tida 12 acot.
eoncre-.o innado. 4 pavlmesíoi oom
aar.ltinof. elevidor atendendo a \o-
dos. ciptdiííe Kr» q-iíloe. eíctda
concreto armado. leoce reto. lajas
r?fe-ç*d»s ?».-» carga 2 : 2 toneladas.
mJ. _ Zona, i gabaritos, alicerces 

'

preparado! — Terreno. 13.S0 x 32 30.
um iado, outro; 37jo — A.-ea cons-
íruida. aproxima o&mmt» 1.025 m2.
Area coberta, &80.52m2. Podem se.-
conquistados, mais 80.36 ná ca p»r-.e
«entrai 1». pav.-er.to. O giraux po-de ler iageado. 2». e 3«. pavimentes,
podem avançar aot íundos. mais 6 40
metroe Laces 1». pa-rimento supor- •
tam 2.000 quilos m2. y. l.ooo quilo!m2 — Jíot&ve: obra engenharia. Lo-
cido a 150 m-rros distancia Armi- jrem i. Cais ao Pi.no. Rara oportu.;'
nidade. VaiorizacSo sem precedente! ; I
— Próprio para induitria. depósito. |•ic — Rua SSrino Montenegro. 78 —
Visitai no iocal e ti-atar com >TICO- I

.LM TJXZLO. Adnainíiaadoréi . cor-
retores de Ber.i MÓTeis e Imóreia — '
Rua Santa Luzia 732. siii i(y-5 _ '¦ I
Tels. 22-63S7 — 42-M12.~^^ I
Varandas j

Envidraçâmos em akiminio ou i
wôdeira. Nada cobro adiantado. !
Entrega rápida. 52-6786.

422Í 01

VENDA pE PRÉDIOS E TERRENOS

AWAW W& ^Õ^ÊJKkÊmWkm% H^^fcfc fcj ^"^d^uS^V

mim^iimi^v
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EOTüfeíO
Na Praia do Flamengo esquina

ia Rua Barão do Flamengo,

magnificamente localizado, sur-

gira o majestoso Edifício Conde

de Nassau. De construção sô-

bre pilotis possuirá, além de

suntuoso "hall" de entrada, um

belíssimo "play-ground" no cen-

tro de jardins tropicais

SUA FUTURA RESIDÊNCIA:

d.e>3iTasseca '¦. i

?

APARTAMENTOS DE:
2 salas
2 ou 3 quartos
2 banheiros
1 ou 2 quartos
de empregados
com banheiro
Copa-cozinha
Armários embuti-
dos
Dispensa
Garagem etc.

Algumas características da
construção: '

/ 

' ' 

¦ 

' 

:>'¦¦' 
¦¦'''/'.

Pinturas a óleo

Banheiros c/ azulejos em côr
Aquecimento central

Todas as peças de frente,

amplas e arejadas.
i .'

Projeto de Álvaro Salgado - Arquiteto

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO: ECAL

s

PREÇO A PARTIR DE:

PROGRIDA COM 0 BR1SI1

fOMPRUNDO EM HllfiflSIl

Cr$ 1.250.000,00
GRANDE FACILIDADE DE PAGAMENTO. SEM JUROS, ATÉ 70 MESES

(PREÇOS FIXOS SEM REAJUSTAMENTO)

CORRETORA
VENDAS EXCLUSIVAS

tlYJ
DE IMÓVEIS

FILLER
R*>o 7 da Setembro* 66-<.» aerfot

TtlKt 52.0532 e 22.8391

Informações também no local diariamente, das 9 às 22 hs.

GUBI1S DF UM ÜLOUEIRE 1U«I0
DD CINTURÕD VERDE DE BR&SÍLIJ1

¦\'\ :''C A %

TERRENO
Vende-»» ótimo terreno i Rua Timóteo da Coita, Leblon antei do

í • 7S5. irea de 2 0*0 m2 eom 20 metroí de írente.
Somente lerve para residência de alto luxo. Preço 1.J00.M o metro

qnndrado. Tratar pelo teleíone 3T-23I3. j2;9 gi

i
Sa rn* . ¦- -« <le const"".-— _-_-„ com

='' * t&j&&&BSSlSm
ci" à* r-yn loca, ou n. f

26

COM- »«°

inverno
peodêoôM 

":
íinanciada 

>JeodM no lo«' "—'
wen . ->6^ comr " 

t C0HSTRUÇ0" S. *

COPACABANA
Conjuntos comerciais, para médicos, cientistas, mo-

distas, e residências, no melhor ponto da Av. N. S. de
Copacabana, em edifício já na 12a. laje, vende-se com
grande facilidade de pagamento.

Plantas • demais informações, a Rua Sete de Se-
tembro 63, 2.° andar, sala 201 — Telefone: 42-2549.

: '.'/;: 27599 91

1B111BBBBBBHBBBBBBBMI

PALACETE - IPANEMA
Vendo confortável palacete em terreno de 15 x 20 «Tem: iardim,varanda, 3 amplat salas com sancas, copa, cozinha, W. C, abrigo,

Baragem, 2 tanques, áreas e 2 quartos de empregadas, estai pecasestão em baixo; em cima tem: quatro bons quartos, amplos ba-nheiro completo em côr, duas varandas t hall, Preço CrS 4.900.000,UOcruzeiros com dois milhões da entrada e o saldo em apartamentoi
pequenos ou a combinar.

Tratar com ALBATENIO - Telefone: S2-22SÍ, k noite e domin-
S« — Telefone: 22-7040. 44579 ç]

AV. RUI BARBOSA
Vendemos apartamentos de 570 metros, de vestíbu-

lo, 4 salas, jardim de inverno, toilete social, 4 quartoscom vestiários, 3 banheiros, antecopa, copa, cozinha, 3
quartos de criados com banheiro completo, 2 garages, e
ar refrigerado. Prazo contratual de entrega (30 meses),
preço fixo sem reajustamento. Plantas e vendas no De-
partamento de Vendas da CIIC — Tels.: 52-0366 —
22-4055 — 52-7565 — 22-3970. 86585 91

SANTA TERESA - GRANDE ÁREA
- MAGNÍFICA CASA

Informações tel. 23-2551. Diariamente de 9 à« 17 horas. Negócio ótimo,, servindo para Casa dc Saúde, Embaixada, Colégio, ele. e ainda paraIncorporação. 10274 91

79820 »1|

üiiiS

Capitalistas - Ocasião
Renda. Vendo a vista no ato 12 apartamenU», pequenoi etc todosrasos, la. habitação, renda multo superior ao preço de venda. Negéclodireto, local Junto ao Catete Aproveitem. "H Silva", At. Rio Branco 117— 1-421. Cel. 52-3886 — 52-3810. A vend» pode ier em srnpo ou total

Í412 11

Vende-se Hotel de Veraneio
- Vassouras

HOTEL RANCHO STA. AMÁLIA
Vende-se o melhor, mais novo e mais bem situado

hotel de Vassouras, apenas 1 km. do centro da cidade.
Terreno de aproximadamente 10.000 metros quadrados
(área construída 515 metros quadrados). Terreno todo
beneficiado, grande número de árvores frutíferas, fa-
zendo timite com a nova estrada BR-57 (Volta Redonda-
Três Rios) já asfaltada.

Preço 3 milhões de cruzeiros -~ Trata-se com o pro-
prietario pelo telefone: 47-3573 a partir de amanhã —
2a. feira 86655 91

APT. - CRS 195.000,00
Vendo ótimo apt. de frente, à Rua das Laranjeiras, com

qto, sala. armários, banheiro completo e pequena cozinha,
pelo preço avima e com 50% à vista e 50% em 15 meses
sem juros. Construção já na 4," laje. 36-2371. 28312 •!

\ b



C O M P R A E
CORREIO DA MANHA, Domínio, 10 do Novembro do W7

V E N D A D E P R É D
AVENIDA BRASIL
Área para indústria, armazéns ou depósitos, com

frente para a Avenida Brasil, antes da entrada da
: Ilha do Governador - Vendo: 15.000, 12.000,
| 10.000, 8.000 ou 7.000 metros quadrados. Tel.:
| 52-2208. Das 10 às 13 e das 16 às 18 horas.
!,  

''¦: 17926 
91

APARTAMENTOS DE LUXO
; NA FASE DE PINTURA
¦ COPACABANA — POSTO 5 - Vendem-se à Av. N. S. do

CoMcabona rt. 1.022, com varandas, grande hall. salão, 3 quar-toi, banheiro completo e em côr, copa-cozinha, dependências doempregada, ampla árca de serviço e garagem, Todos de frente.
Preços a partir de Cr$ 2.300.000,00, sendo 50% om um ano
com Cr$ 500.000,00 de entrada e o restante om 5 anos. Vi*
titã* diariamente no local com nossos corretores, inclusive aos
domingos t feriados. Tratar na STIL DE IMÓVEIS LTDA, à

. Ar. 13 de Maio, 47 - Grupo 1,605 — Tel. 42*3274. 22676 91

SÍTIO DO PORTINJIO
. •m CABO FRIO. Vende-se alguns terrenos, com 770 a

. 1.100 m2. Preços excepcionais para pagamento rápido. Sr
Miguel —* 57-8685. 27531 91

CASA EM SÃO JOÃO DE MIRITI
Vende-»- eom Z quartos, sala, coilnha, banheiro, Yaranda, taqueada

JforTada. InstaUcio eletrlc», á-ua encanada de nascente própria, fraudaUrrrno ZOxSO todo cercado, próprio para chácara ou craola. Para ver
fi^J^-Jí-Y"-"' 

"•"• vu« sl<> *>¦*• Chavei ao Vado. émbn, MoJoao-Caxlu. TraUr com Lulx Teixeira, Tel. 57-8395. Rua Constantenuaot- *••  *MM_il

POSTO DE GASOLINA
ESQUINA

Passo o contrato de um, muito bem localizado (Tijuca),aa base de Cr$ 3.800.000,00, bastante facilitado. Detalhes-
pessoalmente com LAODEM — tel. 36-2371. 26311 01
GALPÃO--AV. BRASIL

Passo o contrato de um com cerca de 2.500 m2, tendoItu, força e telefone. Preço: Cr$ 2.500.000,00 com CriWO.000,00 de entrada. Aluguel Cr$ 7.000,00 36-2371 —
Conta ainda com área descoberta. 26312 91

Terreno para edifício 3 ou 4 andares—
Procura-se, Zona Sul - TeL: 25-8188.

i o s
3.*Car3crno (Parto 11)

APARTAMENTOS -. MEYER
i.-í..!:íl,,?SíÍ*riü P»»""1- ou «tudo. aoa laiutatos, qu« Ji UvertmInwrlçlo.. Visão com pequ.no atual apartamentos de.dei cii«a» ooooo
%?t,C"I?mhÍ' "¦¦,»»--. - quarto., copa, cosloha, banheiro, de».n.'dtoclai H...mp-ra-aía. Planta. rm .Kritório -II HUv»». \x __. ££*:
Unho Ü/ W - T"" "•"" ~ "•"¦?. - M-Wt^ *» WP' Mui -

TERRENAS

CORRÊAS
Cr$ 25.000,00 A VISTATerreno, ball.ilmos deade CrS 2H,tN,N para tua cau de camao

«oh.*'-.' X_?__lmM_i).f" m.U<" d» ««-«o laaíBwa. Frtita. a! !2___Clube de Corrtas. Oltimoi a venda. Terras qu* valem ouro Planta.Pessoalmente _ Rini61 __ l,,,, _ AT *„-.„•„;. rerrTlr"ií Jl2SV
2«:oi itGRUPO DE SALAS

CABTKLO
Venda am inipo Ae I aalu, con mais I aaUtai, copa, ] banheiro, auma srande entrada; *m edlHcl» de doas frente.. «ntret-am-M vaaU.Tratar pelo ul.fe.rw «.-«fl*. „M ,{

APARTAMENTO
AV. ATLÂNTICA 240 m2

Vende-u luxuoso aparUmento. motivo viajem, mt--*» lmtdlaU Vt. •altar domlnjo Av. Atlântica. «I apto. Ml. Cr- J JW.Vio. teforaíatie.
fí'!?»?." ^ '••? ¦• «OCI1DADB WOBIuXjlIA "ICrJA» WDaT Av1. de Maio, IJ - 4.' andar - Telefone* SI-OU * 42-1397 Mttti

Illias Três Irmãos
Gregos

Vendem-se por ótimo preço ou trocatwse por outrosImóveis, estas maravilhosas Ilhas, situadas no reais lindorecanto da Enseada de Mangaiaiiba, em frente à Estaçãode Murlqu, de onde distam apenas 2 Kl. de mar. Ai tresilhas reunidas totalizam uma área de 63.879 m2. Infor-mações visitas e venda com a STIL DE IMÓVEIS LTDA.,â Av. 13 de Maio, 47 - Orupo 1.005 — Tel. 42-3274.
9240 91

(copmmjA)

Bairro dè Fátima
Vend*m-s* ótimos apartamentos, de frente, com irande aala, 2 ótimo*

quartas, eoatnha, banheiro • depandéncla* d* empregados, prédio tt Ipavimenta. • aoenente 2 apartamento* por andar. Otlmo acabamento,armário* am todo* oa quarto», banheiros e coxlnha. Araleja. d* rtr!área aanlcjada. ...
O prédio esta localiudo «m excelente ponto. Preco* a partir ta

t"r» iN.tM.M, eom parte financiada e entra facilitada.
Visita» franqueada, diariamente.
Nao lem reajaetamento.
Construçio e venda* da Construtor» L. Marttna S. A. a Rua Me-«jtft..» impo SM, telef. tt-lttt e S.-3M3. ma _i

AREÀ fNlFUSTROTír
Vende-se em zona industrial, magnífica área planaconi duas frentes, uma para estrada asfaltada, a poucosmetros da Rlo-Petrópolis, tendo 6.500 m2, por preço deocasião. Informações pelo tel. 47-8967; ¦><"< 27623 91

PETRÓPOLIS

1014 91

CASAS A PRESTAÇÕES DE CR$
í.049,00 COM PEQUENA ENTRADA

Construímos em seu terreno, em alvenaria, com mate-nal de primeira, 5 cômodos — Quitanda, 163, sala 502.
4505 91

CASA ¦ JARDIM BOTÂNICO
^i*™."..'.0 imnre,vist*-- •""de-se por preço multo inferior ao valor
SS!^«SfííSe»fÍf* «uperlu-cuosa. no melhor ponto do bairro, no centro de
?\.SSw»l*.,^Sft ,con,J,*,sta °* - »•«. 4 quarto.,'copa, coia-hV.
ij-Ef^^-^-*?"^1*!! de «¦P™M-<». « iran-em, tudo eom miStiffleto, entre-a-s» imediata a casa é conservadisslma. nâo precltando de
SSíiVif0*, ->i1ntllr«-,p»W Cr$ 4.90O.00O.O0, í.clilta-.e o pagamentofritar-hoje domln-o pelo telefone 47-105;. 9401 91

OLARIA

<^>

RUA ARÁQUEM, 1351
TEL. BANGU 620

À margem da Avenida das Bandeiras
e a 30 minutos do centro da cidade
A MELHOR LAJOTA DO DISTRITO

FEDERAL
POR PREÇOS ABAIXO DO MERCADO

60555 91

Vendemos apartamento n.» 114, de sala e 2 quartos,
cozinha com dispensa, banheiro e depósito, no antigo
Hotel Cremerie, à Estrada Independência n.° 289. Preço:
700.000,00 flnanciando-se 50%. 'Outros detalhes pelo tele-
fone 52-7872 com o sr. Almir. 2326 91

AKM EM JACAREPAGUÁ
50.000 m2

- .V?Ía°, Íun*°„a Campinho, com frente para três ruas Pro-vavel 120 lotes. Preço Cr$ 9.000.000,00. Facilito 50% 2 anossem juros. Tratar pessoalmente com sr. Rocha, à Rua da Qui-tanda n. 59-1.° ond. - sala 7. 22907 91

APARTAMENTOS
PARA RENDA
Prontos - Copacabana

Vendem-se, já com habite-se, na esquina da Rua Ba*
rata Ribeiro com Figueiredo Magalhães, compostos de
vestibulo, quarto, banheiro e cozinha americana. Azule-
|os de côr, sancas de gêsso, acabamento moderno. Ape-
nas quatro apartamentos por andar, todos de frente. —-
Preço CrÇ 450.000,00. Desconto especial para pagamen*
to a vista. —- Ver à Rua Barata Ribeiro, 463 e tratar com
SOBRAL & SOBRAL S. A., à Rua Barata Ribeiro, 658-B,
b|a, Copacabana. — Telefones: 57-8304 • 57-9133.

79225 91

RECREIO DOS BANDEIRANTES
Particular vende 1 lote de terreno, distante 40 metrosda praia, com área de 600 m2. Parte à vista e parte finan-ciada em 5 anos. Aceita proposta de outra modalidade depagamento^Tratar pelo tel. 48-5756. 2637 91

PROPRIETÁRIO
DE IMÓVEIS

F- B- DE ANDRADE aceita para venda, ter*renos, prédios, apartamentos, edifícios mesmo emconstrução. Só no Distrito Federal. Atendo os cli-entes com presteza • eficiência, tanto nas vendas,como na parte de administração de bens, onde ossenhora» proprietários encontrarão as maiores faci*lidades para receberem seus aluguéis e prestações•m datas cortas, sem perda de tempo e nem pre*oeupaços. Melhores informações à Av. Rio Bran*eo, 120, ll» andar/ sa,a *124 das 8 as ** 0(J da$14 as 17 horas. — Telefone: 529827. 9233 91

GRAJAÜ
FINAL DE CONSTRUÇÃO

Í??*S5? • ¦.«Pendências completa- de empregada Preco CrtM0.0OO.0O - Sinal Cr» M.000,00. Parte faclUtada 
" 

saldoem «0 prestações de Cr» 5.333,40. Ver no local e tratar na

CONSTRUTORA A. j. BRITO S.A.
RUA MÉXICO, 41 . J.» ANDAR

FONES: 52-5301 e 32-7640
86524 91

f

APARTAMENTO de TERRAÇO, situado no último pavi-
mento, mesmo pequeno, localizado nos bairros de J. Bota-
nico — Leblon — Ipanema — Copacabana — Flamengo eu
Av. Beira Mar — Tel. 52-9261 — dias úteis. 23382 91

AOS SRS. PROPRIETÁRIOS DE APARTAMENTOS!
-WB Df VENDER 0 SEU IMÓVEL, CONSULTE 0 NOSSO

DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO E VENDAS.
Estamos aparelhados para oferecer os nossos servi-

ços técnicos em imóveis ocupados e desocupados. — Tra-
tamos de documentação.

Inf. NO ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO MARIO R.
PA-VA e JOÃO BREVES — Rua Rodrigo Silva, 18 - sala
«,• 506 — Telefone: 52-1448. 75388 91

LOJA E SOBRADO
RUA DA ALFÂNDEGA, 118

Vende-se, ou troca-se por apartamentos,
conjunto de salas, ou terrenos bem localiza-
dos, o prédio, com loja vazia, com 6,20 x 29,00,
entre Miguel Couto e próximo à Rua Uru-
guaiana, com sobrado —- Cr$ 4.500.000,00 —
Sr. Lara — Telefone: 22-5924. 86586 s_

SANTA TERESA
GRANDE RESIDÊNCIA DE LUXO

Ven<j«moi, na Rua Almt. Alexandrino, 648, maravilhosa caiacom Mimabraaite vtata, edlflcada em terreno de 10 x 70 m com5» m2, de ire. eonetrulda Saláo de 90 m2, tal. de 50 rn., 5 quar.to», copa-cozlnha, lavanderia, garagem, apartamento par. catelro ,dependência* para empregadas. "Play-ground", 
jardins e terreno euí

a^sKsssrls anM- A,endimenf° m*dw ,o il»

GRANDÉlAZENDA
vau*. .. i « MEDJNA - MINAS GERA|S

eUâíí. do« __^_t___\___ FÜ:1.***1?^ ' * *••*-"•<•- »•«« «»

'—-—— mj ti
ÓTIMA OPORTUNIDADE-

.difíci. -n,iíiooü7ivitsí,f.o,«5',.1tj'!r-i ^r,£2í,o1, -•-u"ur

Terreno -- Santa Teresa
¦STAÇAO CURVELO ;Vtrmt-ie íumo, com l.SM mí Mm O t.rud» *____ » -fa. i_uah_

Mm .i.v>dor on 4 lote.. Ntieel» x«*B atutit,^ ta^lj£_l___?
... ---^ CLZZZ _____________! i-r • * -M#

APARTAMENTO PARA RENDA
NO LEBLON

_,.______¦-'¦  11IJ 
11

SÍTIOS C/ 300.000 m2 - 242.000 m2
rol^Tnlt ,0d°i$ Cl!rC<Ld?S' C°m á»U0 Pr6P'Í0' '*«. «<>•" COM
,T„ J rt01'"10,' b0nhe,ir0 ? C0M d' "¦•"•». »-""'"J«' t rer.roço, com piscina, 1 curral todo coberto, bosque de «ucaliptusum fica na S.rra d 1100 m • o outro na baixada. Trator à Av'R.o Branco, 81 - ll." andar, sala 1.105. Ttl. 43-7445 Gavoni'

9007 91
MAGNÍFICA RESIDÊNÕÃ

ÍLIÍ1L V.0™ Jardins e V™*** wandai descorti-
™?í Ji fiaiVhta parA° ?ar «»«>«n-eato primoroso com-posto de living com 40 m2, sala de Jantar, 3 ótimos quar-tos com armários embutidos, 2 banheiros em côr, «r!«mpara carro e barco, rouparia, dependências completas degaa,iT.iã.i"ir',i''°i' '"'¦"¦* }*%&

FAZENDA MONTADA
RODOVIA DUTRA

Vendo 30 alqueires geométricos só de várseas cortadospor pequenos riachos permitindo irrigação 
"a 

ural Excepciona 1 na altitude de 500 metros. Dista5 do Rio 80 KlmsSede antiga bem mobiliada, sóbria, no centro d- «mpomar. Piscina. Capela. Armazéns. Casís de empregado?Lurda Light. Telefone. Benfeitorias, gado lJltSo fáido.'nado e maquinaria, avaliados em Cr$ 8 milhfcs Precô
'^^I^^Ê^m_______mM__m__m__________________m ———— * 

i i 1 91

RUA GENERAL SEVERIANO N.° 70
GRANDE FINANCIAMENTO -

ÓTIMA OPORTUNIDADE

fnm 
E,m edifíc!)° DCob-"-° ,«-e construir, vende-se oportamentoscom 2 salas, 2 quartos, banheiro, cozinha, quarto e deoen

ddeenCrS P980 
M0P0O9Dda' ^ T JT" Pí ^S,ae v.r> vsu.000,00 com entrada de CrS 280 OOO no __.2 prestações e CrS 700.000,00 financiadosfm 15 «2? Verno local e tratar à Rua S. José, 90, sala 2 003. Tel 52-31190

___^ 412* M

BAIRRO PEIXOTO
Vende-se somente ondàres em prédio de 4 pavimentoscom elevador Ot.s, em construção à Rua Décio VilaresT 300

ITciKiT 
e"t0S 

S0r andar' com rend° Prov°vel de CrS45 000,00 mensais. Preços a partir de Cr$ 3.300.000,00
Rtnír,' 

C0I?77 --"P"»*""0 Domingos Leão Júnior. Av. Erasmo
òlTaA27L'^^l 

~ Tels" 42-5826 • 22-6167, dos 10as 12 e dos 16 qs 18 horas. 22821 91

/'Nâo deixe seu terreno
abandonado"

caslrüTa11/ í?"«.ÍIi! *ie *,')*• co"":aremoS, em pouco tempo, linda»

"Jj ¦'— 3PiJF3 ai_ mzl B#*--—1

Temos modelos de luxo com
lareira p/ inverno

^üífSi Av^?lo.Br-,neo' "8 - s- ¦oi" —¦«¦•¦ '01 - Tel.: 42-J384COPACABANA: Av. Copacabana, 664 — Loja 22 (Gal. Meneteal)(Dlirlamente até 22 hora») — Tel.: 37-3963. 86588 >1

ao SS*' ^l* ^W»» enderècp/ Mr procurado ou -renha

PALACETE TIJUCA
Vando-so belíssima residência, construção moderna,estilo californiano, em centro de jardim com 32 metrosdo frente, parte térrea com hall, 3 salas e mais sala de

lantar, sala de almoço, copa, cozlna, etc, 2 grandes va*randas. Parte superior, 5 quartos, 2 banheiros em corcom louça estrangeira, hall o 2 varandas e terraço. Gara*
^e, quarto para empregados, quartos para arrumação,lavanderia, etc. Em rua socegada transversal e perto daRua Conde de Bonfim. Preço 6 milhões, com parte fi*nanciada. Rua Palmira Gonçalves Maia 59, favor telefo*nar marcando hora para visita. Telefone: 38*1070.

9011 91

RUA REPÚBLICA
DO PERU

A M »k». u *....., AttUM,* - MKttM um tUaurm —irviukciui. a*«4«i*u kl»-* ¦/-.mt , ttt* aíarmim** — émtta ràiinln«a<l* i. itlun toa ;^,:y,,-,.r, ttttrtatt* a* te.ivta.tti a* <lr<uUt.ov^.- .;¦••'. w«Ul itMa mir.li .< xa/i;m' t **t» a patia ti ter.vtc» (u)4a i..««¦•¦., ., «^-.••f,» — o:.ri.w», k. iMbma patimtata im.tiin.itt ij.-4;', ___ ifi-bsiM* *• :.\t ..:. r»'*í« a •)»« tt r&rci«>. com >,.u._:,. Uma4. __ttta rt* .•'••»»*. kaaktlrti uaa»«, com.IWat, om >« «m W.M.-1J, , ,,.x_.i.li w-.-tr.t_ tam ¦.<*!»•« aU a teia—]' BMI i.iJUi UutUUMm-* .7l<H'í"i'i tn *.t*-i-ir*tAi errtrMt —Ahuwl c»J *.•**.»• _ cawa-tt tv« • -MrtotT* M DlttUrt* - TaataWMHm t» M-Wea aua ataj amm tM II li II *"***¦  4XM ti

HOTEL
MIGUEL PEREIRA

yto*!» Hot.t _n.-.-,i... Un. t...».(. «.ri |. tairaantu rem ».*MUro. I «i-artM ,.a_ i|», cttrtMt. t mm, ,,B<f «a Tnm _M ma
.IT. i***^'?*- S* *" u:r*,,' *• «-»*-*«>. *•»» rar»»4a cra ntv.u ta
n.^ ~..ta,U** * I?11*'1"1 ««?"-*5. • »*rt-.. .r*r*iir.e.,, tatH a lenha
m« SüV\ *.**.¦ N" »•S>•*-,*-' »*'» *4»a «*t«t* i«ra «lKrlhnlcl.
SÍII,.^?.!. í" *K !*"¦ *****'¦*• "**•** •*»»'¦• «t c«»:tr«i»» M-ccJart*,
I ríIli.^M' rM* '¦«¦'faa «*«• t ku.»,«N«. «. , «mr.. tom

neee Crt í Ni» tto.M. :..:>,. i-.:_., fm, ._ maramtBIA Unirei ••
tto em 'ni.vi. tarttacaeac, .-í.-. # KefcttUrt* rei. trlefitat te-4111

—  «m »i

ANDAR NA AVENIDA RIO BRANCO
_r_Vende"se *tifl,<> com **• tnl em ••' loòiçí»-. consti-taido de 4 gnapos de sjiIm cow tanitirios lodepetidenleslocalliado no 15.* pavimento de edifício de luxo eo melhorpoato da Avenida. Pr*s*o Cj$ 10AX».CX»0.00 com E0% à vista
f'"5,*ante • combinar. Tratar aa STIL DE IMÓVEISLTDA. a. Av. 13 de .Maio, 47 rnapo 1.805 Tel. 42-3274.

 9242 01
LOJA COPACABANA \

^*.-V.ende_se °* aluS4^í òiima loja com 100 m2 com todoo trafego da cidade para Copacabana e rice-rersa a porta.Tratar pelo telefone 37-Ó444. *S032 91
Construoõejíe Reformas

Firma construtora com olaria e depoiito dc materialencarrega-se de qualquer «iwimíio. reforma, modifica.
™. • ? ovei$ em W* btm cotnc> *« construção de

mL S/ l°- ° &* «M**<* 42<Í4ÍÍ7 e 52-4SSS - Escri-tório: Av. Nilo Peçanha a.' 12 - 4/ Conjs. 401/402.
 7329 91

PETRÓPOLIS
VjENDE-SE: Magnifica resldíacia, na Avenida Bariodo Rio Branco, com 4 qn.rws, 2 tadas, fou,.. varanda,cozinha e banheiro com insral.ç.o completa de gis, casapara empregados, cocheiras. igua própria abundante,

grande jardim, irea total de 18 mll metros quadrados,com 44m,0O de frente. Preço S.SW.000,00, aceitando-se
parte do pagamento com salas ou apartamento do RioInformações; Tel. SSS0SS3 com D. Shirley. 26294 91GiíANDES ÃREASi
Gávea, nascentes, rua concreti:..*. litÜrVsw f

27686 91IH*iBilBI||||||||lllr|a|H|r.p.r

COMPRE AGORA O SEU g
APARTAMENTO E PAGUE ¦
OSINALEM19S8 J

g Edifício Sá Rêffo S
Rua Lins e Vasconcelos, 420

g CONFORTO: Sal., livin*. 2 quarto,,, banhairo so*-g ciai compfato. copa, coiinha, tri de servlea
com tanque • W. C. d* empada.

| 
VANTAGENS: Edifício d. 4 psviment». sAbr. pl*
lotis, elevador, play^round com 1.200 m2, oa*rage e am ponto final d, conduçio.

H GARANTIA: Os depôslt» sio f.itM em conta ban-cana bloqueada movimentada p«4c«s compra*

| CONDIÇÕES: Preço  Cr$ 458.000,00
Raserva  Cr$ 10.500,00
2 parcela, in ta rrrtedi árias

(uma por ano1
}aflntL.'m Prw-*Ç*** menuij deCrS 7.000,00.

|- EM 
TEMPO; Temo, também apartamentos de sala

e quarto separado*, grande cotrnha, banheiro
completo, area de «-viço • W. C. dt empre*tj gada, por apenas: Cr$ 360.000,00

»
VENDAS coma

ID0RA FINANCL
Rua da Quitanda 30, 5,8 - ta la 513 • ttl, 42-5795

VENDAScoma |- CORPORÂDORA FINANCIAL LIDA. S
E com a

{l IMOBILIÁRIA DAMONT LIDA. £
gl Rua da Assembléia, 93 _ Gr. 1,306 - Ttl. 22-3375 S

CORRETORES NO LOCAL D1ÀRIAJS\ENTE 1

.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a,„8*,.-^..-.g
LOJA e SOBRADO

T.).7onPe:XédÍ3r/.ra ^-'^ ^ 4-iOO.OWg--

TIJUCA - LOJA
'ti^&SFSS^Bídos 

^^ rüfls d0 Wl"
etc Visites cZ,TlT' Í3" P?"-SKnit nwoaxin, banco,

75Í64 91

^1



3.° Caderno (Pnrte II)

_Ç__0 M P R A E y E N DA
CORREIO DA MANHA, Domínio, 10 4e Novembro <U 195T

D E P R~ É D I-0~sT

1,'iLr v .

\, Para o seu fim-de-semana
em Cabe Frio

«¦v.-j"

•••

SITIO DO PORTINHO! Excepcional loteamentoarborizado, com água e lur, distante apenas 5m-nutos, a pc,. do centro comercial da cidade.U Sitio do Portinho, situado às margens dobraço-^e-mar quc liga a Lagoa dc Araruamaao Oceano, é o lugar ideal para V. passar suas(crias ou fins-dc-semana !.
i'

COMPANHIA PARQUE DA VÁRZEA DO CARMO
Av. Calogeras, I5-6.»andar.Tcls.: 32-9060e22-7683

Em CABO FRIO : Praça Porto Rocha, 84

^^^H _fl _r ^^ ^b _fl _^
^R __l _| ¦ 11 B m ____________

VENDO
COPACABANA

LOJA — Av. Copacabana n.° 115.
6 x 25 de loja, 40m2 da Girau
e 40m2 de s/solo.
PREÇO: CrS 7.000.000,000
50% financ. em 5 anos.

LOJA — Av. Copacabana n.° 534
4 x 25 de loja
4 x 25 de s/solo
PREÇO: Cr$ 7.500.000,00.
Pagos em 5 anos.

5/LOJA — Av. Copacabana n.° 534
com 81 m2.
PREÇO: CrS 2.440.000,00.
Pagos em 50 meses.

LOJA — Rua Barata Ribeiro n.° 577
4,50 x 28.
PREÇO: CrS 4.000.000,00.
Pagos em 40 meses.

LOJA — Rua Barata Ribeiro n.° 200
. 6x18 sem colunas.

PREÇO: CrS 4.000.000,00,
50% financ. em 5 anos.

LOJA¦—- RuarBarata Ribeiron.0 145
6 x 22.
PREÇO: CrS 4.500.000,00.
Pagos em 3 anos.

LOJA — Rua Barata Ribeiro n.° 809
3x10.
PREÇO: CrS 1.500.000,00.
Pagos em 40 meses.

LOJA — Rua Barata Ribeiro n.° 551
7,25x11.
PREÇO: CrS 4.000.000,00.
Em 2 anos.

IPANEMA
LOJA — Vise. de Pirajá

5x25.
PREÇO: CrS 5.000.000,00.

LOJA — Vise. de Pirajá
6x25.
PREÇO: CrS 8.000.000,00.

LEBLON
LOJA — de Esq. Ataulfo de Paiva

100 m2.
PREÇO: CrS 6.000.000,00.

LOJA — Av. Bartolomeu Mitre.
20 x 25 — 500 m2.
PREÇO: CrS 6.500.000,00.
50% financiados.

FLAMENGO
LOJA — Paissandú esq. S. Vergueiro

PREÇO: CrS 3.000.000,00.
Loja 59-A 60m2.

BOTAFOGO
LOJA — General Polidoro n.° 20

PREÇO: a partir de
CrS 600.000,00. ,:
Ótimas condições de pagamento.

CENTRO
LOJA — Rua de Santana n.° 156.

Rende CrS 300.000,00 anuais.
i PREÇO: CrS 3.200.000,00.

GRAJAÚ
LOJA — Praça Edmundo Rego n.° 38

5,80 x 11.
PREÇO: CrS 1.700.000,00.
Pagas em 40 meses.

PEREIRA MATTOS
Av. Rio Branco, 116 s7,1.301 — Telefone: 32- 9449

¦¦'- 83486 91

EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE
PARA ADQUIRIR O SEU APARTAMENTO ,

No Edifício EM | C A R A í

Florida
Ruo Moreira César, 79

APARTAMENTOS DE:
SALA - 3 QUARTOS
BANHEIRO COMPLETO
DEPENDÊNCIAS DE
EMPREGADA, ÁREA DE
SERVIÇO,, ETC \

A PARTIR H: CRS

tv-jV'- . .-_^>*;^^^á^í»^^H-í.i» ':*^^^Bí--^í_HLnéÍ

ffl$U' wÊBBÊSS ¦'''¦SSjmgm^SS '.' . : MfiBJÉi-^'_ B^-tfirflí^^"

___ J^^^W^—-' ,,-**(OGKgM •_i__fw

_B_F**8Sa5í8®&$%;:*- " _P^FJ?P§!v»ff_>?¦Ç___H______2 ^¦_r_3T3r_ffW*jBF

I - t .

670.000,00
PREÇO FIXO

SEM

REBJUSTBMENTO
OBRA NO 2.» PAVIMENTO

.ENTREGA EM 18 MESES

FINANCIADOS EM 78 PRESTAÇÕES
VINDAS EXCLUSIVAS com:

MONTE CARLOs a
RUA VISC DE URUGUAI, 531 - 8.» s/84 - TEL 2-2304

CORRETORES NO LOCAL, SÁBADOS e DOMINGOS, DAS 9 ÀS 20 HS.

NO RIO:- RUA MÉXICO, 119 - SAU 2009

' V' / -\v\\

E TERRRENOS (coprnwü)

FIAün
Aptoi. de alio
luxo próximo a
prala am cons-
ttuçâo dt tino
gosto paro ser
entregue tm

12 MESES!
k*^M*-')**',-m -—.¦*.-'—>,(^'**T**^** _^T^ ¦ -«* ___>•

RUA
Dormitórios •

S a I a s pintadas d óltv
Varanda om mármore
lanholroom côr

Coslnha
Garage, Play- Ground
Depen. d* Empregada
sobro pilotis o com toda a
beleza do uma
arquitotura moderna

TEMOS VÁRIOS TIPOS DE
APARTAMENTOS

Visitas ¦• Iscai
, i .

Propriedade o Construção

COMERCIAL E IMOBILIÁRIA
IRMÃOS CAMPOS LTDA,

BUARQUE DE MACEDO, 48
107. de sinal
107. ia esc. de promessa

de vendi
107. na alvenaria
207* ne habite-se e
507. financiados em 5 anes

pela tabela Price
m0 FIXO SEM REAJUSTE

desde 620.000,00 à
1.250.000,00

vendas exclusivas"rr Traranr
Av. Pres. Vargas, 417- A - sl 410

Telefone.: 43-9195

AImpermeabilização de Obras
Subsolos, Caixas d'Água, Poços, Terraços, Marquises etc.

Peçam orçamento iam compromisso ã
MONTANA S. A.

Rua Viie. dá Inhaúma, 64 . 3.» andar • Tel, 43-8861 - Rio

-\

PRAIA DO FLAMENGO
ANDAR — APARTAMENTO

OPORTUNIDADE EXCEPCIONAL

cnuTAiuc" 
* *ub,«r|ía0 P«f« « ultimai 1 quotas de terreno ainda disponíveis para o Ed. "LA

«dlr n» L^mí". 
e°n.,tr"ído •«. ?•"••no da 13 x S5 metroí eom um único apartamento per

n?*f ».?rfílS?í 1" ud" 
Pr,la d0 Fl,m*n9° "•• 332- penúltima quadra desta aristocrática ave-nida.residencial, no trecho sem paisagem da bondai. — O» apartamentoi construídos sobre pilotiseom garagem ao nível da rua, terão a superfície de 382 metroí quadrados a os seguintes earaete-

íiVrff» j!'?"0*0 
VM"b_0' 

papelaria, enorme living de cerca de 70 metros quadrados, belíssimo
L._7l-i 

'Jverno; fl,rand« ,a'a,de i"n "' ""'ortivel sala de almoço, grande cozinha de 17 metrosquadrados, 3 amplíssimos banheiros sociali com piso de mármore, 4 dormitórios, dos quais 3 sãoenormes com armários embutidos em toda extensão, 2 quartos de empreg.ida, banheiro de empre-gada eom box, grande terraço de serviço, lavanderia, etc. — Finíssimo acabamento eom pinturaTotalmente a oleo, aquecimento central elétrico, esquadrias de alumínio anodlzado a todos oi r».
quintes da mais perfeita arte e técnica moderna d e construção, tite empreendimento terá feitosem incorporador que recebe vantagens, sem financiamento e sem lucro, contratando os adqui-remei das quotas do terreno a eomtruçáo com uma dai mait antlgai, conceituada! e Idôneas fir-mas de construção pelo custo abioluto e reel, mediante a módica taxa de administração de 15 porcento controlado pelos condôminos, tem demais despesas, taxas ou comissões. Plantas e demaisesclarecimentos pessoalmente eom WALTER BEUGER, Rua da Assembléia, 104, sala 503 - Tel»-fone: 42-2820. ,Mé, ,,

lagos,
cascatas, montanhas,

o seu velho sonho...

V*-o

> K A.
¦:•. i •-..' 

\

s —-.lx'.
/

X: ' * y- •*'? \-—y' T"":::">

S '''!..«^^jSI

¦ Jl Ural

STsjSfl *MMB86wÍ#__
f. titrodo ds Contorno iarò.
br*vtm«nte, mait um orondè
fotor d* luper-yalorizoçfto
do VALE DAS ViDÊIÜAS.

fl
€screva-nos, solicitando informações

mais detalhadas:

Nome
Endereço j

Bairro

Cidade ..._  Estado-

- exatamente o lugar que V. idealizou para a sua casa de campo

No local mais selecionado

de Petrópolis,' am meio
o paisagens maravilhosas,

lotes magníficos, de 2.000 mS,
a partir de CrS 74.000,00. (lt,

Pequena entrada e suaves prestações mensais
... e mais ainda \\ \

V V ' ' ¦ \
(erro feriilíssima \

Am * [;•/
água excelente e abundante
vinhedos

ruas já demarcadas, eo/n 10 m de largura

CIAiOREA BRASILEIRA
qna. 47 - 2°

O "negócio do dia*... para:
Aluguel! Revenda: Moradia!

Apartamentos em

80
pagamentos !

aguarde
Domingo Próximo

O lançamento oficial do

Edifício Mathias da Silva
R. Carlos de Carvalho, 34

com apartamentos de quarto e sala
conjugados ou separados, cozinha

e banheiro, desde

CrS 270.000.00

Vendas Exclusivas:

PAULO AFFONSO
Informações e vendas no local da obra e na

AV. NILO PEÇANHA, 12, 10.» and. gr. 1.00.
Tels.: 52-0961 e 42-3293

T9708 »'.

_l PW^--~*^^Tv^y m^m\
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ORÇAMENTOS SEM COMPROMISSO. CÒRfS VARIADAS.
ENTREGA EM 5 DIAS

'Oferecemos, como vantagem adiciona), o nono nt-tfma de vendas, ao alcance de trtd.is ai posses em qu*permita a V. Ra. embelezar o seu lar e desírubr doconffirto moderno, efetuando seus pagamento* com trandesfárllidades.

PERSIANAS MIRAMAR LTDA. I
RUA BARAO DE MESQUITA, 398-A — TELEFONT: H-iMN

SPUTNIK-IM0BILIÁR10
¦^ Compr» o seu «partamento, amortizando «m dai viias o sina.]

que voei deveria dá-lo de uma só vez. Aguarde o término da conr
truçío recebendo juros de 6°o ao ano pagáveis do quatro «m <jv>
tro meies, do sinal amortizado e participe do lucro dos Imóveis von-
didos, Inclusive daquela o qual você próprio comprou o malj acomissão da 3"?o — corretagem, ficando você mesmo o agente do sou
próprio negócio. E' ASSOMBROSO! Rua da Alfândega 7. 3.* andar,
das 9 ès 11 a das 14 às 16 horas, com o sr. Machado. 79931 91

Loja na Av. Copacabana
Vende-se magnífica loja de esquina, na Avenida

N. Sra. de Copacabana n." 1.100. com 7 portas, sem co-
lunas. acabada de construir, com a área de 256,00 m2.
Pode ser dividida em 6 boas lojas. Pagamento 50% s vista
e 50% financiados. Ver no local, chaves com o poríeirt*.
Tratar pelos telefones 27-3057 • 47-6S6& 1033$ «1

V. •¦ . : \
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COMPRA E VENDA DE
3.* Caderno (Parte H)

UM APARTAMENTO

PA*A TODA FAMÍLIA JfcHP
F

rl I •vAv,.\\v.íiJg»'S m

rst^470m j/

mm?

^a\ m <é,^<Siwàwwwy /• <\\1/ \\»// C
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Mo posto 6
COPACABANA

Quarto • tala separados, jardim de Inverno,
banheiro com box, dependência para empre-
gada e mais um quarto secundário, área de
serviço com tanque, cosinha completa,

Com apenas 10% de sinal, 20% em 4 prestações semestrais

707. FINANCIADOS
em 78 prestações mensais. PREÇO FIXO. Sem reajustamento.

IOJAS espaçosas a partir de Cr$ 1.000.000,00
com grande facilidade de pagamento para.
todos os ramos.

HÉLIO AGUIAR
Ruo Mtxico, 74 • 8.".- sala 80?

Tel. 22-6910

t
G

Planto e informações tomoem no local
do obra diariamente inclusive oos so-
bae/os e domingos, entre os 8,30 e 22 hs.

uarau
Rua Francisco Sá, 33, 35, 39
'neorporocáo dt

ROMEO DE PAOLI
Av. Copacobono, 841 Gr. 401

Tal.: 37-8233

COMPRO
Apartamento de terraço ou ultimo

andar frente, aala 2 quartos, depen-
dtoelai empregada acabamento lux!—• Copacabana. Lagoa ou Flamengo— Telefonar dias utels 37-6744 ,- DA-
TOA. 275U pi

SEPETIBA
Praia de D. Luiza — Vcnde.se um

ou dois lotes situados na Estrada 6.
Tarcísio, com escritura. Metragem
de cada lote: 15 x 40 — Base de pre-co por lote Cri 150 mll. Tratar coirr
proprietário 49-9736. 9024 91

ARMÁRIOS
'STANDARD" porá todos

Of finSaaa

"Terreno vendido ... comissão recebida!
ESPECIAL OPORTUNIDADE PARA

TODOS OS CORRETORES E
INSPETORES DE TERRENOS

nos 3 novos loteamentos da

CIA. GERAL DE HABÍTACÕES
E TERRENOS

Lotes sem juros e sem entrada, a partir de CrS 
25.000,00 em 60 a 100 pagamentos mensais!

Posse imediata a partir do pagamento
da l.a prestação

PRAIA DE PIRATININGA
(Niterói)

a 15 minutos das barcas — no mais belo recanto flu-
minense — uma nova copacatjana, bem em frente da
Copacabana carioca! Lotes residenciais e balneários.
Servido por duas linhas de ônibus. Na saída do futuro
túnel Rio-Niterói!

. ITAIPU

(Niterói)

\

14
i ti

Num vale paradisíaco, entre a praia e a lagoa. A 20
minutos das barcas. Estrada asfaltada Amaral Peixoto.
Em suavíssimas condições de pagamento!

JARDIM STA. FÉ

(a 40 minutos, pela Rio-Petrópolis)

cpm acesso pela Rio-Petrópolis e Estrada Contorno,
(asfaltadas) ônibus da Praça Mauá, Praça 15, e 2
ramais da Leopoldina. Luz e força instalada. Zona
em franco desenvolvimento industrial!

VANTAGENS AOS CORRETORES E INSPETORES
Boas comissões e prêmios em dinheiro à vista por
cada venda.
Orandes prêmios mensais, em dinheiro, aos Inspe-
tores que disponham de quadro de corretores.
Condução individual, a qualquer dia e hora, paraos loteamentos.

,—. Assistência técnica completa, e far/o material para
I I promoção das vendas. /

Estudo das sugestões apresentadas por Corretores
e Inspetores, com prêmios em dinheiro sempre
que sejam as mesmas adotadas pela Companhia.Horário livre. Prêmios especiais de incentivo aos
quese iniciem agora nessa fácil e rendosa pro-fissão em que você começa com o apoio dos seus
amigos, colegas de trabalho e conhecidos, paratornar-se, rapidamente, um categorizado elemento
da nossa organização!

Dirija-se, sem compromisso, ao
Departamento de Produção da

CIA. GERAL DE HABITAÇÕES A
E TERRENOS
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PAGAMENTOS
A VISTA OU A MAIO.

Prí.fabrica doi, eom dimimiti
podronliadsi, apllcóv.H tm

. qualqutr partdt, dt cam.
prlmtnto « altura vorlévtf,

Conftclonodo» tm porobo, cc
rt|tlro, marfim, ou p^tadei na

cir d«i*|ada. "*

EXPOSIÇÃOi
TIJUCA - Rua do Matoso, 260 -loja

Ttl.: 54-3263 • 32-0483
CATETE- Rua do Catete, 338 • Loja 24

C 0 P fl C fl BIN fl - Rua Barata Ribeiro, 418 -1/ 103
r. Tel.i 37-8460

NT!HOI. Rua Vite. Rio Bronèá, 561, sob.
Tel.: 7-47Í1 %AlAr;

TERESÓPOLIS - CASA DE CAMPO
Vende-se ™ liiicUt vale a 1$ minutos dá Varie*, maravilhosa ras»de campo, lejlljo mndcrh.V, com.240 mZ, com sala',dc jantar, living

^07„„,rel",''5..dormU*rios--'*"n,le'--'«9Í>» e esplêndida coiinha com
W,ÍSÍ?,M' * RaS, " * ¦"'"'*• 2 ""rt»"''»» sociais, om cftres..quarto ebanheiro para 3 empresadas e crande área de serviço. Tem es-plendida varanda em tijolos S. tactánn medindo lOm x 4m (quarenta
Z1Z\ íl,uart,ri"",s) :- o telhado da casa é todo em telha canal de 1»qualidade. Lu/e asua proorIas'0Dm'rartura. Eslá situada em meloa çrandrs jardins com majestosa entrada e frande pomar com Tu-
ô",L„P,"r°PnaS, C n?-cl,?nai''" "a"''i« dc uvas moscatclTmTtis, a
?««níl ¦, '""i10 é dc l5m m'- Podendo ser aumentado até110.000 m;. completamente olano. Informações e oto»r»fU à Ru»Alfandeta n 7 - 3.» ou á Itua 1.1 dc Maio n 47 - Gruno MOI .pelos tcl, i 23-4883 c 41-3128 ou à noite para 46-0726. '* 78830 91

[—lllll-imsB!-<a-~ggjg -.1

AVENIDA BRASIL - TERRENO
SEVEN DE

Área 5.000,00 m2.
Frente para 3 ruas
Ótima localização
Plantas — Detalhes

Avenida Ri» Branco, '151 — Sala 1502
, MONTEIRO — MORGADC

42-147.1

7196 91

TER RENOS
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&o*9<*e MASM COMPRIPA
localizodo no coroção dai montanhai, om ARARAS, pouco dapoii da Petrópolij.
• Lotes de variai dimimõet • Pagamento em suave» prestações mensais.'

* Confortáveis • luxuosas residências \_ construídas.
» Entrada PAVIMENTADA «ti o ijtlo di Pente, distante 4 kmi. de lottamento.

infortna.Oas no local au na
MELHORAMENTOS RURAIS IMOBILIÁRIA LTDA,

Rua.MdxIco, 11 • 10.' • Sala 1001 - Fone: 32-8148 - Rio de Janeiro
———¦—¦ I ¦¦—¦¦—¦¦—*>——¦—aJaããSSat*ã*\aWSaBâa\

n

•liltita

86602 91

CORRETORES DE TERRENOS
Precisamos - Pagamos Comisão à Vista

Novo loteamento em Realengo! Sensacional lançamento no JARDIM UBER-
LANDIA ! Posse imediata !— Ruas pavimentadas, água encanada em todos os lotes,
meios-fios, sargetas, galerias de águas pluviais, ajardinamento de ruas e praças.
Centenas de casas já habitadas, comércio local, posto da COFAP, escolas e gíná-
sios. Farta condução para diversas localidades, inclusive ônibus Bangu-Castelo e
Bangu-Candelária. Propriedade inscrita de acordo com o Dec. 58. Assinatura ime-
diata do contraio de compra. Tratar -:om o proprietário, à Rua Senador Dantas, n.°
76, 10.° andar, sala 1.007. 79327 91

. 0233
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VASSOURAS
"PARQUE 

DAS MANGUEIRAS"
O Bairro Satélite

Loteamento Moderno
Recanto Pitoresco
Urbanização C&aipleta
5 Minutos Centro da Cidade
Estrada Pavimentada

Financiamento Total
100 meses

Vendas e Informações
43-2656

20589 91

INCORPORAÇÃO
COPACABANA
Apartamentos

Luxo
1 POR ANDAR

RUA SOUZA LIMA, 345
INFORMAÇÕES
Tels. 22-4247 - 22-5958

14525 91

. AP ART AME NTO
Vende-se ótimo com sirt». 1- qúár-tr?, banheiro, cozinh», quarto • ba.nt>ciro de empregada, ire» de serrl-

co com unque — Ver e tratar á rua
Pinheiro Machado 80, ap. «02 _ L=-rínlrir?.';
in 17 h-

TERRENOS
Doi»¦" magníficos lotes-eii Coímí

Velho, Rua Maurlty Santos, Area to-
tal de 734 m2. com linda vista da cl-
dade e da bala. — Vpndem-se outro-
cam-se por apartamentos pequenos.Das 9,00a» 12 e das 14 ; Tratar pelo' tel. 52-4961.

10107 91 9327 91

ÁREA EM CAMPOS E. DO RIO
Oonr 2A-fnil^m2,r'jiliíhUíA'a^7j.'ti%e*-

mento Já aprovada • loeillKadá.junt»
k linha férrea é n azona urbana, »en-
de-se — Malorea •'"iníórrrt«CÍe». .'• com
iMARINA — Tel. -43-4341. ',• 

> .;".-63AÍ•., U

v>ltlUIIEIUS
Rua das Laranjeiras, 243

\ 
¦

¦

h •. i. ¦ • . •

¦ \ ] 7

o seu upartamento de alta
luxo com sala, 2 quartos,
banheiro, cosinha e dep.
de empregada moderna-
mente construido sob.pilo-
tis, com paredes internas
rusticamente revestidas,
pisos e varandas em mar-
more, banheiro em côr e
armários embutidos.'

iAyl.

NOGUEIRA
1 Casa de campo funcional, grandeliving e varanda, galeria, três quar-
tos, copa, cozinha, dois quartos clc
empregada, telefone, ultragás, 2.MO
m2 defronte; ao lago. Vende-se por
Cri 3 milhões, aceltàndo-se pequenoapartamento em Copacabana ou Ipa-
nema como parte do pagamento oíi
aluga-te pelo prazo mínimo de um
ano. telefonar Rio 45-6024 ou Cor-
relas 40. 10153 91

TERRENO - VENDE-SE
.Estrada Rlo-Pctróolls Area 2.056 m2

duas (rentes; plano, luz, desmembra-
se pela melhor oferta — Tel
45-8952. 6185 01

FAZENDA EM PETRÓPOLIS i ROO PRESIDENTE-DIITDr lCÂX,AS ¦ Gra"de Oportunidade
rnde-se fazenda .dé 20n rlouct,r,i vendo Wlm„í ,.:"'„. »..?,.,A< Vendo terreno_ - Bairro Chacrlnha

AVEWDA RIO BRANCO, 81 — 22.' andar
77971

. W

Vcndc-ae fazenda ,úé 2o:i alqueiresou scj?m mais cle Kl mllhóes dp r»2com 50 alqs. em mata,, a 1.000 mts.de altitude. Clima euroocu, soco. —Zona dc turismo. Multas nascentes,ribeirões, cachoeiras. Formidável paraolivicultura. fruticultura ou lotea-ment(L ~ Usina Elétrica ao lado. Auma hora e pouco do Rio, pela BR3Does. em ordem. Vende-se, urgente,
pelo preço de rara oportunidade de
32 mll cruzeiros por alqueire — Av,
AlmirantP Barroso n. 90 — sala 417— Tel. 42-8625. 7402 91

Vendo ótimos terrenos nq inicio j— Ri.ã"lr7püema -TôtTs -"a vis-
Ies,n.Í5S?5ía?,tB ,vm - Tratfir com ta Cr» 60 mil - Vale o dobro - Ur-A. CASTRO pelo fone 22-7993. gente — Tel. 37-3759

8325 Sll 7720
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' Propriedade e Construção

COMERCIAL E IMOBILIÁRIA

IRMÃOS CAMPOS LTDA.

,00
Fundos

1.200.000,00
Frente

vendas exclusivas -

imimm
Av. Pres. Vargas, 417- A r si 410

¦¦•^Telefone.: 43-9195

^
\,A

HHA DO GOVERNADOR -
BAIRRO CACUIA

Vendem-se prédios — Altos ¦¦ e
baixos o\i seja duas moradias acaba-
das de construir, cada uma. de- sala,
i qurtos, etc. Alugado por CrS ....6.3O0.00 mensais. Preço Cr* 390 mll— Tratar na IMOBILIÁRIA MARTINS
ABELHEIRA LTDA., -- Rua Alcindo
Guanabara, SO, 3". andar — Tel
52-5336. 7273 91
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Um convite permanente a fins de -V.
semana, férias sempre agradáveis

e rendoso empate de capital.
Lotes demarcados com ruas

. já abertas e arborizadas
Praia tranqüila e clima saudável.Lotes a partir de CRS 30.000,00

grandemente facilitados sem jurosAceite o nosso convite para uma
a visita, reservando com antecedência a «utnduçfco (grátis) pelo telefone 32-2919.

Rua Sio José 90 -10.» andar. Gr. 1010 •

A
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C 0 M AP R A E
CORREIO DA MANHA, Domingo, 10 da Novembro d* 1157

VENDA DE P R t

ELEVADORES
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¦de mais de

80 miiiH
,<\ no transporte

vertical
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GARANTIA PRINCIPAL - Todo elevador
. ffScljindler. recebe o mais completo

serviço de assistência técnica perma-
nente. A manutenção e reparos são
feitos com precisão e rapidez por
nossos técnicos.

PIANOS I INFORMAÇÕES: • Consulte
também nosso Departamento de Es-

%$• tudos.« Plantas para saber quar o
tipo de elevador que convém à sua
construção. Informações tem com*
promlsso.

No Brasil e nos mais importantes paises do mundo,
o nome, Schindler encerra o que de mais avançado
possa existir na técnica de transporte vertical. Suas
características exclusivas sSo o resultado de am cons-
tante .aperfeiçoamento nos próprios métodos de tra-

'balho, e de pesquisas técnicas para tornar cada vez
mais precisas as suas peças vitais. Ê por isto que,
aa pensar no planejamento de uma obra, os grandes
arquitetos têm sempre o nome Schindler em mente I

ESTAS SÃO AS CARACTERÍSTICAS RES-
PONSÁVEIS PELA SUPREMACIA SCHINDLER:
Freoocm por meio de freto acionado
por um Servò-Motòr, reiultondo umo
parada muito mais. suave do que por
meio de eletro-lmfl.
Sistema "DYN ATOR" com freaoeml00%
elétrica — o melhor dentre todos o»

.. outros sistemas.
Novo comando "Supermatic" para gru-
pos de elevadores com controladores t
distribuidores de densidade do tráfego
eletrônico — o mais adiantado que existe.

í
*

__K^\írafl J ¦ IWÍTAfflW/ .. Vi
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CHINDLER
»i i <

ELEVADORES SCHINDLER DO BRASIL S.A.

O ELEVADOR DE OUAUDADE É UMA ESPECIALIDADE SCHINDLER I Ma,riz: Rio: Av* Pedro "> 329 ** Tel* * 54-2167
1 í'Illal:S.Paulo:R.Brg,.Galvão,696.708-Tel.,52-9I68

Representada em: Belém - B. Horizonte - mumenau - Curitiba • Florianópolis - Juiz de fora - Manaus - Natal - POrto Alegra
Recife - Salvador • Santoi • Sio Luiz • Vitória. tteeri 3201Í

LJJXjdfi&
2 APARTAMENTOS POR ANDAR
77 m2 DE AREA ÚTIL
2 ELEVADORES
CUMPRINDO A LEI 894

•UMA LOJA COM 81 m2
I lÉsi ühüiiHiiR¦iciistlBliiHB m,
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SINAL ...\CR$ 100.000.00
30 PREST. CR$ 8D0000.. .CR$240.G00.OO
NAS CHAVES  £R$ 100.000.00
50 PREST CR$9.000oo...CR$450.000.00

CR$ 890.000,00

SALA 20,00m2
QUARTO 1 .... 9,50m2
QUARTO l.K.,, 9.50m2
QUARTO 3...,H !l,60m2
CORREDOR .. A-.. 3,2-Jm2
ARMARIOS EMB I.90m2
HALL ENTRADA 1.44m2
BANHEIRO . .. 4,20m2
COZINHA .... 5.03m2
QUARTO EMP. .. 4,25m2
AREA SERVIÇO.. 5.30t.2
W. C. ..... I,20m2

INFORMAÇÕES E VENDAS
-NO LOCAL oú \ í
-RUÀ ESTEVES JÚNIOR 24

TEL. 25-6182 \ '%\ .

J_
PIOS ET. ER RENOS (continua)
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£ Terreno--Jardim Botânico
Vende-se dois maravilhosos terrenos, Juntos ou separados. Um eom

1.M0 BiZ e outro com 892 m2. Freço dè grande oportunidade. Rua Othon
Bezerra de Melo. Tratar hoje pelo teleíone 47-7(87 ou de 2a. lelra em
diante na SOCIEDADE IMOBILIÁRIA "ICCA" LTDA., Av. 13 de Maio, 23
•«•, 4.° andar — Telefones S2-2213 e 42-8597. S404 91

A
v:

APARTAMENTO COPACABANA - PÔSTO 6
Vende-iç por motivo imprevisto, Um luxuoso apartamento recém-

construído, composto dfc 2 salas, 3 dormitórios, cozinha; grande área de
lerviço, dependências de empregada completa, e garagem. Preço CrJ
I.Sõí.WMI.üO lendo 30% financiados. Pode-se visitar hoje domingo Rua
Jbaqulm Nabuco, 150 apto. 404, das 13 às 18 horas. Tratar da legunda-
feira em diante na SOCIEDADE IMOBILIÁRIA "ICCÁ" LTDA. Av. 13 de
Maio, 23 — 4.* andar — Telefonei 52-2212 t 42-8597. . . 9402 fl

A

Você compra um ótimo
APARTAMENTO

¦ H
no 6c%íd RIO TINTO

:¦:¦ ¦ ftv.viV: :¦. AiAx::". A-^^^ * *

A RUA ESTRELA, 63
RIO COMPRIDO

ConsítVtr* a$

qv lhe oferecemos:

preços a partir de Cr$ 500.000,
f.i 1% de sinal

5% no início das demolições
50 prestações a combinar

SEM JUROS
/* 

-. ¦

WÊÈÊÊÊ
Bairro residencial com clima!
excelente.

O Ligação direta com a Zona
Sul pelos Túneis Rio Com-
prido-Laranjeirat (atual) •
Catumbi-Laranjeiras (futuro).

TAdas at peças com Hu-
mlnação • ventlla-õo
diretas. .

Edificio tm centro de
terreno.

e Instalação para antena de
TV.

Grande reservatório d'ógua.

Material de la. qualidade.

Próximo de todo o comércio.

• 67 JÊk
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CONITIUÇXO DA
CONSTRUTORA NOVO MUNDO LTDA.

•
Projeto de

HÉLIO UCHOA I
PREÇO FIXO SEM REÀJUSTAMENTO

Informações e Vendas :'

Av. Nilo Peçanha, 155 - Sala 611 —¦ Tels. 52-5524 e 32.4854

Terrenos
industriais

Na Avenida Brasil ot lotei custam milhões »
«ao vendidos unicamente à vista. Mas, agora,
a S minutos da Avenida Brasil e a 20 da Praç»
Mauá, com estrada asfaltada e várias indústrias
já funcionando no local, nós lhe oferecemos
LOTES INDUSTRIAIS, ¦ partir de Cr$^^„
310.000,00 com to% de sina) e o saldo em]{
60 prestações mensais SEU JUROS.

90% FINANCIADOS
Venha construir a sua Indústria AQUI

Estrada Velha da Pavtma, 1331
próximo ao Largo de Inheflme

Propriedade dt Fiação e Tecelagem Joio Lombardi 5. A.
O melhor negócio do qno
Zono residencial, comercial • Indui.
trial Está localizada num doi mais
populoso* boirroí do Zona Norte.
Aguo, lui, fôrça, telefone, ônibus e lotg.
çôei diretos â Pça. Mauá «Candelária.
Êite* • multai out'oi eitobeleclmen.
toi\ indmfriaii conitruidoi nai vlxl.
nhançai do loteamentoi Equipamento!
Wayne do Bratil S A. . Chriitianl Ni.
elien Sido S. A.

Vende» cxcIuiivim *

ÁVILA RAPOSO
Senador Dontai, 76 • 10." andar

I «; 1007 .Tel.« 52-0579 '

Ufflo ét Intioím» I
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ESCRITÓRIO DE VENDAS, NO LOCAL, ABERTO DIARIAMENTE DE 9 À8 17 HS.

LOJA EM COPACABANA
í Vende-se no Edifício CENTRO COMERCIAL DE COPA-

CABANA à Av. N. S. de Copacabana n.° 581, duas lojas
de frente para a rua, medindo cada uma 4 metros por9 m2. Preço Cr$ 3.500.000,00 cada. Ver no local e tratar
pelo telefone 22*6993; Condições a combinar. 27624 91

Gómpra-se apartamento
Procuramos com urgência pir» nosso cliente um apartamento de

alto luso no bairro ie Copacabana e qi\ tenha 2 salões e 4 quartos.
Tratar com a SOCIEDADE IMOBILIÁRIA "ICCA" LTDA. Avenida 13 de
Maio 23 - 4.- andar — Teli. S2-2212, 42-M57 • 42-11M. >403 91

INCORPORAÇÕES
Atençio. CaplUliitas, O melhor emprego de capital. «—«*»« iniciode construção Zona Sul, Tijuca e Méier, nos local» mala wJoTtaaOoiDamos terrenoi ¦ oferecemos todas at garantias necessárias. Comuaxecem""«"•SS," e,crlt6rt0*- H- SUy». Av. Rio Branco IH — H2Í. tíLD-J».— S2-3840. fus ei

Glória - Lote para incorporação
Informações tel. 33-2551, Diariamente de 9 Is 17 hora». Vendo ótimo

fi_ndmedin-0s-4 Ç'lr0' 
de "ent* e M metr°5 í« fundoi. Plano, dando

10275 91

COPACARANA
Vende-se boxe líquidos e comestível! podendo ainda Tender oceiomassas páo e mal» coisas que nâo haja no mercadlnlio à Bua Santa

• m _.?8. CoP«ah"1» «r»n«» oportunidade para quom quebt cometer

m

telefonar 57-552S Sr. José. 27638 91
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CASA DE CAMPO--CORRÊAS
Vende-se magnífica casa de campo, completamente mobi-

Ioda, com grande varanda de 60 m2, ólimo living com la-
reira, quatro quartos, dois banheiros sociais, grande cozinho,
garagem com dois quartos em cima para hóspedes com ba-
nheiro privativo, piscina de azulejos e cerâmica com balnoá-
río, bar rústico, caia de caseiro, horta e campo de esportes
com churrascaria. Agua própria e telefone. Preço bate Cr$
4.000.000,000 (quatro milhões). Ver à Rua Mefite, 180, no
bairro do Castelo. Tratar pelo telefone 48-4402, eom o pro-
prietário. 6671 91

GLÓRIA
AVISO IMPORTANTE AOS RESIDENTES

DO BAIRRO DA GLÓRIA
RUA BENJAMIN CONSTANT N.° 104

ESQUINA DA RUA FIALHO
6 itens Impõe que você compre o seu apartamento

no Edifício GUACY
1.° GARANTIA PELA IDONEIDADE MORAL E TIC-

NICA DO INCORPORADOR DR. JOSÉ* MIZRAHY.
J.° PREÇO FIXO SEM REAJUSTAMENTO DE ESPI-

CIE ALGUMA.
1.* PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
4.° OBRA INICIADA, C/ ENTREGA EM PRAZO Ml-

NIMO. .
S.° LOCAL PRÓXIMO AO CENTRO, LIVRE DE ATRO-

PELOS DE CONDUÇÃO.
6.° PROJETO APROVADO NAO SENDO ATINGIDO

PELA LEI 894;

VENDAS: .

NORIVAL GOMES
Rua da.Quitanda n.° 30, salas 206-8 — Fone! 52-3022

Av. Rio Branêorl08rsaleJ5fl4_rT. Fone: 52-5494~7663T

Leblon - Exposição
—— H0JE 

Prédio e Terreno
PETRÓPOLIS

Vende-se terreno com área de 9.979 ml, com um prédio
em eimèntõTnmrdsr-«im_iug^ de cerca de 2.000 m2,
contendo instalação completa dè~torçã~èíéírt«H!',MiSJ£á2L
alemão de 100 HP. com alternador Stil completo e tanque
de combustível, servindo para oficina ou qualquer indústria.
Respostas para o telefone 43-9010 — Rio de Janeiro.

7207 91
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Na própria obra EXPOSIÇÃO
de um aportoimnto fé terminado!

Rua Dias Ferreira, 416, cem frente também para
à Rua Humberto de Campos.

Visite para ter real noção do aue vai comprar
e sentir at divistet internai, do fino e eime-
rado acabamento de 1 apartamento de SALA
DUPLA, TRÊS QUARTOS E DEMAIS DEPEN-
DENCIAS, tm prédio sòbre pilotis!

VEJA COM SEUS PRÓPRIOS OLHOS e ettude
conosco a forma de pagamento! Garantia má-
xima dc emprego de capital para moradia, renda
ou revenda!

Com o sinal a combinar, V.S. RECEBE DE IME-
Dl ATO mait de Cr$ 800.000,00 em terreno e
construção, eom escritura no ato!

Amplas INFORMAÇÕES NO LOCAL, Rua Dias
Ferreira, 486, entre as Ruat Gal. Venâníio Fló-
ret « Gal. Urqulza, diretamente cem ot proprie-táriot ou com os corretores da

* Prince Corretora Imobiliária S/A.
Assembléia, 104 - solas 311/12.

Fones: 22-6599 a 42-3196

86699 91

O
I I

RUA SÁ VIANA N.° 41 — GRAJAÚ
Confortáveis iMfluMnloi com 2 saln, 3 quar-

loi, 2 banheiros sociais, copa-coilnha, dopendênclas
de emprega • firipin.

HAY-GMUNO AMPLO
Preços a partir de Cr$ t.050.000,00 com

llnaiKlamenlo e facilidade do patfmefllo.
CONSTRUÇÃO NHCUDA

Plantas o Informações com i proprietária 8
Imorporadora

BALMEIDA IMOBILIÁRIA E COMERCIAI LTDA.
Av. Erasmo Braga, 209 G/301 — Tel.: S2-2868

800DS Hl

COPACABANA
Vende-se um grande apartamento de luxo, um por andar,

novo, 1.» locaçSo, todo pintado a óleo, com tôdas as peças1>riacipais__de_frente. Entrega imediata. 0 apartamento
está situado à ftliíTiMvarTtí>-^,-api©_2Qlf_^
Rua Ayres Saldanha, constando de 2 salões conjugados,
jardim de Inverno, 3 grandes quartos com armários embu-

i tidos, 2 banheiros sociais, grande copa e cozinha, e depen-dencias completas de empregada. Preço: Cr$ 4.000.000,00,
| com facilidade de pagamento a combinar. Ver e tratar no! local com o proprietário Sr. Mussi. de 2.» feira em diante,; das 13 às 16,30 hs., ou marcar hora pelo tel. 49-2024, na'

parte da manhã ou à noite. 1948 91
TERRENO — Vende-»» a 150' metro»da Praia de São Franciicn do Cro-
roari, em Maui, no S.° Distrito de

lárea de 1.000 metros qua-

RAINHA ELIZABETH
IPANEMA

ÓHmo negócio! Apartamento de frente,
em construção de alto luxo, c/ grande confor-
to. contendo (1) sala de 42 m2., (3) grandes
quartos, play-ground de frente, garagem e
demais dependências (180 metros de área).
No melhor ponto da AV. RAINHA ELIZA-
BETH, próximo a Praia do Arpoador. Preço:
Cr$ 2.600.000,00 — Informações e venda com
SÉRGIO pelo telefone: 27-1962. 86536 91

nal de ÍO mil cruzeiro» t o resto em5 ânoj. Tratar: -Bastos de Oliveira"
S. A. — Av. Rio Branco 114, .").<>
pavimento, sala 32, com o Sr. No-
gueira. 2455 91
APARTAMENTO — Compro —
Condições: tenho financiamento
aprovado IPASE valor 800.000,00
e mals 50.000,00 para dar de «I-nal. Zona «nl, qualquer bairro
com 2 quartos e dependências,
vazio. Nexóclo praticamente ivista, direto com o proprietário.Tel. 27-0870 — Dr. Ilha.

7125 91

GALPõ.ES
(20 MNS. P. MAUAl

Vende-se — Zona Industrial _ P. de Lucas. 2(|0 ms. Av. Bandeiras,2 grandes sólidos c/ muitas divisões, água, fõrçà e esgoto». Com fl-nanciamento ou a vista c/ aht. no preço. Area coberta 1000 m2 ter-reno 2300 m2. Benjamin Ferreira 57-7926. 7J74 n

CAPITALISTA — Incorporadores —
Vendo, terreno Zona Sul — Tijuca —'
Grandes area» para loteamento —

paguà — Teletone «-«oí: íl
«1.15 íl!

A QUEM PERTENCE!
RAPIDEZ E HONESTIDADE

Nio deixe que repita o esqueci-
mento. Bntregu» ao Pi«ca-Plsca Men-
«»geiro Ltda. o seu embrulho, pa-
gamento de contas etc. está assim
evitando prejuízo». Os melhores pie-.
COS nas menore» taxa». Ar. B. Bran-
co. 175. 2630

Çj/?noviâcinia
ZIRTAEB
-LvmitculcL

IDMINISTRIClO
0E BENS EM GERIL

Dt IMÓVEIS PAIA RÍNDA
Of COMOMfWOS

INCORPORAÇÕES
Attnclamento de compra e

venda dê Imóveis
Im dt Âltiitdtgo, 101 - !.• onhr

Ul. 23-3996 • «I* dt hetlit

ZIRTVKB .

V E N D E M O.S

CENTRO — Vendemos no Edifício Nogales sito à Rus do México 138,
o apt*. 409, recim-constrnido com saleta. 2 ítlmss salas, banheiro
e rorlnha americana. Preco CrS 1.1M.6M.0O. 40% facilitado • o-
restante em 3 ano». Chaves na portaria.

CENTRO — Vendemos no Edifício Notalei, sito à Rua México 139,
recém-cnnstruldo o apt*. 409, eom ial», banheiro r coalnhs ame-
rlcana. Preço CrS IM.000,00. 30% facilitado'• o restante em três~anim--Ctiave.s_.na portaria.

ALUGAMOS

COPACABANA — Alugamos no Edifício DOIS DE MAIO. sito à Av.
N. 8. rie Copacabana, 1.100, em primeira locaçio. oi apt. 702 e 703,
para consultórios, escritórios e ateUeres, com saleta, duas salas,
cozinha americana. Aluguel; CrS 7.000,00 Chaves com.o porteiro,

COPACABANA — Alugamos no Edillclo JACQUELINK, sito à Rua
Anita Garibaldi, 22 o apt. S10, de quarto, banheiro, cozinha ame-
rlcana. Aluguel CrS 4.500,00. Chaves com o porteiro.

COPACABANA — Alugamos no luxuoso Edifício (iAI.II.EU, sito l
Ru» Paula Freitas, 19, Junto á Av. Atlântica, com "play-ground",,

603, com saleta, duas ótimas sala», doia grandes quartos eom
armário» nnlrirtldesr b."ihgim_jLom armário de aço americano, co-
rinh» moderna com vário» armírioi r. íxauslor—grande- área _de
serviço e confortável quarto de empregada e W.C. Todo mobi-
liado, decoração moderna. Chave» com o porteiro, da» 7 ás lt
horas. Aluguel Crf 15.000,00.

GÁVEA — Alugamos o ap. 391 da Rita íj Carlos ji. M. com dua»
sala», três quarto», copa-cozinha, banheiro, quarto » W.C. de em-
pregada, área de serviço com tanque. Alugnel Crt 11.000,00. Chaves
no ap., das 8 às 11 e das 15 ás 17. horas.

RIACHUELO — Alugamos na Rua 24 de Maio, as salas 213 e 214.
Aluguel Crf 2.200,00. Chaves com o porteiro. 7994» 91

CHflCflRflS-SÍTIOS
INÉDITO

Em vez de péquenoi lotei, voei
- compra a prazo, tem juroí, ter- ;

ra fértil para produção imediata.

NITERÓI-FRIBURGO
a margem desta moderna rodovia.

f conduções diárias

DeicU CRI 3 0.000,00
PRESTAÇÕES DE CR$ 430,OOMINSAIS

VISITAS SEM COMPROMISSO

Informações:
Av. Rio Branco, 120 - S/ 1220

Ttl. 32-9211-"52-5172 ;:
R. São João JO • Loja 1 - Niterói

ADQUIRA
o mu apartamento

de fina construçlo em

SANTA TEREZA
à Rua Joaquim Murtinho, 816

a «penai 8 minutos do Lgo. da Carioca

EDIFÍCIO
am centro de terreno ajardinado

com áreas para recreio
com 10 pav., 2 elev., e apartamentos

com jardim de inv., sala, 2 quartos
banheiro em côr e demais dependências

preços desde Cr$ 950.000,000,00
50% financiados em 10 anos e

50% facilitados
Chaves à sua disposição com

LÀMART,.S.A. ,,
Rua da Assembléia n.° 11 — sala 203

Fone: 52-4934
8296 ti

LOTEAMENTO
- PATI DO ALFERES

—^VE-NJÍJÊ_sJ5Jli__
Área 285.000 (em obras)
Planta com 200 ótirrtos lotes
Preço 3 milhões com 50% 1 vista . .1 ..,..
Aceita-se como parte pagamento imóveis.

Tratar Av. Rio Branco, 151 — s. 1502 — 42-147S
MONTEIRO -MORGADO

7197»!

ACHADOS E PERDIDOSFRIBURGO — Em lindo Éd. no
, melhor ponto da cidade vendo
i ótimo apto. com sala, 2 qts. ba-
nheiro comp. e cozinha em lin-
das cores, exaustor, ásrua quente,comp. dep. empregada, área en-

i vidraçada, garage individual etc.
ed. de 3 andares, elevador p/ c.2 apto. Base 800.00,00 parte à
vista restante 5 anos. Álvaro Al-
vim, 21 S/1407. Fones. 52-5921
e 42-0997. 10128 91
ITATIAIA — Vende-se terreno 2.200
m2., plano, a 800 m. da rodovia, com
ação de sócio proprietário do Itatiaia
Country Club, por Cr$ 170.000,00 11-nanciados — Tratar com sr. PAULO
em 26-7492.  v^ Ó1S4» 91
VARIANTE DÜTHA — Vila Meriti— Descer no km. 6 — Vendo espeta-
cular residência vazia, A Hua 14. <j.
lô. lote 18, constando de 11 cômodos, . .

íoo mil cruzs. dc entrada e o rest. novembro, na praia de Botafogo. Telefonar para 36-2248, aue- Tratar tel. 34-77*7. SA-1 ...i nré,t;i;rnJn imir^Li

GRATIFICA-SE BEM
a quem encontrar um anel''de formatura da "STATE UNI-

VERSITY OF IOWA", 1957 perdido quarta-feira, dia 6, om
frente ao "Jornal do Brasil", Av. Rio Branco. Pede-se telefonar
para 26-3747. __ 1339 61

PERDEU-SE ÍJMMISSAL
cotidiano de estimação

com capa marron, com o nome de Lya na capa, no dia 1.° de
s comb,
GHES. 07279 91 será gratificado. 10245 61

HIPOTECAS E DINHEIRO
CAPITALISTAS — Preciso de 900 mil
cruzeiros, sob hipoteca dc grandeapartamento novo em Sta. Teresa.
Pago bons Juros prazo um ano. Ne-
gócio direto. 28-3589. dr. Armando,
Cosme Velho 985, apto. 304.

07411 92

Títulos e Ações
PARTICULAR — Vende titulo desócio proprietário do Fluminense í*.C.
pela cotação do dia. Tratar com Dar-
cy i Hua Buenos Aires, 187.. sobra-
do. Fone: 43-3519. 26291 94

VENDO

MAGNÍFICA V1VENDA EM PETRÓPOUS
Com casa maravilhosa e terreno de 25 ou 50.000

m2 com água própria e abundante de mina, toda gra-
mada, onfim, para família de alto tratamento. Facilito o
pagamento e permito aluguel por 3 meses ao comprador
— Preço base: 10 milhões — aluguel 210 mil por 3 me-
ses. Tratar segunda-feira com o proprietário pelo tele*
fone: 22-9483 de 9 às 11 hs. ou 14 ás 18 hs.

18035 91

ILHA DO
GOVERNADOR
Terrenos sem entrada e

sem juros em prestações men-
sais de CrS 2.000,00, em ruas
calçadas, vendem-se os ultl-
mos lotes na Rua Visconde
Delamare. Procurar no local
o Sr. Heraldo. 62691 91

GALPÃO

ANIMAIS E AV ES
CACHORROS policiais, lobos, {ilhotes
lindíssimos de raça, vendem-se oara-
to, motivo viagem. Boa oporiunida-
dê. Alm. Alexandrino 1203 Santa Te-
cisa. Tel. 45-0692. 14(142 63
CÃES POLICIAIS MESTIÇOS — Com
2 meses, vendem-se aceitando a me-
lhor oferta. Tel. 37-8697. Rua Teu-
relro Aranha, 152-A Copacabana.

22896 63

VENDE-SE —; Llndoa illhotes da ra-
ça dalmaciana, i Rua Barão da Tér-
re n\ 180. Tel. 47-4931. 81039 63' 

PEQUINEZES TURÃNDOTMNG"
Vendem-se filhotes lindíssimos , t-,

Tel. 26-7707. 2514 63

TÍTULO DO CLUBE DOS CAIÇARAS
— Vende-se. Tralar: Tel. 27-2184.

01952 94

TIJUCA TÊNIS CLUBE — Vende-se
título de sócio-proprietário: Cr$ ,..,
60 mil — Telefone 45-9981.

ESTÁDIO MUNICIPAL DO MA71A-
CANA — Vendem-se 2 cadeiras per-
pétuas, magníficas, ao lado da tribu-
na de hòrira —• 40 mll cruzeiros cada
uma. Telefone: 45-9981.

9161 94

A JUROS MÍNIMOS EMPRESTO
sob hipoteca de prédios, mesmo
em construção; adianto dinheiro
para certidões, solução rápida
Tratar na Av. Pres. Varg-aa, 290,
sala 918, com A. Morais.

6028 92
HIPOTECA j. 121 particular empresta
desde SOO mll até 50 milhões no D.F,
compro prédios pago à vlsta. Tel! ..
46-9225. 20680.92
HIPOTECA — Particular, proprletá-
rio de prédio no valor de Crj...
7.000.000,00 rendendo mensalmente
65.000,00, precisa de um empréstimo
hipotecário nn valor de Crt
3.600.000,00. Tratar pelo tel.: 32-8921
e a noite tcl.: 27-0507. 10312 9!

HÍPICA'Vendo' tttüld '— Tratar tel. 45-9749

DINAMARQUÊS — (cães de guarda)- Vendèm-se' maravilhosos íilhotesjd0míngo"*dss"ÍÜ""ás"Í8- hs ,.amarelos com má:.:ara' preta e lin- tino Durão 147, ap. 406 — Leblon.

CÃES
Vende-sé Póodle (canlche) — Pi-

Ihoteí, cor marrom. Ver sábado i
Cuper

— |— Sr. HENRIQUE. 4401 94

Vende-se. em Nova Iguaçu, com 250
mü de construção em terreno de 20
x 50, todo murado, com água, luz è
fôrça, bem localizado. Paelllta-M —
Inf. Rua da Quitanda, 163, sala 603— Tel. 43-9621. 22842 II

dfssimo| arlequins. filhos de bicam-
peüo importado com ótimo pedigree.
Tratar na Av. Rio Branco. 114, 8."
andar, sala 83, tel. 22-5883. de 11 ho-
ras de segunda-feira em diante.

4305 63

6793

CÃO PASTOR ALEMÃO

TERESÓPOLIS GOLF CLUB
Vende-se título diretamente,

preço CrS 10.000,00. Falar com
«3 Santos Silva 23-2958 das 11 às 12

horas. 15964 94

HIPOTECAS — Faz-se qualquer
! quantia, juros lei, imóvel Distrito
Federal, sem Intermediário — Tra-
tar com CARDOSO ou GRAÇA — Rua
México. 74, sala 1.108. Telefone 52-9475
ou 52-3970.  10189 92
HIPOTECAS Faz-se qualquer
quantia. Juros de lei. Tratar com
ORLANDO 52-9475 _ 32-8970.

10192 JB
DINHEIRO 1 Grupo de Capitalistas
empresta grande capital p. hipotecas
de edifícios, lojas, transações ban-
cárias etc. Negoc. rápido c. SrJ
Ralph. Av. Pr. Vargas 435 «. 401.
Tels, 43-8604 (29-8903 hoje).

18047 92

ÁREA com 1400 METROS
MAGNÍFICA PARA INCORPORAÇÃO

Localizada no centro comercial de Niterói, à 150 me-
tros das barcas, vende-se magnífica área com 1.400 me*
tros quadrados e respectivas benfeitorias, que constam
de uma garage eom estrutura metálica, um sobrado com
salão e loja para comércio, e duas residências. Facilita-
se 50% em ótimo prazo. Tratar com Araújo, á Rua. Ba-
rfio do Amaionas, 435. 79809 91

Casa -- Leblon
V»nde-se na Av. Delfim Moreira de

esquina construção moderna 340 m2
área construída terreno 220 m2 —En-
trega-«e razln. A vista ou facillta-se
— Tel. 43-6128 horário ccmercIM ou
22-3290 a noite e domingo.

5095 91

LOJA
Senador Dantas, 140 m2 um Jlrau ci

Imenla armado, rende Crj 30 mil —
j Faclüta-í-e — Tel: 37-3567 - Sr.
| AFFONSO. 14212 91

PERDEU-SE uma cadela em Copaca-
bani. X' branci com uma mancha ne-
gra no 61ho. Atende por Violeta. Fa-
vor telefonar para 17-6076, Gratifl-
ca-sé. 07389. 63
MINIATURA PINSCHER — Vende-
mos macha marrom, com 10 meses,
filho de campeões — Tel.: 57-9752.

26317 63
CANÁRIOS — "Roller" — (CantíTclás-
slco) — Vende-se alguns reproduto-

Vende-se de 2 meses k R. Pruden-
te de Morais 1.353. Tem Pedigree.

3089 
-63

CANICHE P00DLE PRETO
Tipo standard pai Importado 3 mt-

se* com pedigree — Tél.. 27-1748.
8770 63

rea de boa .linhagem. Tel; 37-9082.
_ U— ~7630~63

RAÇA CHIHUAHUA
O Canil Bltta comunica aos admi-

redores da raça chichuahua que dia-
põe de uma bela nlnhada de 2 mesas
de idade. — Tel, 27-0709.

.7186 «3
TOY FRENCH POODLE _ Canlche
anão — Lindos filhotes de pais im-
portados. Registrados no B.K.e. Os
menores da raça. Ótimo Pedigree. — i .,
Telefone 57-629-1. 6719. 63 re,0>

COUNTRY CLUB
Vendo urgente, um titulo dêste

clube por CrS 205.000,00, livre ej
desembaraçado, pago as ménsali-,
dades até 31-12-1957 e compro j
Iate Clube e Hípica, pagando bom;
preço. Sr. Leão, 43-2053, Ouvi-
dor, 56-sobrado.

9001 94

CAPIM GUATEMALA
Substitue com vantagem o fa-

além de ser ornamental,'
sempre verde, mesmo na maior

LEBLON - OPORTUNIDADE
ÜLT1M0S APARTAMENTOS

Compostos de 1 salela, 1 sala de Jantar, 1 living-room, 1 dormi-
tírio, 1 bRiihciro de luxo, cozinha, área de serviço, banheiro de empre-
gada, e espaço para. guardar automóveis. A construção está na fase final..
Irto percam esta oportunidade por preço e condições mals convincentes

i no mercado Imobiliário da praça. Grandemente facilitados t financiados,
a psíür do Cr$ 815.000,00. A construç&d *-stá n car. o dePIRES SAN-

. VOS i/A., acahainentn muito luxuoso. Edifício "José Linhares". Infor-
¦MfllM hoje domln_n nn local Hua .Insé Linhares, 117 ou de segunda-
Mf» cm dknte nn SOCIEDADE IMOBILIÁRIA "ICCA" LTDA., Av. 1.1 ,|
tf» Kalo, M — 4.' Bndar — Telefones 52-2212 e 42-8597. 9399 91 j

JOCKEY CLUBE
Vende-se título — C.irretor oficial

Mendonça — Pça. 15 tle Novembro,
20, sala 503' — Tel. 5--"S27.

IATE CLUBE
ornamental,1 Vende-se titulo - Corretor oficial,
,. r.- ™ • , Mendonçt, Pçp. 15 dé Novembro 20.

PASTORES ALEMÃES - Filhotes el llZ"r".rM:.Ã'£?'„ 
"JlTtZ sal" m " Te' * nM^-

pedigree c muito robustos, netos de J.e.ca- „Muda» "™"ia„Ça0 /aran-, ITAÍlHAMfiÁ F TllllfA TFNKcampeões Internacionais e com 6 tida. Saco: CrS 500,00, entrega a NAmIRIlUA C IIJUIA ICRI1
(seis) semanas. Rua Almirante Co- domicílio. Fazenda Santa Angé- Ventícm-se titulos -- Corretor ofi-

Vende-se no melhor ponto da Ru/kr-ane, n.° 266; tcl.: 28-1716. _ lica. Avenida Nilo Peçanha. 26.' ^ò^^^".^'?1^* •x^,l'2350827Novemt,ro-

AUTOMÓVEL CLUBE
Vendem-se titulos — Corretor ofi-

ciai Mendonça, Pça, 15 rie Novembro
20, sala 50? — ,Tel. 23-0827.

FLAMENGO E FLUMINENSE
Vendem-se titulos — Corretor otl-

S. BOSELLI
CORRETOR DE IMÓVEIS

HIPOTECAS
PRAÇA PIOX, 78, 8.» «n-
dar - Sala 807 - Tele-fones:

23-2327 - 43-3587 e
43-4547

EMPRESTO
Sobre garantia bancária (trlangu-lar) até Cr* 300 mll — Propostas j>-"" " """"" ' 26310 »ra n. 263)0,

DINHEIRO x ÁUTOMOVfTS
Empresto sabre hipoteca — Tralarfone 47-9491 — SOARES. ' ' •

¦ 2623 U
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PARTICULAR — Empresta Crf
700 mil em uma ou duas hipotecas
de prédios mesmo- em final de
construção. Tel.: 23-3870.• ¦ ' - «020 M
DINHEIRO — Empresta-st de (Cr$
20MXWOO a 35.OOO.(KK>,O0> ^Trinta . • .
cinco milhões de cruzeiros, sob hipo-
teca de edifícios, galpões, fábricas,
lojas, oü outra forma, de negócios,
realmente garantidos. Do Leblon até
Madureira, Penha, Irajá.-. Compra-se
edifícios, vilas, etc. pagamento «V vis- •
ta. Tragam os documentos, solução
rápida. H. SILVA, Av. Rio Branen, -
117, sl 421. Tels.: 32-3886, 52-3840 ou
29-8003.

CAPITALISTAS — Todos são. Peqúé-
nas ou grandes importâncias, nio dé-
vem ficar paradas. Movimentadas eom '
segurança, podem render muitos ju-ros compensadores • porque, superior-
mente colocadas, crescem ripidamen-
te, coni garantias positiva», atravésdos escritórios "H. SILVA". Venhain
srs. capitalistas. Tenho os melhores
negócios, multa experiência; • longo
tempo de trabalho. Atendemos pelotel.: 52-3888 ou em nosso. escritório,
Av. Rio Branco, 117, »/ 411, Tél.:
52-3840. Ed. Jornal do Comércio.
_ __ : ¦ • . o7«4 j_aHIPOTECAS

Empresto 3nò mu cruztlrès so».'
prédios no Distrito Federal, só trat»diretamente com proprietário infór.mações com RAULINO — Tel., 48-1597.

¦ 7255 91
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HIPOTECAS
6ob hipoteesas de prédio», emprts-to a Juros mínimos quaisquer quin-tias — Adianto dinheiro pira regula,rlzação de documentos e imposto» —CORTE2I — Rua SÍ.0 José, SÓ, grupo501 - Tel.: 22-5988.

274 M

SITIO NA ESTRADA
RIO-PETROPOLIS

Vendo — área de 52.000 mJ, com
j residência, cçsa para caseiro, etc. —
Aceito em pagamento casa ou casa»na Tijuca (pago óu recebo diferença).
Ofertss para ALEXANDRE, Alfande-
gá 180, sob. Hg94 ji

PECUÁRIA — Vendemos mudas de
várias qualidades de capins-, como
Guatemalas, Elefante e Kikulo e se-
mentes.dt Marmelada de Cavalo. In-
formações pelo telefone 43-05B8.

14849 63

Roberto Flogny C, L.
"CELOFANE**

Celulóide — Papéis
Alumínio

LOJA DOS PAPÉIS
TRANSPARENTES

Jü — Senado 15 — 22-6296
M73f>

O CACHORRINHO Que Você Procura
Para Seu Apartamento é o miniatura
Pinschér — Vende-se fêmea preta, S
meses idade, 10 centímetros, tamanho
Tereza Guimarães 83. c. 6. 8007 61

8118 «' sala 8ÍV. Td,: 42-^OlVTÍZmZ 2°' '"* S°3 ~ ™' '3-0827-
Caixa Postal, 4758 — Rio.

7176 63

PAPAGAIO FORACiDO

FILHOTE DE BOXER
Filhos de campeio. Ver Rua liou- —

ra Brasil 61, de segunda-feira em
diante. 4339 «3 J.

Gratificasse multo bem a quem de-
volter o papagaio, falando alemão,
foragido 31-X na Av. AtlarHlea 1936-
802 — Tel. 57-2033.

27633 83
POINTERS — Kenrçel Olympos —
Vende filhotes alto padrlo e pedigree,Inforrpaçíes com Aguiar, segunda-fei.
ra: 28-1272 — B. K. C. — 32-0551.
¦'!.: 8201 C3|

ciai Mendonça, Pça. 15 de Novembro
20, »ala 503 — Tel. 23-0827.

VASCO DA GAMA
Vendem-se títulos — Corretor ofi-

ciai Mendonça — Pça. 15 de Novem-
bró, 20, sala 503 — Tél. 23-0827.

9028 M

PORCOS "CARUNCHO"
O porco Ideal para criar, de ficil

engorda — Boa; çriarteiras é repro-
dutores — CrlaçRo selecionada. Ven-
d«.«» caiais • terno* de raça pura. —
Informaçftes pelo telefone 42-6517 «
proipectos ns Cuea Hermanny — R.
Gonçalves Dia» M.

T280 «3

\

PINTOS * FRANGAS
LEGHORN e HEW-H — GRANDES ABATIMENTOS

da nossa superior qualidade durante as obras na GRANJA
MARGARIDA. Aproyeitení!, Rua Edgard Werníck, 706, Jaca-
repaguá — C. P. 2262, Rio — Fone: Jac. 680. 7224 63

EMPRÉSTIMO DE CR$ lÕÕÕÕpO"
Negociante, estabelecido nesta praça, antigo na praça, precisodessa importância para pagamento em 90 e 120 dias, oferecendo

garantias de avalistas e suas referências. Cartas para 9245 na
portaria deste jornal. , w 9245 9?

DINHEIRO
Empresta-se soh hipotecas, quantias de 1.000 a 2.JM conto» eom >¦-rantia capa», nio se atende Intermédiirlo. negócio urgente TmT „*«•Wtaente de 8,30 is 10,30.. Rua dó Ouvidor n. 1»3, »aU ia, e.m 

".

—!—'-  í' 2399 SI

HIPOTECAS
_ fazemos qualquer importância. Prazo até 5 anos. Soluçãoimediata. C. Macedo Imóveis Ltda. — Av. Rio Branco n. 185 —

' ' 'Spí-

|!\' • I
¦; * *'
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s/404 —Tel.: 22-2671. 8331 92

Letras do Tesouro
Procura-se para comprar ou alugar paracaução. Cartas para n.° 4.487 neste jornal.

¦ 448.7" 9i

* m



3." Caderno (P«rte II) CORREIO OA MANHA, Domingo, 10 At, Novembro de 19Í7 ;'

LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS(contiima)
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

r CONSULTAS ,

*

0 Irlior «>lfnino f«»lt« á. OU.
Tll* NCftft.ntl CX l»M)i

"Ma proprietário em Jtrarepa-
ttl, tt nm terreno aluiado tam
rantiata * |u chácara pala qnalrtttka mtnulraente trf lae.te Ur-
•ejaado retomar • terreno pn» ura
ptqutno loteameato, poli • lu|ar
4 TilorliMoi iu calcada ato., «ta-
•••«Ia • Inquilino «at •* sairá ta
•¦ Ikt det Cr| 16e.000,lt. Ori, MM
MW alo pono dlipindtr ttl In-
peetánrla. ji mt niJelL»» a dai-
Ut a m.l.dr, ttadt dt aolar «at

%*t rtettt 4 «nau absorvida
P»loi Impo.Io.

Dllljlta ut.tr rumo V. 8». Ht
aronitlha a proreder, uma tr»
qtu atetultt nlr lena iltuaçio

raelherar aqurl* ttada".

*. — * l.fl do Inquilinato cin-
gt-it aot imòTili destinados a rr-
iMtaclas Sm principio nto at apil-
ran a terrenos ti preceito* da
lai d» lúergtneli. O art. I*. da
IM l.HJ, dt 2» XII.SC. ns entanto,
determina;

"Firam prorroiadot por um ano
toíoi tt íontratoi d« arrendamen-

l
to» rui.lt. m(rimiti k latoum t
t pecuária, rulo lamine m tt-
iiilc.r .rt y.i: iui

I imita Jfo« roatratei «ut tt
«tnr.rtm cllir.nl. o prut da
prnnoiada (li.a. ntitt art. po-derit ttr up irrtndamtnlo ita-
juitadt mediante tctrdt dai par-Ui. boi tirnioi . limitei tulpu-
Udo. n.i ittrai A, > t O dt art.
I', dttu tal»,

, ror al tt terlflci qut t nota
ltl tm »ljor iknaitu Umkim ti
ttrrtnit t ti imóvtls ocupidoi
ctm lareurai t pecuária mai, poroutrt lado, ptrmltlu «ut oi «on-
tratot «ut at Tiactttm atua pt-
rltdl poderio ter um aumento na
ktlt dt M, MO t 3H% libre o
lluiutl .nlrrlor, dlidl qul poi-
¦uam mala dt um ano, cinco tu
dei anoi dt Tlcíncla,

Dlaatt doi prtetltoi categóricos
dei. lei, entendo ain eer possi-
t«l a rttomada, tratando-ie di
terreno, tt nlo nr nai hlpótistl
prirlitu rimo rieeflo. o con-
lultntl pndrr.V dildt que t leu
contrato tst»Ji lindo, pedir o au-
minto do aiiiftici, como a lei Iht
faculta, kem coma cokrar dt lt-
citárlo ai diiptiai di Impoitoi i-t-
latlrti ao arrendamento.

(KN TRO trn. Aluga-tr uo Edifício
PATRIARCA, aploj. « variai IVIas, no 1* andar, d« trtnta parao Lana de Sio Franclico, para(lm rnmcrclali. Chaves na por-taria. TraUr rua da Carioca, 19,
com • Sr. COELHO.

I, 1234 1
APARTAMENTOS - AlUfam-lt rm
primeira locado, srrvtm para «ou-
aultorln» ou reildenclai. Ver no lo-
ral a Rua Santana n. II* dai 1 At 17
horai,
. _72?U
CENTRO — Avanida rrankllm Roo-
uvtlt, n. lll nla 90S — Alugamos
óihna nltli t j iilai. Ver no local <•
tratar na EMPüEflA miiasu.kiha ok
ADMINISTRAÇÃO LTDA. Tel. -.
21-5137.

 1300 1

fCENTRO — Rua i\„ Riachuelo J2i —
Apto, liwi'. Aluga-ie com quarto t
•ala nparadoe, banheiro completo,
boa coilnha com armirloi t pratcltl-rai, dr frente no 10,* andar, Aluguel
Cr$ 1.000,00. Tratir ni Rlòpolli Imo-
blllárli a/A. A Av. Rio Branco 277,
8- andar, a/SOS t 110. Tel.; 32-7720
daa 11 ia 111 horai.

78833 1
CENtRO — No Edifício Marquei do
Hervil, aluga-ie para eicrltórlo ou re-
•Idencla, juntos ou aepiridoi, 01
aptM. 1710. 1721 e 1722 (últlmoi do
corredor). Chavea c/ o oortelro Hen-
rlque. Tratir na CIVIA. Tnv. Ouvi-dor 17, ioji. Tel.: 82-8166.

073S3 1

GRAMO — Alu,,-,. ir.lilen.-l. nai PRAIA BOTAITOGO, 4M - Apirli-rui IU Viana, 141, eom 3 quirtos, 2 mento 33S, Alugo 4 mil cruielroi. —
iilie, varindi, jardim, tnlnda pira Tratar, Rui da Qiillandi 47 -3»
•utomóvtl. Aluguel Cr| 10.000,00. Tri- - • »| 1
tir na l'c». Monte Castelo. 30, 4." 4454 4indir ou telefone 27-S427, Cnivei m pbaia nnrtrnnri .1.,.. .rxTTineima rui ao lado, 133. '" .^..7.°?.„,°^r .^».AU,",¦,* ò""- mo apartamento de (rente com quar-to t tala conjugado, banheiro e pe-quena coilnhi, 4 mil e 900 cruielroí,chavea com o porteiro e tratar * Ave-nida Almirante Rarrnio, 00 sl 10111

Tell, J2-43J0 e 32-1730,
IMI» <

4011 3
G1IAJAU' -r Alugumu» na nl. Cl-
Cipava, 107 aptrtimenln 203 com 2
quirtoi, nli, iilerli, coilnhi, binhel-
ro, área eom tanque, dep. emprega-
da, armarloi embutidoi e girage, chi-
vei no locil tntir na EUCI — Av,
Eriimo Braga, 227, 3.- andar — Tel.
42-1071. 07032 3
andaraí — Alugimoi na rui Ponte»
Correi, 123 ipirtamento 301 c| 3 quir-lor, iili, coilnha, banheiro, chavei
cl porteira — Tralar na EUCI — Av.
Eraimo Bngi, 227, .3.* indar, lllll
301-307 — Tel. 42-1077,

BOTAFOOO — Alugi-ie ótimo ipar-tamento compoato di: nli, 2 quir-toi, banheiro coilnhi.' Vir o, inir-timento 201 da Rua Henrique dtNovaes. 13 Tralar na CIVIA, TnvOuvidor, 17 — Loji, Ttl. 32-1104
73Í7JAI.UGA8E — O apirtimento 403- no

GV?.!Í1^ ~ ^MWif °! i""2»-„!0,lí|ALUOA-8E aparUmenlo dr fr*n-
lòênid. c.*Mu ^;5Wfflíí Í0W * «WlM e drmali dl-
et> 

"'dttrZtZelH,' 
,du\r.'o & ESSS^S ""Va*"^ 

TOpar.Uoi (duplex) banheiro • con- franelieoi OUvIano. II, apl. IU.
nhi, Tratar na kmii, - Empr»u PMM I. Chavra com • Sr. JOSÉ'
Mitropolltim de Imoveli Udi, rui|— porltlro. Z75S4 I
Senador Dintai. 74 — li,* indir ou
ptlo ttlefpnei 93-0030 ou 31-0403 dn
I» ti II • dia 14 ài II horn. 04411 I

RUA QOMES CARNEIRO, N,
apl. 401 — Aluga-ie «iplcndldo
aparUmanle novo, com otlma aa-
la, S Mu.itui, dependenclai de

Centro
ALUOA-SE espicoio grupo k Rui do
Roíârlo, lll, lom bincirli. Chivti
tom • Rtlojoelro Alfonio iala 103.

19197 1

EDIFICIO 
'NOGAI.ES — Rui México,

110. Aluga-«e o grupo 1.302, de fren
te, li. lociçlo, compoito dt iileti,
2 lllll frandti t 2 w.c. Chivti na
portaria. Outm IníormicSei, ttlefo-
nt: 47-1342. 29011 1

Lojas e escritórios

.aluga-se no Edifício Fatrlaroa no
Largo SJo rranclico 24 a uil 1.218'dt frenle, com mnde irmano em-
butldo e ban. vcompl. Aluguel. comer-

¦- "fiai dl Crt B.SOO.1'0 -r- Chavei com' turoo porteiro — Tntar ná ADMINIS- ¦ A^'TRADORA DE IMÓVEIS MASSETl?t, S2-816S"'LTDA. 7201 1 Í-±_í —

CENTKO — Aluga-ii pira tini comer-
dali ou reildenclil, no Edifício Pa-
trlirci, Largo de B. Franclaco, 20 o
aoartannnto 1.403, de taleta, uli, bi-
nhelro e kitch. — Cbarei com o por.

Tratar na IiAoblllàrlá CIVIA
S. A. — Traveeia do Ourldor, 17 —

POU 1

CENTRO - Aluga-ie lll. c| 34 m2 àj™»" ^W^j^9««jj5«"Rua do Carmo, 3, tala 8. chavea cl o I Zl"'.™? A^HSKiS™? " 'fífi"
t.i.^o- _ Tvic. navirn inMiOR!«endo, 2 talta, banheiro complelo,. relador Tratar BANCO IRMAOS
GUIMARÃES S.A. Adm. Bem — Rua
da Quitanda 80 — Tcl. 92-4163,¦ 

 06132 1
CENTRO — Alugamo» magnill-
ro» grupo» de 3 salas, aaleU, bali

t« sanitário em 1.* locação no me-
lhor ponto do Centro i Av. Rio

j Branco, 131, entre Ouvidor e Sete— de Setembro. Visitai ao -local.
:Ver M.fmpoa 50t, 504, 1303,
H03, 2001, 2002 e 2003. Tratar'Banco Irmão» Guimarães S./A.Adm. Bem. Rua Quitanda,
80. Fone: 52-4165.

7149 1
AI.UÔO ÓTIMA SALA com telefone na
Oinelindla — Tratar 23-4310.• ¦ 

 j ; 8103: -. 1'
CENTRO — Alugámos em la. locar
çlo OI apfoa.""^pôl,;-í002.- 3003,~20M..e
2003 para fina-comerclaíi no ed. Itu,
á Av. Treze de Maio. 47. com laia e
quarto conjugados ou sala, '2'quar-

' toi, banheiro e cozinha — Chavei c|
«elador. ir. Mario. .Tratar Banco Ir-

i »loa Qulmarlei S.A. — Adm. Beru
S. quitanda, 80 — Tel. 32-4163.
y ¦ .. ^.i^L.1

CKKTRO — Largo de S. Francisco, 26
dpto. 218 — Aluga-te.em la. locado
eom: taleta, tal», banheiro e' kitch--nettt, para fins ' comerciais. Chavei
com o zelador. Tratar Banco IrmSos
Gulmarles B.A.-Adm. Beni. R. qul-tanda, 80 — Fone 32-4163.

JT190 1
__jÇEjfTRO — Aluga-se o apto. ,10Üt 

"da

;puai71'ajlur, 11, -i-.im n'.i r' qiinrtn.
conjugidoi, banheiro «* 'kltthtnette'.
Aluíuel Crf 4.000,00. Chavea c/ o por-
laird. — Trataria AUXILIADORA
PREDIAL, S. A., Trav. do Ouvidor,
it, 2.' and., daa 12 às 17 hi. Telefone
12-9007, 2364 1
'CENTRO — Kua da AiiembléiiT 43,

Íirupo 
002- -T-. Alugamos em primeiraocacio para fins comerciais, com ca-

leta, grande aala, banheiro e kitch.
Chavei c| o zelador — Tratar

BANCO IRMAOS GUIMARÃES S.A.
Adm. Bem, H. da Quitanda 80 — Tel.
62-4165,. .. 06131 1

eiptçosa kltchnette — Para eicrltò-
rio ou moradia — Ver daa 0 ás II hi.
chayei com o encarregado, sr. Cir-
loi, Rua da AsiembKla, 93, aparta-
mento 2003, esquina Av. Rio Branco
— Tratar Rua da Quitanda, 87, com
o ir, Teixeira. 2343 1

QUARTO — Mobiliado. com ou aem
peniSo, em casa de boai famílias, pre-
clu jovem- culto chtgido recentemen-
te da Europa, resposta a iste jornal
n. 10183. 10159 1

CINELANDIA Aluga-se para et-
critórlo, conjunto de 3 peças de er-
quina do. edifício Delta, A rua Álvaro
Alvim, 21, 11.*, chaves na portaria
com o icnhor ASTORGA — Tratar à
Av. Rio Branco, 01, 7.', lata 4 — Tel.
23-5268. 08211_1
CASTELO — Aluga-se k Avenida Bel-
ra- Mar n. 242, otlmo apartamento
de-frente» coinvlsta para o mar, opor-

CONSULTÓRIO dentário — Vendo ou
alugo, péde-ie referência. Bem lm-
talado, oompleti aparelhagem. Tele-
fone, nli de frentt do ed. Dirke. In-
formtcOei pelo tel. 24-8077.

1207 2
LOJAS NA TIJUCA — Alura-iê,
em 1.» locação próximo à Traça
Saena Pena, ãrea de 200ms com
uma. TraUr com Fonseca, dià-
riamente pelo tel. 32-9330.

7098 2
ALUGA-SE — Cinco salas novas
ainda não hablUdas, com 3 f abi-
neles sanitários privativos. Fo-
dem ser Isoladas em dois grupos
separados. Ver a qualquer hora,
chaves com o porteiro sr. Barre-
to. Rua México 119, grupos 805
e 804. TraUr Av. Nilo Peçanha
12, salas 1205/6. Telefone 
42-2082. 18927 2
ED. TAMPICO — Rua Míxlco, 111
apto. 110B. Aluga-se grande sala con-
Jugadi c/ bom banheiro. Chivei c/
o tr. Antônio,, porteiro. Tel: 32-3317.

14642 2

APARTAMENTO- NO GRAJAÚ' - r„iAlugam-te, à Rua Vliconde de Santa
Ilibei, ii.- 903, com 2 quaitos, saliL
banheiro completo ampla cozinha,
área eom tanque è dependtnclai dt
empregada, O térreo com amplo quln-lll. Rectm-conitruldoi. Demais In-
formii-Aei, no local, diariamente, dai
0 ál 12. 00186

CATETE -~ Aluga-it uma ent con
fortabliilmi á rui Protóginet Gui,miriei (Lirgo d0 Micludo) cmlempragado, cosinha « banheiro
ii" VI com I qu.rin., i uiii t dr- cm mr; um por andar, todai as
mili dtpendtnclu. T6di reformadijpecas de frenle; não falia água,
™,\n.??,2?!n\ T""í com <?BACA Chaves com o porleiro, e traUr
rJ/MI-jy"- mii ' horas, dlai uUli.GLORIA — Aluga-ie á rui Btnjimln 11227 IConittnt 134 Ap. 601. S.l», quirlo lt- ^--.-.-....

Edifício Guaraci" Z"Pr'.TL'~A."»Z\r"T' P»"áo, lindo bmhtlro, ccalnhi com- COrACAUANA. Aluga-se apar-
07033 3 ff"J°4, tT.Tarn.l5 Tel 2M2W «m'pl'"- <,u,r,° ! WC «"Prenda, ár.i Umento comp). mobilado, 3 quar-

GRAJAÜ — Aluga-se apartamen
to com 3 quartos, sala, banheiro,
com box, cozinha, area com tan-
que, quarto de empregada. Pecas
amplas, 1° andar, sem elevador.
Pintado de novo. Ver i R. Araxá,
511, apt. 202, próximo i Pca.
Eduardo Rego. Chaves p/ favor
no apt. 102. TraUr na Casa Ban-
caria de Credito e Participação
S. A. — Av. Rio Branco, 99, 7o
andar. Tel.: 43-0466.

4485 S

UM 4
APARTAMENTOSBOTAFOGO

NOVOS - PRIMEIRA LOCAÇÃO 
'-

A partir di 4 mil t 600 cruielroí Emedifício di Unhai modernai, esqui-ni d» Rua eto Clemente — Rua Se-raflm Valmdro, S _ Tratar na EMIL— Emprlia Metropolitana de Imo-veli Ltoa, Rua Senador Dantn, 74 _
;t;«52!!Í Su £el.°* telefonei. 92-0090ou 32-C603 dns o ál 12 e dai 14 át IIIIOIMg,

4182 4
RUA VOLUNTÁRIOS DA PA-TRIA n.« 220 - Em edifício deapenas 2 apartamentos por andar,alura-se, em primeira locação,apartamento com 2 salas, 3 gran-des quarloi, cozinha, 2 banheiros,dependencln de empregada e ga-rat-e. Tratar no -BANCO MER-CANTIL DE NITERÓI, Rua Prl-meiro de Marco, 29.

4450 4
LR,*Í* ?E*0™??° ~ Pr.l".~.

... ampla sala dupla, dep. de
S^C0»N.n,V,° MUND0- 0uvlÍ?..r,.'' emprer., geladeira. VUlUi qual-*""' "•40" K33> ¦ oue.r hora. Rua Anita Garibaldi.
quaiito' para icnhor dt rtipeiiojll), apt. 901. 27513 Smobiliado, cifé, roupi de cairia, todo' ___. rsrsrrrn £• —
confArto; d< referem-los. Tel.: 28-9910,1 COPACABANA — PoitO 3 —
Precd 3.000. l. M.ch.do, c.t.te^ 

jAIügi-l. ótimos ap.rt.mtn
GLORIA. APTO - Alug.-I. o -pio.i ?.<»• d« <LU,r,,0L f •¦'¦ «•P,,r«
sus di rui cindido Mendei im, com- doi — Cozinha —- Banneiro
plelamentt moblllido, conitintt de .1 U-v ntn ¦ W C Am >m
veitlbulo, lali e quirto conjugidoi c' X.— U . * Yl' .' °* '.m
(com 1 lepiraclo), coilnhi com tan-1 Dragada — Aroa da sarvlço
quer e fogáo. Chavei na portaria com .1 ».„„,,. cM cj;i;,i„ ...
o ar. Agoitlnho. Tntir ho eicrltórlo i ,el •••MJW' "~ Ém 6d,f'e,° •c*
de MANOEL DE SOUSA SANTOS,
Departamento de Adminlitraçin, Car-
mo 0, iilai 1104/0. Tel.: 22-7264.

 04371 I

Botafogo e Urca
ALÜÜÃ^SE o apartamento 206 di rui BoUíogo, n.õ^JM/ãsfl-^AVtn'" ""'Álvaro Ramoi, 825. "duplex". tm, •<"-;- Alugamoi ótimo Apto. com quirtoflclo recém conitruldo com ia!i. 2 ul.. conjugado Bmhelró e kft 

"ê.
quirtoi, banheiro, cozinha, w.c. de no local e tntar na EMPRESA BRA

?5ííR^ . DE ADMINISTRAÇÃO
LTDA. Tel. 22-5127 00296 4
BOTAFOGO - Aluga-ie à Praia" 

~de

LOJA — Aluga-ie loja I na galeriaEd. Atla no Lirgo do Machado II
Sorve para dlvenoi ramo» de nego-
cio. Um doi melhores ponto» da cl-
dade, Chavei com o porteiro. Tratar
p/ tel.: 47-3011. 26306 5

Maracanã

CENTRO — Aluga-se 'lllll' 4 rua S.
Joié 72, 3.°, tratar no mesmo enderé-
ço, 2.o andar, com ir, DÉCIO.

4251 2
ALUGÃ-SE lllll ou conjunto! pira
comércio ou pequena industria em
zona estritamente comercial. Ver e
tratar pelo tel. 23-2491 das 13 às 14
hi.» de legunda a sexta à Rua Ale-
xandre Mackenzle, 102 — Sobrado.

10038 2

 _r CENTRO — Castelo — AIuKam-se
tunldade única viítò "íèfejrr-raroj-oo]juiüas_c!iJ3ieparadamente' em primei-
apartimentos nesta zona, compõe-se ;ra locaçSo, amploi e àrejados grupes
de Jardim de Inverno, sala, dois quar-]de.ialas, na Rua México 119. íendo
tos, cozinha, banheiro, quarto de em-! 1905. compoito de hall, 3 salas. Kit.
pregoda, área de rerviço com tan- f banheiro e 1904 de hall, 2 sa-
que - Informacóei pelos telefonesl,as- Klt « JbanhS,ir0- Ver nor Í0,Ç_?,''
27J1S40 r 17-1402 H2470 1 coin o zelador. Tratar com LOWN-2.-ÜB.U e a. ua.. 02470 & S0NS LTDA_ ni Av_ pi.ej
ALUGA-SE o sobrado da Rua JuanjVargas n. 290, 2.' andar — Telefone
Pablo Duarte n.» 46 (antiga Rua das 43-0905. 10069 2
Marrecas), para comércio ou indús
tril. — Tratar na loja. Náo íe aten-
de pelo telefone. 9045 1

CENTRO — Aluga-te o apto. 2106 à'Av. Rio Branco 185, de ite., primelí"]
ra locaclo, c| sala, quarto, cozinha e
banheiro c| box, tipo duplex, chaves |~ „_,, Ü*."j
e| o zelador — Tratar BANCO IR-ICEN™> — Aluga-se o grupo 606 da

CENTRO — Passa-se contrato 3 gran-
des salas, sendo uma entregue vazia,
contrato até 1061. Ver Assembléia,
115, 2.' and., sala 7, de 2 it 4. — Tra-
tar DR. PAULO, tel. 58-5410.

10001 1
CENTRO — Rua Mãirink VeTga, n.
11, — 5.° andar. Alugamos ótimas ta-
las para escritórios. Ver no local e
tratar na — EMPRESA BRASILEIRA
DE ADMINISTRAÇÃO LTDA. Tel. —
22-5627.

. 9306 1

.CENTRQ — Apartamento — Aluga-
se à'?ua do- Fjsselo n. 70, ¦— Edifi-
cio Souza. Constando de saleta, quar-
to e banheiro completo.. Chaves no
local com o porteiro Allplo e tratar
na Administradora JAVARI S.A., à
Rua Senador Dantas 80 — 5.° andar
salas 501>503.

4409 1

ALUGA-SE — Uma grande aala para
escritório mobiliada e com telefone k
Av. -Graça Aranha, Crf 8.000,00 —
Tel. 42-2638. -^ 01313 2
LOJA —¦ Aluga-se à Rua do Rozãrio
170, grande loja 180 m2 (50.000,00
mensais) * andarei em aeparado (pre-
ço a combinar) — Tratar — 37-9316.

08018 2

I MÃOS GUIMARÃES S.A. Adm. Bens
— Rua da Quitanda 80 — Tel. 
íl-«65. 06133 1

;AV. MEM DE-!SA~285—ãptõ7 501 
* -

.Confortável, frente, um por andar,
ampla aala, 3 quartos, banr. cozi.

Avenida Rio Branco, 277, compreen-
dendo: Saleta, 3 salas, banheiro com-
pleto e kitch. Chaves com o portei-
ro. Tratar na CIVIA — Trav. Ouvi-
dor, 17 — Loja, Tél, 52-8166.

7332 1
«k." i.„ ,.-„i„- j.„ ¦.„„..».j.^ |CENTRO — Aluga-se ótimo aparta-
?^'á^m vi.Í!p,Hmp«e"*a,i; mento de frente composto de: tale-
kl* Í^m7.ZÍS v„dr ,í4 4s.17ita, 2 salas, banheiro social e kitch. -
hs. Adminlsteadora Nacional. - Av.jv;r „ M1 da Rlm da Quitan(i», M.
li?'1^?« ^.Caíl04' ?J5, ^ P^T1 Chaves com o porteiro. Tratar naTel. 42.1314, das 9 às 12 e das 14 às CIyIA Trav_ ouvidor, 17 — Loja.
." hl. 5081 l: Tel.: 52-8166.
LARGOS. rRANCISCO26"apto.J017Í 'Ml 1
•(Edf. Patriarca) - Para fins comei-
ciais hall. sala e quarto conjugados.; BAIRRO DE FÁTIMA — Apartamen
banh.,. kltchnette, Crf 5.500,00 mais tos — Alugam-se os Je m, t\ 301 e

'impottoi. Chaves c/ porteiro. Admi.
nlstradora" Nacional. Av. Pres. An-
tonio Carlos 613, 2° pav. - Tel.
42.1314, dai 9 ás 12 e das 14 às 17

-..-/hi  6085 1
CONSULTÓRIO MEDICO — Alugo" á
Rua Senador Dantas n.° 76, 12.° an-
dar, silai 1.201 e 1.202, com tele-
fontVenfermaria, etc... Horárloi pela
mtóhS t ,k tarde^- TraUr no local
ou pelo telefone. 48-4322. .- 20558 ,1
EDIFÍCIO DARKE — Aluga-se gran-
de ia]J; com banheiro no 18.° andar
aala 1825 pintada a'óleo. Chavea com

portelro.i • .. 10037 1
*-CASTELO — Aluga-se apart. de sala,

quartos por Cr$ 13.000 \- Mais
. taxas, etc. Inf. pelp tel. 42-5436.:_. ¦ ' ' ' '" . 7075 1

.CBNTRO -.— NoiEd. Municipal, Av.•13 de Maio, frente ao tcatro, aluga-
se no 11» andar ótima sala e saleta
conjugada A/pyiyattvo exclusivos ten-
do 30 m2 — Aluguel 8 mil cruzeiros
— TraUr com MENEZES pelo tel.:
2a-«5S7;_i "¦" ¦. 10150 1
CENTRO — Aluga-sa o apto. 810~da
Av., Treze dé Máló, 47 (Edif. Itu),
cnm sala t quarto conjugados, ba-
nheiro, cozinha, Varanda t hall. Alu-
tuel Ctf; 6.800,00.' Chavea c/ o por-
teiro. — Tratar na AUXILIADORA
PREDIAL,' S. A„ Trav. do Ouvidor,

, 32- is and., das 12 ás 17 hs. Telefone•12-5007. 2369 1
.•cSNTRO — Rua Álvaro AlvimT 21.

sala 808 e anexa — Aluga-se c| ba-
nheiro, para fint comerciais, chave?¦ c| o'zelador — Tratar BANCO IR-
MÃOS GUIMARÃES S.A. Adm. Bens
*- Rua da Quitanda 80 — Tel. 52-4165.
i> ,; 06128 ,1
CENTRO — GRUPO DE SALAS1 -
Aluga-sé ótimas, tendo 2 salas, sale-
ta. varanda e 2 banheiros. Aluguel
14 mil cruzeiros. Ver á Avenida

A Graça Aranha, 226, salas 1101]2|3, das
D às 11 horas. Tíátar à Rua da As-
sembléia, 104 s| 904. Tel.' 22-5814. -
PEDRO SILVEIRA,.

23057 1
, •'CENTRO— AÍuga-se ótimo aptoTTa-

teral frente, á Av, Mem de Sá, n.°'71. 
apto. 813, composto de hall, sala,

quarto, banheiro social completo e
kitch,, com armário-embutido. Alu-
guel 5.300 cruzeiros.. Ver no local c|
o porteiro. TraUr na CIPA S.A., à
Rua México, 21, grupo 1.401, 14.° an-
dar. Telefòn«i 22-8441) das 0.- ás 17 hs.¦,; -.; ; .. ¦-'  18972 L
CENTRO-—•• Aluga-se quarto para
rapaz solteiro, por 2.500 cruzs. Ver
no local e tratar na KAIC — Rua do
Carmo 27;— MB 701 — Tel.: 22-1860.

% g 6 ? ¦ '.' . 14734 1
t... ÕíiÍTRO — Alugo, para escritório' comercial, o apto. 1910 dá rua 13 de

Maio 43,.Édlf.IhS, esquina do Tabo-
leiro di Bslsna, com hall, rala, quar-
?o. ¦ banheiro, c icpzinha. Aluguel:
1.300,00. Vtr com o porteiro e tratar
com Olyntho- Ribeiro à rua Júlio de
Castilhor 25, apto. 1.202, leis.: 47-1841
• 47-5885, 20806- 1

107 da Rua Cardeal D. SebastiSo Le-
me n, 171, com dois quartos, sala,
cozinha, banheiro, área com tanque.
WC para empiegadas e 304 com dois
quartos, sala, cozinha, banheiro, qto.
e WC de empregada, área com tan-
que. Contrato com fiador ou depósl-
to, por 5 mil e SCO cruzeiros, 6 mil e
500 cruzeiros e 7 mil cruzeiros res-
pectivamente. Ver fio local chaves na
mesma rua no n, 158, apartamento
301. Tratar com BRANDÃO pêlo —
Tel. 82-7373.

10269 1

CENTRO — Aluga-se pavimen-
to à rua da Alfândega n.° 111-A,
próprio para grande firma. Cha-
ves no local com o sr: José e tra
tar à rua Teófilo Otónl n.° 15,
sala 1204. 3327 2

empregada e área com tanque. Alu
gutl de Crf 6.000.00 mentais, com-fia-
dor Idôneo. Ver de manhl ou i noi-
te, diariamente, 8207 4
BOTAFOGO — Aluga-se à Pralã de
Botafogo ns. 354-356, ap, 729, com
sala e qto. conjugados, banheiro com-
pleto, cozinha americana. Aluguel de
4.600 cruzeiros. Tratar em I.OtVN-
DES li SONS LTDA., na Av.- Pres.
Vargas n. 200, 2.» andar. Tel.: 4ír0905.
ramal 18 10068 4
BOTAFOGO — Praia de Botafogo 334,
aplo. 1239 — Aluga-se em primeira
locaçio, c| sala « quarto conjugados
banheiro e kitch., chavei com o ze-
lidor — Tratar BANCO IRMAOS
GUIMARÃES S.A. Adm. Ben» — Rua
da Quitanda — Tel. 92-4169. .

• ¦  - 06123 4
BOTAFOGO —.Rua das Palmeiras n.
93, esquina dt Voluntários, apto; 604.
Aluga-se ótimo apartamento com 2
salas, 3 quartos, banheiro completo
com box, cozinha e área de aervlço,
com tanque e banheiro para empre-
gada. Assoalho todo vetrlflcado —
Aluguel: 9.000,00. Ver no local e tra-
tar pelo telefone: 37-8958.

05689

MARACANÃ - Rua Paula t Souza,
206 _ Magnífica residência, cem o de
terreno, 2 pvtoi., 2 tatu, 4 quirtoi,demais dependências. Aluguel: Crf ,,10.000.00 a quem fizer oi reparo». -
Pode ter vliitado. Administradora
Nacional. Av. Prei. Antônio Carlos,

dai 14 ál 17 hi,
1082 7

Copacabana e Leme

Botafogo n;=, *««W|fií^SgKS|SK"^ÍW *•_.. .43-1314, «¦•• * *» «
ótimos apts. em l.a locaç5o"compos-
tos de sala e quarto conjugados, ba-nheiro e cozinha americana. Tratarno Banco Carioca de Crédito Popu-lar, A rua 7 de Setembro, 66 — 6.»And. com o SR, CANÁRIO. Chavei c/oPorteiro 0726I 4
BOTATOGO - AluiTH magntfiüo
apto. 206 da Rua dai Palmeiras n.«03 cl tala, 3 quartoi, 1 terraço gran-de banheiro completo, dependência!
de empregadoi e área de tervlço c/tanque. Vêr no local c/portelro •tratar Av. Eriamo Braga, 299 — 5.»1/503. Tel. 42-4688. 07305 4

COPACABANA — Rapaz procura ou-tro que forneça referência para com-
panhelro de quarto no apartamento
708 à ivenlda N. S. Copacabana, 1241.Tem telefone.

ALUGUEL CRS 6.000,00 — Trás
pasio lindo apto. em Botafogo
com living, S dormitórios, 2 ba-
nheiros e nuarto de empregada
com área. Fone 57-0304.

14850 4

BOTATOGO — Rua Henrique Novaes,n.» 107 — Alugamos ótima casa com2 pavimentoi l.o pavimento, 3 talas,
varanda, banheiro t iodai, armário
emb. jardim interno, copa cozinha
armário embutido, ampla garage,
quarto •' banheiro de empregada. —
2." pav. 4 quartoa varanda jardim de

4 inverno 2 banheiros completos sen-
do um de grande luxo. Ver no local
de tratar na EMPRESA BRASILEIRA
DE ADMINISTRAÇÃO LTDA. Tel.
22-5827. 09304 4

ALUGA-SE, para escritório ou cón
sultorlo, o apto. 1610 do Edifício Pa
trlarca, sito no Largo de S. Fran-
cisco, n.° 26. Ver no local com o
porteiro JÚLIO e tratar Telefones:
42-4892 e 28-2351. ._ 5114 2

ALUGA-SE — A 50 metros da
Avenida Rio Branco, ótimo con-
junto de três salas, com antesala,
banheiro privativo, duas entra-
das, à Av. Presidente Vargas,
417-A-21.0 andar. Tratar no
mesmo andar à sala 2.108.

7127 2
LEBLON — Aluga-se loja na Av.
Ataulfo de Paiva, 1273, loja e sobre-
loja, vazia e limpa, no melhor ponto
comercial. S:rve para qualquer ramo
de negocio, como banco, farmácia,
confeitaria, bar, modas, etc. Aluguei

ALUGA-SE — O apartamento 204
da rua São Clemente, 496, com um
quarto, duas salas conjugadas e de-
mais dependências. — Chaves com
o porteiro. — Telefone 25-1500.

355 4

CONSULTÓRIO MÉDICO — Alu-
ga-se apartamento para consulto-
rio médico — Rua Visconde de
Caravelas n.° 126-1.° andar.

4165 4
BOTAFOGO — Aluga-se o aparta
mento 102 do edifício à rua V de fe-
vereiro, 159, com laia, dois quartos,
cozinha, banheiro, - dependênqla de
empregada t grande área, nSo falta
água. Aluguel: Crf 8.000,00. Chavei no
apto. 101. Tratar na Administradora
Duvivier S/A. Rua Álvaro Alvim, 31,
8,° andar. 23933 4
BOTAFOGO — (Praia de Botafogo,
334-356) — Edifício Rajah apto. 724

Aluga-se êste apartamento de sala
e quarto conjugados, banheiro e co-
zlnha americana, em primeira loca-
ç5o. Aluguel Crf 4.600,00 — Chaves
com o porteiro sr. Domingos. Tratar
na IMOBILIÁRIA NOVA ERA S|A.

Av. Rio Branco, 131 — 16» — G.
1601 ou tel.: 58-4268.

2416 4
BOTAFOGO — Rua SSo Clemente,
105, apto. 401 — Aluga-se com sala,
quarto, banheiro e kitch., chaves c|
o zelador — Tratar BANCO IRMAOS
GUIMARÃES S.A. Adm. Bens — Rua
da Quitanda 80 — Tel. 52-4165.' 106130 4

BOTAFOGO — Aluga-se no edifício
San Marino, projeto de M. M. M.
Roberto, Rua Serafim Valandro 6, ei-
quina de SSo Clemente, apto. 702, de
frente, quarto-sala, banheiro e kitch.,
com linda vista sóbre a Embaixada
Inglesa. Primeira locação, Crf 6.000,00.
TraUr pelo tel.: 42-6080.

26350 4
ALUGA-SE — Metade de uma sala.
mobiliada, com telefone. Ver e tra-
tar k Rua México, 148, 4.' tala 403.

08353 2
•HArotíO — APTO. Aluga-se na
Rua SSo Clemente 127, .o • apto. 704,
Constando de sala, 1 quartos, banhei-
ro completo, cozinha, área de ser-
viço, quarto • banheiro pira empri-
gada. Chavei na portaria. TraUr no
escritório de MANOEL DE SOUSA
SANTOS, Departamento de Adminis-
tração, Carmo 9, salas 1104/9. Tele-
fone: 22-7264. 04572 4

bado da construir — Apto.
201, 405 a 505 — Apto. 201
por Cr$ 8.000,00, aarvindo pa-
ra fim comarciaii — Aptoi.
405 o 505 por CrS 7.500,00,
cada um — Vor no loeal a
Rua Barata Riboiro, 267,9 •
tratar na BETON-ENGENHA-
RIA — Rua do Carmo, 6 —-
7.° — Gr. 70215 — Tal.: —
52-0323. 86700 8
POSTO 6 — Próximo á pral». Alu-
gim-it oi íiltlmoi ipt°s. em edifício
rtcém-comtruldo, de frente, compôs-
to de saleta. nli, jardim de Inverno,
quirto, banheiro completo, cozinha
área de serviço c| Unque, quirlo de
empregada, podendo icrvlr como um
3.' quaito t btnheiro, Aluguel: Crf
8.COO.00. Ver oi ipfi. da Rua Júlio
dt Cjistllhos, 50, eiqulna dt Rui Riul
Pompéli, 131 t tntir á Av. Rio
Brinco, 173, 14." ). Jir. Tell. 22-0859
• 42-2407. 07442

COPACARANA — P, I - Aluga->e
ipirltmtnlo dt frtnlt, lindi vllla,
tntrtdi, iili, quirlo, coilnhi, Im-
ntirn compltlo, ttncii ipllquti, ar-
márto, ronduolo na porta, Nlo falia
água. Alugutl IJOO.OO. Rua Rá rei-
rtlrs. IU aplo, Ml. Chivtt portaria
ou no aplo. Proprttlárlt 27-0237 tt*
ál 21 horil, Tratir Av, Cllógem
l-A 42-45W - ANGEL, 04353 «
COPACABANA — A*lugt-lt confor-
távtl apirUmmto no in" t último
indtr do tdlflelo à Rui rigutlrtdo
Mtgilhlti, asi, rom 2 tiptçoui ia.
In, 2 boni quirloi, 2 binhtlrei tn.
rltli, quirlo deptndlnelu tmpre-
gidoi, irmárlot embulldot, ginit.
Ttl, 21-2323, 04547 I
LIDO — ESQUINA ATLÂNTICA ~
Gnnda quirlo • virindi ronforlivtl
mobllltdo — Aiuga-if. Ttltfont dn
10 horn: 87-4320, 24350 B
APTO. — mobllbdo bem decnridn.
Sala, quirto, banheiro completo, kit.
ÍOm. dt praia. Av. Prado Júnior 135
hC.vnplo. 121} oari.iò uirto.n.lq r
• pto. 1315. Chaves com o Porteiro
Chlft. Trotar tel. 67-3514. Aluguel
Crf 1.500,00, 26361 >

QUARTO — Aluga-it ótimo mo-
biliado t ptiioi flnamint* tdueida
qut trabalht fora t tpmtntt reft-
réncli. 3.200.00. Ttl. M-37B8.

24331 I

BOX — Aluga-se por Crf 5.000.00,
para ramo de negócio ainda n.loexiitente no local, ótimo ponto co-marcial, a Avenida Nossa Senhorade Copacabana 1369, posto 6, em
frentt to Clnemt Ciruzo, vér no lo-cil com o porteiro do edifício e de-
poii tratar com F. B. DE ANDRADE
a Avenida Rio Branco n.° 120 — 11.»
andar, sala 1124, das 8 ái 11 nu dai
14 ás 17 horas, telefene 52-08"7,

A UMA MOÇA DO COMERCIO
Sendo única inb-lnquillna alugi-si

.,.., ., boa'vaga em apt». da 2 lenhorn ió.
mM' «lei ou tem refclçáo. Av. Copie., P J'Tel. 36-1916. 01448

ALUGA-SE — O ipt». 502. R. Birita
Ribeiro 427. 1.» lociçlo, c| tlllo, 3
qt«i, c| ptrilann t 1 c| armárloi, 1
banheiro! aoclili c. box, copa-cozl-
nhi c| água quente, quirto t banhei-
ro empregada, área azulejada c| tan-
que. Preço: 12.500,00. Tel. 27-6733.

07698 8
QUARTO — Grande, mobilado, alu-

U2236 I !'¦'< «ra apt*. locegido, á uma íe-
cÕPAÕÃnAmÃ 'àim.T'." a.i inh°ra de tratamento e respeito quetuiALAUANA — AlugiVfe ótimo |, -w-. iu. inra rmti Ha m,.,í,X T«rb3%:%^^^'u-;::!í«^ W man,^,n
gada, área c/ tanque e ainda possueuma caixa d'água suplementar pl2.000 Its. Vér o apto. 201 da Rua Do-
mingos Ferrelrs, 198, Chavet c/ o
porteiro. Tratar na CIVIA — Trav.
Ouvidor, 17 — Loja. Tcl. 32-8166.

07340 8

ALUGA-SE quarto para eoltelro quetrabalhe fora. Apto. novo, condução
á porta, fyia Gen.' Folidofo 39, apto.
208, Botafogo. 07073 4
PRAIA DE BOTAFOGO 354 — Edifi-
cio Rajah. Aluga-se o apto. 443, de
sala e quarto conjugados, banheiro e
kitch. Aluguel Crf 4.500.00. Chaves ^|"L 

•vqt""n,0,ft0'
lortelro. sr. Dominans. Tratnr *'"*• .Vêr ° *Pi-

COPACABANA - Aluga-se ótimo apto.
composto de: tala e quarto conju-
gado, banheiro e kitch. Vér o apto.
1020 da Av. Copacabana, 1241. Tra-
tar na CIVIA. Trav. Ouvidor, 17 —
Loja Tel. 52-6166. 07341 S
COPACABANA — Alugi-it óTtmo
apto. composto de: sala e quarto íe-
parido, banheiro t kitch. Vér ipto.
803 .dt Rua Barata Ribeiro, 688. Cha-
vet no ipto. 608. Tratar na CIVIA.
Trav. Ouvidor, 17 — Loja. Tel.- 52-8166.
_ 07343 I
COPACABANA — Aluga-ta ótimo
apto. dt frentt pira o mar no Edf.
GALILEU, n5o faltando água, com-
poito de: aala, 3 quartos, banheiro,
complelo, cozinha, dep. p/ emprega-
da e área c/ tanque. Vér o apt. 1103
da Rua Paula Frcitai, 19. Chaves ei
o porteiro. Tratar na CIVIA. Trav.
Ouvidor, 17 — Loja. Tel. 52-8166.

07345 8

ei o porteiro, sr. Domingos. Tralar
pelo tel.: 27-6305. ' 26323 4

BOTAFOGO — Aluga-se o apartamen-
to n. 205 da Rua S. Clemente 498,

S min WT™; anfif «" ,rínte do Jardim do Lago dp Hu-fcrf 12.000,00 - Tratar com «r. ADOL- maltá com duas salas dolí%uarto!, tFO - Tel. 29-1969. 10007 3|dependcncias, de empregada, cozinha,

CENTRO ¦»- Aluga-Se ótimo aparta-
mènto dt sala e quarlo conjugado,
banheiro e kitchnete, á Rqa Senador
Dantas n. 80. Chaves no local com o
porteiro Barboza. Tratar na Admi-
nistradorá JAVARI S.A., no mesmo
endereço, 5.» andar, salas 501|503.

4501 1
CENTRO .— Alugo ou vendo lindo
apartamento. Aluguel- 5 mil cruzei-
ros mensais, preço 430 mil cruzeiros,
facilitados, ver-com o porteiro. Rua
Taylor 31. aparUmento 711, tratar —
Niterói. Tel. 2-0890 ou 3233.- MAR-
TINS,

1 7314 1
OBNTRO — Procura-se para loca-
ção Imediata oito andares de escri-
tórios, preferência salões corridos
tem divisão, 500 metros quadrados
por andar. Base 250 cruzeiros o me-
tro quadrado (zona bancaria), ofer-
tis dos proprietários diretos klUO-
BILIARIA ALEXANDRE KAMP. Rua
México 41 — g. 603. Tels. 32-3872 —
Intermediários dispensados.

10292 1
AV,. 15 — C| d. Imperador, iparta-
mento 604, írente, linda vista, gran-
de sala, saleta, quarto, banheiro, co-
zinha, gaz, mobiliado, telefone e ge-
ladeira. Aluga-se verão. Tel. 37-2908
ou Pet, 5191. Chaves no aparUmento

*01.-. S
• '' i ,\ 29149 1

APTO. NO CENTRO — Aluga-se óti-
mo apartamento á Rua Ubaldino
db Amaral,' 41, apartamento 2C6, es-
quina dé Avenida Mem de Sá, cons-
tando de aala, quarto, banheiro com-
plefo t Wtohnhete. Vér no local t
tratpr na IMOBILIÁRIA DELAMA-
RE S.A.,' à Avenida Presidente
Vargas, 446 — i,« andar — 81 304, —
Tèls. 43^1155 e 43-6735 com o ar. —
ALAOR.

7253 1
BAIRRO DE FÁTIMA —Ãlugã-
se magnífico apt. pequeno, com
todo conforto, em predio novo,
moderno e de fino acabamento,
t.l ou sem mobilia de sucupira,
não falta apua, aluguel barato.
Ver c tratar com ANTÔNIO, á
rua Guilherme Marconi, 74, pon-
to final do lotação Mauá-Fátlma.

. 827.4.1
ALUGA-SE — Na Rua do Lavra-
dio n. 122 — Casa 13 — Ótimos quar-
tol ou vaga para rapazes,

¦ . . Í51* 1
V ) .

ALUGA-SE — O otlmo grupo de 2
salas, de frente, á Rua México, 119,
no 9.° andar (902), peças amplas, com
banheiro Individual — Ver no local,
chaves com o porteiro Barreto — Tra-
tar na Construtora — L. MARTINS
S.A. á Rua México, 11, grupo 502 —
Tel. 22-1055. 10161 2

SALA MOBILIADA — Para cônsul-
torio medico ou massagistas, alugo
diariamente ou dias alternados, me-
lhor ponto comercial, fartura d'água
— Tratar no local, segunda-feira das
8.00 ás 11.00 e das 13,00 às 18.00 ho-
ras, — Ed. Carioca, sala. 720 — Tels.
58-7457 « 42-7602. 02421 2

SALA AMPLA, ha Cinelandia. com
telefone e mobiliada cnm móveis no-
vos, aluga-se vagas exclusivamente
para advogados. — Ver e tratar i Rua
Álvaro Alvim, 24, sala 1002, 10." and.

8095 2

CASTELO — Aluga-se, à Av.Fran-
klin Roosevelt,- 84, apto. 201 (sobrelo-
ja), 4 salas e dependências, por Crf
16.000,00 mensais. — Infs, 37-9316. Cha-
ves porteiro. 8017 2
LOJAS — Engenho • de Dentro Alu-
gam-se em Edifício de esquina novo
serve para qualquer ramo de nego-
cio ótima oportunidade para princi-
plar — Rua Adolfo Bergamlnl
241 .esquina . de Ana Leonldla. Tra-
tar á Avenida Marechal Fioriano n.
12».

7251 2

área com tanque e telefone, aluguel
Crf 8.500,00 — Ver chaves com o.por-
telro e telefonar para 27-1902.

14895 4
BOTAFOGO — Alugam-se ótimos
aptos, de frente e lateral à Praia de
Botafogo, n.° 460, compostos de sa-
la, quarto, banheiro e kitch. Aluguel
a partir de 4.500 cruzeiros. — Ver
no iocal com o porteiro. Tratar na
CIPA S. A., á Rua México 21, gr.
1.401 — Tcl. 22-8441, dai S ál 17 hs.

18969 4
tel: 58-4268. 15955 4
BOTAFOGO — Alugam-se otimôs
aptos, á Praia da Botafogo, n.° 354,
compostos de tala, quarto, banheiro
social e kitch. Aluguel a partir de
4.500 cruzeiros. Ver no local com o
porteiro. Tratar na CIPA S. A. á
Rua México 21, grupo 1.401. Telefo-
ne 22-8441, das 9 ál 17 horas.

i 18970 4

QUARTO Independente mob. c| café

S| 
manhã, aluga-se a ir. sra. que tra-

alhe fora, a Av. Pasteur 397, tér-
reo — Tel: 46-5160. - 18903 4
BOTAFOGO — Alugamos por 9 niil

Êruzs. 
o apto. 301 da Rua General

Honlslo 23. com sala, 2 quartos, ba
nheiro, cozinha, qto. t WC. de em-
preg. área «çom tanque viga na ga-
rage — Ver no local t tratar na
KAIC — Rua' do Carmo 27 — G. 001— Tel., 22-186Q. 14737 4
BOTAFOGO'— Bua Marquês dé

Abrantes 191 — Aluga-se ótimoCENTRO — Aluga-se>. um grupo de apartamento cm 3 quartos, 2 tt-entrada,'3 salasVe.banheiro comple- ífs, ótimas dependências sanltá-
rias e demais peças. Aluguelto de írente para Avenida Rio Bran-

co. Predio I novo. Tratar na Rua da
Assembléia, 104 s| 607 Tél, 22-4022

8293 2
CENTRO — Andar para escritório -
Aliiga-se o 14." pavimento do Edifi
cio sito á Avenida Marechal Floria
no n. 6. Chaves- no local com o por-telro Severino. ITratar na Adminis-
tradora JAVARI S.A., à Rua Sena-
dor Dantas n. 80 — 5.° — salas 501-
503. • • 4500 2
ALUGAM-SE salas de frente pa-ra a Câmara dos Deputados, ladod» sombra, 3H m2 cada, tratar eiLAMART, Si A;, á rua da As-
sembléia, 11, «ala 203. Telefone
52-4934. 8295 Z
ALUGA-SE sala de frente, rua da
Assembléia, lado da sombra, com
telefone — 30 m2 — urgente. —
Cartas para a portaria deste jor-nal\a N. 8294. 8294 2
WMy>M^MWlVVWWviivVVVM¥VWV» ¦

Andaraí e Grajaú
GRAJAÚ — Rua Mearim, 307 — Alu-
ga-se o confortável apartamento n°
101, térreo, com 2 quartos, saláo, co-
pa-cozlnha, banh., quintal e, qto. c ba-
nhelrb de empreratla. Chaves no
apartamento 103, por Renllleza do sr.
inquilino t tratar com o sr. Murillo,
à Rua da Onltanda, 163 %/ 50.1. Tel:
43-9029. 14867, 3

\"' 

' '. 
' 

. .

mensal CrS 12.000,00. Tratar pe
los telefones 42-7002 e 42-6080ÍÜI4
ALUQA-SE APARTAMENTO de qUar-
to e sala conjugado á rua Faranl, 3,
ap, 1207 — Ver e tratar com o por-telro. 10100 4

Catete e Glória
OLORIA — Rua Cândido Mendes, 359tp. 61 — Aluga-se cisai», 3 quir-tos, t demais dependências. Cham
com o zelador — Tratar Banco Irmàos
Guimarães S.A. - Adm. Bens — Rua
Quitanda, 80, fone 52-4185.

*> 7148 5
5ÜA SANTO AMARO, 184 — Alügã-
se o apartamento 110, de sala e quar-to separados c dependências. — Chi-
ves e informações com o'encarrega-
do, SR. WALTER, ou pelo telefone
27-2599. . . 10044 5
CATETE — Aluga-se ótimo aparta-
mento de írente á Rua Arthur Ber-
nardes n.° 58, apto. 303, composto de
sala, quarto, ¦banheiro iocial t kitch.
Aluguel'5.500 cruzeiros. Ver no local
com o porteiro. Tratar na CIPA S.A.
á Rua Mexieo 21, grupo 1.401. Telt-fone 22-8441, das 9 ás 17 horas;
_ ¦ .' 18971 5

CATETf — Alugamos por 5.500 cruzs.
o apto. 208 dl Rua Artur Btlnardes
58, com nla, quarto conj. banheiro
e Kitch. Ver no local é tratar na
KAIC — Rua do Carmo 27 — G. 601Tel.: 22-1860. 14735 6
GLÓRIA — Alugo o aplo. 207 da ruaSanto Amaro 33, com varanda, sala,
quarto aeparado, cozinha e banhei-ro completo. Aluguel: Crf 6.50O.0O.
Ver com o porteiro e tratar com
OJyntho Ribeiro à rua Júlio de Cas-
tilhos, 25, apto. 1202, tels.; 47-1841 e
47-5885. 20885 5
CATETE-*— Aluga-se a Rua Bento Lis-
boa, 10, bloco Tavares Bastos, apto,
c|entrada, sala t quarto, varanda, ba-
nh. compl. e coz. Cr» 5.500,00 — Vér
a partir 2a, feira com o porteiro An-
tónio. 3404 5
CATETE — Aluga-se apto. frtntê,
primeira locação, sala t qto. conj.
kit e banh. e irm. embutido 5.500 —
COORDENADORA IMOBILIÁRIA -
Tels. 52-3922 e 32-3311.

02442 I

PRAIA DE BOTAFOGO 354 — i Ed.
Rajah, primeira locação, aluga-se
apto. -1119 de frente, com bela vlsta,
sala, quarto, banh. c| box, peq. cozi-
nha. 3.000,00, chave na portaria —
Tratar tel. 46-1929. 09173 4
ALUGA-SE — Apto. 103 da RUa rçealGrandeia n. 100, cóm entrada, quarto,
banheiro e kitch'. aluguel Crf ....
4.000,00, chave com o porteiro — In-
formações com o proprietário de se-
gunda-íeira èndiante — Tel. 26-9007
apartlr de 10 horas. 10171 4

ALUGA-SE — O apartamento 1208,
Ediíiclo Poços de Caldas, com duas
entradas. Rua da Glória, 3 e Augus-
to Severo, 92. Cbm sala, quarto íe-
paradoc, cozinha f banheiro comple-
tos, magnífica vista pára o mar. Ser-
vé também para escritório ou cônsul-
torio — Tratai- pelo telefone 47-2303,
chavi . coni o zelador MANUEL;

11984 5
GLORIA — Aluga-se, á Rua da Gló-
ria, 64, o apto. 602. com sala e quar-to conjugados, cozinha, banh. compl.,
iv.c. de empr. Aluguel, 6.300,00,' com
fiador. — Tratar com GRAÇA COU-
TO, S. A., á Rua Buenos Aires, 48,
3.» and.; tel. 23-4902. 2334 3

ALUGA-SE — Apartamento 301 dahr-,

GLORIA — Aluga-se ótimo apt. com-
posto de: Sala e quarto conjugado,
banheiro e kitch. Vêr o apto; 202 da
Rua Conde Lage, 3»' Chavei c/ o
porteiro. Tratar na CÍVIA. Trav.
Ouvidor, 17 — Loja. Tel. 52-8186.

07333 3

COPACABANA — Aluga-se ótimo
apt. de írente composto de: saleta,
sala, t quarto conjugado, banheiro e' """ ' 306 da Rua Minis
tro Viveiros de Caitro, 34. Chaves
c/ o porteiro. Tratar na CIVIA. Trav.
Ouvidor, 17 — Loja. TO. 52-8168.

07344 I
COPACABANA — Aluga-se urgente
por motivo de viagem apartamento
compl. mobiliado, 3 quartos, ampla
•ala dupla, dep. de empreg. geladei-ra. Vilitar a qualquer hora. Rua Anl-
ta Garibaldi, 10 — Ap. 901 — (quaie
esq. rua Barata Ribeiro). 08261 8
RUA GUSTAVO SAMPAIO — Con-
fortavel apto., completamente mobl-
liado, incluindo geladeira, sala, 3
quartos ei armários embutidos, co-
pa-coslnha, dep. empregada — Crf...
14.000,00 - ADMINISTRADORA NA-
CIONAL. Av. Pres, Antônio Carloi
615, 2.» pav. Tel. 42-1314, das 9 ás 12
e das 14 ás 17 horas. 07358 8

COPACABANA — Aluga-ie ótimo
apto. de frente compoito de: taleta,
sala, 2 quartos, banheiro, copa-co-
zinh», dep. p/ empregada e Arta c/
tanque. Vêr o apto, 401 da Av-. Co-
pacabana, 1126. Chavet ei o porteiro.Tratar na ClVIA -- Tnv. Ouvidor,
17 — Loja. Tel. 52-8166 07339 8

COPACABANA — Aluga-ie ipt». de
frente com sala, 2 quartoi, depeüdên-
ciai de empregada, boa área dt ur-
viço, banheiro com box, armários em-
butidos, irmárioi de aço na cozinha,
garage, etc. Contrato por 2 anos, com
fiador. Ver R. Francisco Sá, 91, apt-,601 ou com o porteiro. 26252 6
COPA CABANA — Apf. para alugírcomplet. mobll. com 3 quartos, tendo1 ar condicionado, sala ampla dupla,
e demais dep. Visitas qualquer hora.Av. Copacabana, 1.058, apto. 802.Tratar na Agência Anglo-A-merlcana,
Ru» México, 148, a| 804. Tel. 42-2482
tntrt 10 t 6 ht. 02584 t
COPACABANA — Posto 5. Perto dl
praia, andar alto com terraço aluga-moi apt». vazio com telefone com 2
quartos, tala dupla t dep. Tratar naAgência Anglo-Amtrlcina. Rua Mé-xico, 148, a| 404. Tel. 42-2482.

02590 I
LEME - Av. Atlântica. Alugamoi«Pt*, dt alto mobília para 6 meses t1 mo com 2 quartos, 2 salas t demaiidep. Tratir na Agência Anglo-Ame-ricana. Rua México, 148, si 804 Tel42-2482, entre 10 e 6 horas.

02587 8
COPACABANA - Alugt-se ipt. <wi-fortávelmente moblliido com telefone,
geladeira, rádlo-vitrola, aspirador depó etc. composto de dois quartos, ta-li, saleta, cozlnhi e copa. Crt
Ulrleh. 301. apf. 102. 1M60 8

COPACABANA — Alu|a-lt o ipir-
timento 1007, Av. N. 8. Copaeibina
n.o 71, itli, qutrto leptridot, varan-
dl, linda vliti para o mar, banheiro
completo, grandt coilnhi, Ana dt
itrvlço, com qutrto dt tmprrgida •
box. Tntir SR. CARVALHO. Tal.
37-7579: ?"*?_•
ALUGA-SE 1 lindo quirlo pin uma
ptiioa ió qut trabalha fora, ou um
outro pin 2 Mnhorn ou aenhorl-
tu, dt fino trito tm aparUmtnto
rlgorostmtntt familiar, Onlont In-
qulllnoi. Ttl. 87-6546, 2762» >
COPACABANA — Alugi-ie tpto. d*
frenle, com 3 quartoi, sala, garaga
tlc. 1.* locação. Rui Birita Rlbtlro.
SR. CARVALHO. Tel. 4B-587B.

 ____;_ 02513 I
COPACABANA — Alugi-it iparta-
mtnto quarto, t-li t Kltchnette, Crf
3.500,00. Rua Leopoldo Miguez 40
apto. 304. Tratar ptlo ttltfon» 22-6840.

37634 8
ÂPT". MOBILIADO — Alugi-lt, Rua
Ftrnando Mendei, 23, ipt*. 304, ia-
li, 3 r.uailoi t dependência*. Prazo
a combinar. Tratar no local,

36348 8
ALUGA-SE — Um bom quarto em
Copacabana, Posto 2, eom riftlcBta
pira uma ou duai penou. Tllf. para37-4793 ou 37-0437. Rua Duvivier, n."
18, 501. 37560 •

G. ,A ETAO ETAO CTTAOIN A
COPAC. — Alugi-it um qutrto pirauma moça qut trabalht fora. rreço
1.500.00. Telefonar 27-6938.

16310 8
ALUGA-SE — Av. Atlântica, 028, apt.
1.107, pequeno, mobiliado, « Rúi Jú-
Ho dt Csitllhoi, 15, apt*. f com 8
quartoi íendo um mobiliado, sala, co-
zlnhi, banheiro, área com pia, uni-
tário de empregada. Tratar Binco
Portuguêi, Agência Copacabana.

07716 8
COPACABANA — Aluga-it um óti-
mo quarto grandt, claro a arejado e|
bom móveli a rapaz ou ir. aózlnho à
Ru» Xavier da Silveira, 46, B.* andir.

27604 8
ALUGA-SE — Apt». e| 2 quartos, *
••ln t deptndlnelu para amprtgida
até fins dt fevereiro á Rua Miguel
Lemoi, 21, apf. 302. Vtr dn 14 ho-
ru em diante. 27530 8
COPACABANA — Aluga-lt mitldt
dt um apt*. piqutno a penoa dlitin-
li. Tratar por 47-9220 ou 87-4137.

; 07708 ¦

COPACABANA — POito I. Aluga-tt
um quarto c| banh*. tm caia dt ii-
mllla da máximo rtipelto a umi sa-
nhora ou duas moças qut trabalhem
fora. Informiçóei tel. 27-8110.

24318 •

COPACABANA - Alugam-ie apfinovos 1." locaçSo de 3 quartoi, aala,'lalett, banheiro social, cozinha, áreac/ tanque e dependência de empre-
gadts completas. Ver na Rua Miguelde Lemos, 123, apt»s. 401, 402, 901 e903. Tr»tir, na EMIL, Empresa Me-tropolltana de Imóveis Ltda., RuaSenidor Dantas, 74, 11.» andar ou pe-los tels.: 52-9059 ou 32-0603 daa t ás12 e das 14 ás 18 horas, 014479 8
LEME — Alugo 1 quarto c| móveis,roupa de cama e café a rapaz delodo respeito que trabalhe fora; épertinho da praia e tem garagem, setiver carro. Tel. 37-8718. 27440 8
APARTAMENTO — De írente, mobl-Ilido em estilo moderno. Aluga-se áHua Joaquim Nabuco, 91, apf. 701 clentrada, vprinda, quarlo e sala se-parados, banheiro t cozinha. Mobl-llárlo completo, Inoluiive tapetei »e-ladeira t rádio-vltrola. Ver dai 13ái 20 horas. Km g

COPACABANA — Aluga-se o tpt.
703 di Av. Atlântica, 2440, esquina de
Figueiredo Magalhães composto de:
varanda, sala, 3 quartos, banheiro,
cozinha, área cl tanque e dep. com-
pletas p/ empregada. Chaves ei o
porteiro. Tratar nji CÍVIA. Trav.
Ouvidor, 17 — Loja. Tel. 52-6166.

 07338 8
COPACABANA — Aluga-se a gara-ge do prédio, altuado 4 Rua Pompeu
Loureiro, Í6 — A — com capacidade
para 20 autos. Tratar na CIVIA. Tráv.
Ouvidor, 17 — Loja. Tel. 32-8166.

07342 8

COPACABANA — Aluga-lt apto,
mob. de luxo com ttl gelidèira, ttm
2 talai, quartos. Tratar 22-0734.
COPACABANA — Froeura-St paralocaçJo Imediata, apto. 1 aala, 1 ou
2 quarlos e outro de 1 aala e 3 quar-tos. Podendo ser mob. 22-0734.

04441 8

M6ÇA — Aluga parte dt teu apf.. .outrt am ldênticu condiçóes que tra-
HlB,!«SWá.iT4táí Av- c°P«<*b.nt,•41. ipt°. 911. TraUr domingo o diatodo. Preço 2.000,00. 26127 8
APARTAMENTO - Copacabana. Alu-
£»"'.V,6il, *• ur»ent«. mobiliado,
5?'?...»«1"<1,!lrá e telefone. Tratar:27-9067. 27533 8
COPACABANA - Aluga-it ótimoipf. constando dt taleta, tala de jan-ter, doli quartos, binhelro em -6rcozinha ctm armários, área cl tanque
?,i ePA de «mpreíada, tito á Rua Xa-v er da Silveira, 15, apf. 304 (pró-ximo da Av. Atlântica), vtr no locale tratir na Imobiliária Delamare S.
.,"«. Am ,Pr"'- v»rí". «6, 3.» and..
l30i'i ?•"•• «-»" • «-6733 com o
UI- AU6r- 07254 8
ÍÍPACjÍ?AN;A T„Ru» Gulmaríííl?;.
Ul n.» 13 apto. 104 - Alugamo, óti-mo ypto- com quirlo, sala, banheiro

í5í,S^m2HASILliIRA D1! ADMINIS-
ÇAO LTDA. Tel. 22-5827. 09301 8

COPACABANA — Aluga-se o apar-
tamento 305 da rua Duvivier, 96, com
sala e quarto separados, cozinho e
banheiro. Chaves com o porleiro

COPACABANA - Ru, Gomes Cornei-ro, 124, Apto. 302 — Alugamos ótimo
tpto. com 2 quartos, 1 sala, banheiroe cozinha, e banheiro de empregada.

Tratar na ADMINISTRAÇÃO'. TtC-'1 BRASILEIRA DF^urmieTn^ÃNICA COMERCIAL S. A., rua Sena-1 LTDA ?Jf 22 tMTn^SÍÍdor Dantps, 811 - 8.» pavimento, re-! ' "' 22-5827- °»302 8
•leíones 22-0267 t 52-1198. 10207 8 COPACABANA - Rui

COPACABANA — Aluga-u apf. to-
do dt frtntt linamentt mobiliado t|
lustrei dt cristal, Upete, cortina, ta*
lefone, geladeira, com hall, duai ta*
lu conjugadas, trêt quirtoi, duis
varandas, cozinha com armários tm-
butidos, dependências de emprtgidti.
Rua Anita Garibaldi, 10, apf. 701.'
Crf 16.000,00. Visitas domingo i
tirde. 27571 •
MOÇA — Procura compinhtlra paramorar em quarto amplo, ambienta tt-
trltamente familiar. Diariamente du
16 ál 16 hl, Tel. 67-3720.

27571 8
ALUGA-SE — ótimo quarto a 2 rapa-
zes, itnhor ou senhora que trabalhe
fon. Crf 2.000 diariamente I dai
10 át 16 hi. Tel. 37-3720. 27671 8
ALUGA-SE — A Av. Pndo Júnior,
181, apt". 1.101, um luxuoso tpt". c|
3 quartos, 2 talát conjugadas, todos
de. frente, com jardim dt invtrno,
dois banheiros soclali, copi-cozlnht.
dependências de emprtgtdi t gara-
gem. Têm aquecimento central e nlo
falta água. 27570 •

COPACABANA — Aluga-it grinde •
confortável quarto à distinto casal,
com refeições. Fone: 37-1185.

07686 8
COPACABANA — Apf. Aluga-se na
Av. N. S. de Copacabana, 1.181, mag-
niflco apf. de írente, equipado com
persianat "Kirch" t armários de tm*
butir, constantt de vestibulo, nla,
varanda, 3 quartos (dois separado*
por porta "Moderníold" da Kirch),
banheiro completo, cozinha com ar*
márlo dt aço e box para geladeira,
área de serviço com tanque e Insta-
lação para máquina de lavar, depen*
dênclu pira empregada a garagem.
Chavet na portaria com o ar. Fran*
cisco Oliveira. Tratar no ticrltérlej
de Manoel de Souza Santos. Depar-
tamento de Admlnlstraçío. R. Carmo.
9, sis, 1104/9. Tel. 22-7264.

04573 •
COPACABANA — AlugarSt com tele*
fone, excelente tpto, com 90 metro»
quadrtdos, 2 belíssimas vistas, tenda
uma para o Corcovado, multo ciarei
é arejado, local sossegado e próximado centro comercial, composto de ei*lio dois grandes quartos, espaçosa.lio
cozinha, banheiro iodai eom bóx;
área com tanque t dependendênclai
de empregada. Preço 10 mil cruiélréf,
Fiador IdOneo. Ver t traUr na Landeira dos Tabajaras n.» 196, apto. 70*.
Telefone 57-5192. .
1 ¦ 18051 ¦
ALUGO apartamento mobiliado, jar* .
dlm de Inverno, quarto, sala- cozinha.
Finamente mobiliado eom geladeira,tapeteado. Ver 2.a feira depois de * !
horas. Chaves; Avenida Prado Jumoí
145, Loja "A". 09283 Q

Hua Serafim Valandro, 23, com rala,
2 quartos, cozinha, banheiro e depend.
de empregados. Todo pintado de novoAluguel Cr} 8.000,00, chaves corn
o zelador e tratar na Construtora
L. MARTINS S.A. á Rua México 11,
grupo 502 — Tel. 22-1055.

.. 10160 4

ALUGA-SE o apartamento 304 da Rua
Pedro Américo n.° 225 com sala dois
quartos grande, terraço com tanque,
n3o falta água; Chaves, no aparta-
mento 101. Tralar-se á Rua Gonçal-
ves Dias 20 — 22-1468. LOPES. Alu-
guel 6.500 e taxas e fiador idôneo.

09370

SENllORES DIPLOMATAS - —
Apartamento de luxo em Copaca-
bana, aluga-se a rua República
do Peru n. 72, de frente com lin-
da vista para o mar c/ 3 quartos,2 salas, frande cozinha, 2 banhei-
ros sociais, toilette, dependências
de empreitada, etc. Armários em-butidos, pintura a oleo. Fica no9° e 10» pavlmentos. Ver no lo-
cal; chave na portaria, e tratar ei
GÓES. Tels.: 52-1590 ou 42-7023,
domingo. Nota: Tem garagem.

.... 4593 t

 HenriqueDodsworth, 83 Apto. 103 — Alugamosótimo Apto. com 3 quarlos, sala co-zlnha, banheiro, quarto e banheirod| empregada. Com frente para ala-
goa Rodrigo de Freitas. Vêr no lo-cal e tratar na EMPRESA BRASILEI-
RA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Ttl. 32-5827. 09303 g
COPACABANA - Aluga-se i RUa
Sinta Clpra 164 Apto, CO-1 Sala,
quarto separado, banheiro com box,
quarto t WC amprtgáda, ártt comtanque, luxuoso e confortável. Banco
NOVO MUNDO. Ouvidor 71. Fone
32-4013. 09340 I
COPACABANA — Av. Prado Júnior,
.n.o 330 — Apto. 902 — Aluga-se óti

BOTAFOGO

COPACABANA — ALUGA-SE
apartamentos iio 2o pavimento, mo com 1 quarto 1 sala Separados,

.4 rua Figueiredo Magralhâes, 463, b»nheiro completo t kit. Vêr no local
I esquina de Barata Ribeiro, com- í)E,r^MTNI?ÍS'?í|A BfR^I?Iutí?^

5, posto de írande quarto, banheiro 2°?M27 C 
mui

Aluga-sê ótimo apar-1 CATETE - Aluga-se ótimo apto.!e kltchlnette, servindo também. ito de: sala, quarto composto de: sala e quarto conju-
grjnd», banheiro ompleto e pequena Ssdo, banheiro completo, cozinhj í

22-5827.
tamento .composto de: sala, <M«to.|ç9y£^d«r liMgWWi, «„, comerciais, em virtude I COPACABANA - Alug.-se apt». c|
cozinha. Ver o apartamento -508 "díl«"trada 

de serviyo.^r^ Cr* ?.í.?i° R,fflV.rtn«W^,»J^,«ra*Hua Real Grandeza. 100. Tratar na fd» Ru? Sanlo Amaro, 23. Chaves r>,5.000.00 e taxas. Chavei rom n!,"""-_.""" Pompeu Loureiro. 66-A
CIVIA. Trav, Ouvidor, 17 — Loja. — jo portTel, 52-8168, I

7336 41
Ouvidor,

eiro" 7*7^^1,; 'POrle.ro. T%tS „ú toW™! J% %> »v«? *M% « £»«, " - Loj,, T.l, 52-6166 j52-0217, com Sr. PEDRO. ' §rW"JS«SBU. s" J$0,334 *l '_ «85 II Ferrtlri, pedt-st fiador. 275S7 8

COPACABANA — Alugi-sé ótlme> \apartamento com quarto e sala, cozi'í •
nha (pequena), banheiro completo, •
Ver na Rua Júlio de Castilhos .75, ,apto. 712. TraUr na EMIL. Emp^s^
Metropolitana de ImóVels Ltda., Ru«
Senador Dantas 74, 12.» andar ou -ei '
los tels.: 52-0059 ou 32-0603, das P~.
ás 12 e das 14 ás 18 horas. '

. 04483 *,
COPACABANA — Posto ,8. Alupr %'jmagnífico apto. em 1.» lpcaçío, -lfi
frente para a Av. Atlanticn, com ra-i -
láo de 30 m2, 3 grandes; quarlir,. 4 ¦'
banheiros sociais, copa, ampla cozl'i
nha, dependências completas par^empregada, área com tanque e vagana garage. Tratar 2.» feira com Masi
cirenhai pelo tel.: 22-2927.

01943 r 
'

COPACABANA, Posto 5 — Aluga-jfl
apto. luxuosamente mobiliado, para!família de fino trato, tendo 3 salóea,
2 quartos, jardim de inverno, banhei-)
ro social, dependências para empreo
gada, garage, água em abundância.
Tratar te!.: 57-2996. 04469 II
COPACABANA — Aluga-se ótimo
apartamento com 1 amplas atlas, 9
quarto», jardim de inverno, totlete,
banheiro, grande cozinha e dependên»
cias, n5o falta igut, lado da som»
bra. Aluguel 18000 cruzeiros. Rui
República do Peru 101, apto. 401
Chaves eom o porteiro,

14469
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LOCAÇÃO DE CASAS APARTAMENTOS (CONTINUA)
AbU*.A-SS apto. da quarto • ula ta-COI'ACAB.\í.'A - Alugada aparta-parados Hdàl| quirlo Jo banhu, Intento mobiliário rio queno •" V. 7oAlugutl Orf 4,SOO * Rua BaraU Hl- tinha, Crl sooo.oo. Ver e tratar nuibeiro X3Q. Chaves no apto. T, quartoandar. C5TI9 0
COPACABANA — Apt». Alu**.» o
«l>t\ te» tfa Rua Baliu Kamsn, MO
(esq. de VYandeco SA), roíistanto da
Hl* • quarto conluiados (separados
l>or l/l parede), banheiro completo
« pequena coilnha. Bailar na Rus
luUiOea da Carvalho. Chavea ns por--ii ia eom o er. Milton. Tratar no ts-
rltórln de Manoel de Sousa Ssnlos,
:opsrtamrnto de Admmiatracào, Car-
.10, 9, sls. HOI/0. Tel. 1J-7264.

04CT 6
0STO ( — Aluge-ne apt'. de quarto,
mlulro e pequena eoslnha A Bus Sá
errelre, ais. apt0. l.oaa. Alufutl Cr$
.500.00. Tratar na,Imob, Esperança
tiia.. Av. Rio Branco. 30, it.0 and.

.'rl. «-5363. Chaves c porteira,
00314 I

OSTO 4 — Aluis-se apt*. de sala,
I quarto» • demels dep, a Bua Cons-
anta Ramo», 137, apt*. 702. Alufua]

Cr9 10.000,0a Tratar na Imob. Ea-
ieranca Ltda., Av. Bio Branco, S9, ll.«
nd. Tel, 43-3043. Chaves c porteiro.

01387 6
COPACABANA — Alu«a-ae. à Av.
Prado Júnior, 101. o apto. 103, com
sala, 1 quarto», cosinha, banh. compl.,
dep, da empr., irea rl tanque e «que-
cimento centrei. Aluf uel 12.000,00, com
tlador, — Tratar com GRAÇA COU-
TO. B. A, * Bua Buenos Aires, 41, 3.*
and, lei. 33-4903. 3332 8
COPACABANA — Alufa-se, A Rua
Barata Ribeiro, NO, apto. Ml, com
varanda de irente, aala, 3 quartos,
banh, eompl., dep. de empr,, cozinhe,
saleta, tanque e varanda de fundai,
armArlo» embutido». Aluguel 12.000,00.
com flsdor. — Tratar com GRAÇA
COUTO, S. A., A Rua Buenoa Aires,
48. 3.» and., tel. 33-4902. 3328 6
COPACABANA — Alusa-se. A Rua
Bulhfit» de Carvalho, 813, o aparta-
manto 301, com 3 salas grande». 4 quar.
toa •/ armário» embutidos, 3 banhs.
Bocfaü», 3 quartas de empr., cl w«„
oopa. ooilnha grande, Area c/ tanque
• armárloe embutldo». Com garagem
a fiador. — Tratar com GRAÇA COU-
TO, B. A_ A Rua Buenoa Aires. 48.
3.* and.; tel. 33-4903. 2330 8

- tratar. RuaDjalma Ulrich, 101, apto. n -•
103(11

001'ACABANA - Mato 3 - Aluga-Í.apto. novo, de fitme. A Hua narataRibeiro, com sala, qto, etparado. bs.nheiro. eco., qto. e W.O. de erapr.g,» área — Alugutl Crl 8 mil — inf,OA1WAI. - 4J-0004, 4381 8
ALÜOA-8K - mobiliário ou"níõ;* oapartamento 402 da Av, Oopecabtiie,1101 com sala, 3 quarto», dependtn-*|,»l" • telatone. Traur tel...3,-4005. B3M »

nau perca seu tempo _, dinheiro, nâei
liüiL Preocupações de contraio, re.

S« ¦?dor*-d» Bcns '">óvels. Av.Rio Branco si, no _ ___[ ha. _TO. 41.744» - OAVAML ""
3377 1

Cuí-adahana - Aluoamos • loOmH
{,"* d» Praia, ds frente, A Rua Ju-
«la." a oíE,1"""1 "' ">• >•'01. com
SSSt Tj5""10* .ouartoe (conjusadoi)

M ?irfí*"h*' 3«- »'» ">3 - Tel !'n'ltB3- 9090 
S

R. RAIMUNDO CORRIA, 83 — Alu-
S»-tc o apto. 403, frente e esquina,
0/ aala a quarto separados, banh.,
cot., var. Crf S.SOO.OO, cl findor. —
Tratar A R. Rodrigo Silva. 18, «/ «06.
Tel. 31-8771. As chaves c/ porteiro.

9046 8
COPACABANA — POsto 8 — Aluga-
se, em caaa de família, um quarto
cam ou sem móveis, café pela ma-
nhfi. com direito a telefone e banhos
quentes, a duas mflças ou senhor que
trabalhem fora e que dêem referín-
cias. — Telefonar para 37-8138.

10029 8
VERÃO — Copacabana — Aluga-se,
por 4 meses, a partir de 1.* dezem-
bro, ÓUmo apartamento mobiliado.
POsto X — Tel. 37-1984. 2273 8
ALUGAMOS luxuoso apart ame n t õ,
completamente atapetado, próprio pa-
ra família de alto tratamento, oom
magnífica vista para o mar, compôs-
to de saleta, 2 salas, 3 quartos, va-
randa, corredor, banheiro social com-
pleto oom box em cór, 2 quartos e
oanhelro de empregada, ampla cozi-
nha americana, área de serviço com
tanque a vaga na garagem. Ver á Av.
Atlântica n.° 2242, apto. 701. Chaves
oom o porteiro. — Tratar na SeçSo de
LoeaçSei do BANCO IMOBILIÁRIO
B COMERCIAL, S. A., A Av. Erasmo
Braga n.° 2S5-A, s/loja, no horário de
12 às 17 hs. Tel. 52-3833, ramal 241.', 

14764 8
ALUGAMOS magnífico apartamento
composto de 3 quartos, 2 salas, Jar-
dim de Inverno, banheiro completo
com box. cozinha, quarto e w.c. de
empregada, área de serviço com tan-
qua • garagem. Ver á Av. N. S. de
Copacabana n.° 960, apto. 901. Chaves'no local com o porteiro. — Tratar
na SeçSo de Locação do BANCO IMO-
BtUARIO E COMERCIAL, S. A., à
Av. Erasmo Braga n.° 255-A, f/loja,
no horário da 12 ás 17 hs. Tcl. 52-3833.
ramal 241. 14763 8
COPACABANA — Aluga-se, â Rua
QulmarSes Natal, 23, apto. 202, com
salas de visitas e de jantar, 2 va-
randas de frente, cozinha, copa, 2
ouartos, banh. compl., dep. de empr.,
area ei tanque. Aluguel 15.000,00, c/
fiador. — Tratar com GRAÇA COU-
TO, I. A., A Rua Buenos Aires, 48, 3.»
and, tel. 23-4902. 2331
ALUGA-SE — O belo apartamento
802 em primeira locação a Rua Ba-
rata Ribeiro, 427, com grande sala.
3 ótimos quartos, 2 banheiros, depen-
dencias para empregados, com ou sem
garagem. Aluguel de Cr? 12.000,00 —
ver no local e tratar na Construtora

— Ia. MARTINS S.A. á Rua México,
11, grupo 502 — Tel. 22-1055.

10163 8
COPACABANA — Aluga-se por ãl-
guns meses apartamento mobiliado
de saleta e quarto banh. e cozinha —
Bua Raul Pompela 195, preço 6.000
Cruzeiros — Tel. 43-5915.

07182 8
COPACABANA — Posto 2 — Aluga-s"e
esplêndlo apto. c| ampla sala, 2 oti-
mos quartos, cozinha completa, ba-
nheiro e depends. de empregada —
Aluguel 8.500,00 — Ver à Rua Felipe
de Oliveira, 7 apto. 702 — Tratar à
Av. Rio Branco. 128, 14.•, g. 1408 —
Tels. 42-7620 e 52-0428.

09130 8
ALUGA-SE um quarto mobiliado com
roupa de cama, com colchão de mo-
las, café pela manhã, com direito a
banhos quentes, a uma senhora quetrabalhe fora. Exigem-se referências.
Rua República do Peru 335, apto. 902
Copacabana. Aluguel Cr? 3.500,00.

102474 8
COPACABANA — Aluga-se apto. mó-
biliado, salão, 8 quartos, 2 banhei-
ros sociais, etc. — Tel. 27-7113.

_ 08518 8
COPACABANA — Pôsto 2, alugamos
magnífico apto. de frente, composto
da 3 quartos, sala, varanda, cozinha,
banheiro completo, área de serviço

C»nhs. 28. ttit 702 -Tc.: 2^83
9088 8

20.000,00. Tel 37-8005? ' 
7094 8

vurAUABANA - Aluga-se 6tí

Íí?^1íí5mJ00 Mtníem for». 5ui
Ç»mlho de Mendonça 36 a?lo."*• 23872 8tOPACABANA _ POSTO 2 -

huü'*LqHart«» com armários cm-fiuUdos dependênc a empregadaeelvador privativo dota Dor¦ in.

17 1 tJTO tVoVtlsi Ouvidoril — Tel. 52-8166. 8084 8

«narto, coilnha, q. emp? 
"te 

_Chaves na portaria. «32^
AV.AV. ATLÂNTICA — AIiim.
aupia, 3 quarlos, banheiro social

rví» co^ ° telador. Tratar ná
Ad^fn^«Co-n,psnUa Nacloníl de
rna h« í85*0 e Partlclpaçóes, àma do Carmo n.° 17.? o _,„j,»ou tels. 52-8318 è 52-8319. ^

9113 8

COPACABANA — '•¦.-•» iploi,
ROO a 1003 rua Júlio Castilho li, si-
quina Av, Allintim de frente, siUo,
i amplos quartot depen 'íncisi com-
i '• •... Perslsnss ms janelst, Tale<
(one: ¦:¦ t:-\> Pode aer vlito depois
dss 14 horas. Aluiuelt II ooo.

— 1303 a
POSTO 4 — Aluas-M a senhor «•ii.nífii.i que Iraballie fora, eipseu-
•o e bem moblllsdu quarlo rom tels-
(one, único Inquilino — Vtr t nua
Domínios rerrelra 140, apto, MM,

Itioo 8
COPACADANA - Udo — Hua rtllpa
de Oliveira, 7, I* andar, Primeira lo-
catlo, aparlsmentoi NI a Kl, de 1
quartos cl srmUrlo» embulldoi, sais,
Jardim dt Inverno, dependtncln com-
pletas psra emprtiada. Crt 1.800,00 e
Crt t.000,00. Tratar noa dias últll,
pelos teta: 43-1833 e 23-2338 dai t ks
II hora». 14884 I
ALUGA-SE - o apartamento 708, da
Av, Prado •>. 143 composto de salt-
la, tala, quarlo, jardim de Inverno
eotlnha, banheiro, riador o u dtpò.
sito - Ver no local, lnformtcSes -
Tcl: 57.8870. 228W 8
CÕP. AV. PRADO JDNIOR 307
Aluga-it apto, 201 novo dt frtntt, e.
sala, 2 quartos, banhtlro, coilnha,
dep. empreftds, lei.: 43-8433.

31673 8

de sala. 3 quartos. tendo2 •,?=°^,a5do D°RA DE ÍMOVSI8 MASSET LTDA.
armários cmh, hh ""u._2..?'ape.tados.l Avenida Erasmo Braça. 277 s 102 -
a '""-vão, 1 por «ndar, ^..-.

t
D
J

Ca?t.lhi5;n,ho,í!Íbclro à "a 
Júlio il

COI*ACAUANA — Alugamo» a par-
tir de 10 mil cruu. ot aptos. U-III
da Rus Xsvler Lesl. 12 com ssleta,
varanda, sala, 3 quartos, banhriro,
cotlnhs, qto, e WC. de empreg. frea
com tanque. Chsves no d. 8 ds mes-
ma Rua com sr. Lui e tralar na
KAIC — Run do Carmo 27 — G. 601

Tel.: 22-1860. U740_8
COPACADANA - APARTAMENTO

Aluga-so ótimo na Avenida Rai-
nhn Ellsabetli, 321, apartamento 203,
tendo 2 quartos, salto, jardim de
Inverno, coilnha, banheiro comple-
to, quarto e banheiro de criados a
irea de serviço, aluguel 10 mU cru
tetros. Ver no local, chaves com o
porteiro. Tratar t Rua da Aliem-
bltla. 104 s! 901. Tel. 22-5814. PEDRO
DA SQ.VEIRA.

23939 8
COPACABANA — Pôsto 8 — Apsrts
mento — Alugs-se otlmo acabado de
construir, tendo quarto, ssls, saleta,
jardim de Inverno, coilnha, banheiro
completo, quarto e banheiro de cria-
dos e área do serviço. Aluguel 8 mil
cruieiros. Ver á, rua Raul Pompíla.
131 — spto. 313 — Tratar i Rua da
Aswmblíla 104. tl 904 — Tcl. 22-5814

PEDRO DA SILVEIRA.
23960 8

COPACABANA — Aluga-se ôtlmo
apartamento rua República do Pe-
ru. junto à Av. Atlântica, edifício de
luxo. duplex. c. 3 quartos, 2 salas, 2
banheiros sociais, tolllete, cozinha e.
duas pias, dep. de empregada, ter-
raço de serviço, armários embutidos,
pintura a Oleo etc, inclusive garage.
Ver no local o apto. 1.013. Chaves na
portaria. Tratar com GÓES — Tel.:
52-1590 ou 42-7023 residência.

8218 8
COPACABANA — Alugam-se 4 Rua
Barata Ribeiro 463, os aptos. 802 e
604 de quarto, banheiro e cozlnba
americana. Aluguel Crt 4.500,00. Ver
no local e tratar com SOBRAL 8: SO-
BRAL S/A, pelo tel: 57-9133.

26243 8

COPACABANA - Pr»{» do Udo— Kd, uuyur de Oxford — Alu-
ga-so magnífico aplo. 102 da ruaBrlfort Koxo ii." 30, rdlflclo de•Ho luxo. aòbre plIoUs, oom trêa
quartos, aala, aaleta, oopa e do-mala dcpendènolat, irea total dellOml. Aluguel CrS 11.000.00,
vor no loral eom o porteiro otratar com ar. Antônio pelo tel.38-2018, 9070 8
COFACÀUANA — Alu«»-»e 4 mia" (lc-
ntrtl Asevsdo Plmtnttl, n, 14, o apt,
201 nuiijiiutio, coropoito da quarto*sala, bannslro a carta, cosinha e árta
d» ssnl(o com tauqut — Alusotl Crt
7 mil — Chaves no local —vtr daa
14 aa 17 ht. Tratar no Banco Comer-
ciai da. Mlnaa Qtralt B.A. 1». de Mar-
CO n. II -Ttl. 23-3414 (dtt II it
_» *>*¦'. 

 8136 8
COPACABANA — Aluga.ia ótimo ap".
202 4 Rua Xvltr da Bllvtlra, 29, to-do dt frtntt. r l talas, aaltta. hall, 3
qutrtot, banhtlro, coilnha, dep. dttmprtftda e trea cjtanque. Chavea clo aelsdor. Trattr Banco Irmlot Out-marlci B.A. - Adm. Btns — R, Qui-tanda, 80 — nmt 92-4183.

 7183 8
COPACA il AN A - AlUgt-t* dt (te., Oapt. 1301 4 Av. N. B. Copacabana, 400com ade. varanda, esteta, sais, 2 oti.banhtlro, coztnht, ârta cjtanque edep. de empregada — Cbavtt cl oselador. sr. Jotqulm Mitos — TratarBanco Irmlot Oulmtrlet B.A. - AdmBens — R. quitanda, 80, (one 52-4183.

7153 8
QUARTO DE rRENTE grande, bemmobiliado a com colchlo de molas —Aluga-se num apartamento de fsmlllaestrangeira a um senhor distinto quotrabalhe (ora — Poito 2 — Prcco Cr»3 mil sem ca(4 de manht — Tcl,...3<-5379 — Dona INOE.

¦ -.»¦*. -«ii.-,-« „ Alilie-nt h Rua M-
Uo dt Catilliioi a*. 33 o aplo, 1.002
dt qutrtu e ssla conlustitloi, banhei-
ro t eotlnha, Aluguel Crt 4.800,00 —
Vir no local t traur com domtAi.
.'- miiiii.M. B/A, ptlo ttl: 87-0133.

26337 I
ÃÍ.UQA-SK o tpãrtameitto BÓ2, da
Av, Copacabana. 1100, ttndo t qutr-
lo, laia • coilnha, cahti digua prô-
prla, Tratar pelo lei.: ST-B130.

8710 8
COPACABANA — Alüga-M á rua¥a^
rtts Ribeiro, 483, o tnio, 902 de quar-
to, banheiro a coilnha americana.
Aluguel Crt 4500,00, Ver no local a
tratar com SOBRAL i SOBRAL H/A.
pelo Ifl : 87-1133, 26240 8

APAFVrAMRNTO nniui i Min _ , nuc OPACAS ANA - Rua Uopoldo mi-.Hüa ALMTE. TAMANDARB, H ¦
Irtnlt — comDoilo de tala, 3 qutr-guta 120, apto, de ul* e quarlo ti-lAlugim.it ot tptot: tu, kit a >vuJ i

to», copt:cotlnht. área de sirvlço o.tanque n dependtnclas dt emprejii.
fl*. Aluga-it A Rua Constante R*.mot n» 23, apto, 801, Chavea como porttlro do edifício tr, ANTÔNIO.

7226 8
VERÃO OOPACABANA - Alliga-Tõ 

"l

ní." *rin.A * * apartamento peque,no, mohllladoi, par* veraneio — Am-
5«i.com f2ItV" dí **UI" e »er«o dt
ffi'*!.,'~>rMo a _ In(orm»cOtt -7^ía-U.__ JWiO 8
Rí?.1!0*4*'?* que te retira aluitapartamento com todo cnn(0rto du-
t°*flí»A«,rmlJ. " ,m" eruatlrot.¦,. CAM0E8 - R, rjgueredo Masa

RÜÀ BARATA RIBEIRO - Aluga-se Lh*M "• "no> MJ <<•» • *l « da t*r-
apartamento eom mob(lla dt luxa, de —'— . . _____ .,• .10104 8
(rtnle, perto do túntl novo, com
Itlelanr, constando de 1 itleta, ia-
Ho. 2 quartot, btnhelro, terrteo so-
clsl, coilnht, irea da ttrvlco • dt-
penildicias de empregada. Tratar pe-
10 lel._ 43-0777 e 37-4822, 2200 8
COPACABANA — Aluga-ie oa Ave",
nida N. 8. de Copacabana n. 1227,
an. 802, com 1 sala, 2 quartos, cosi-
nns, banheiro, dependinclas comple-
tei de empregada a irea com tan*
que. Aluguel 10 mil cruzeiros. Cha-
ves no local. Tratar em LOWNDES
jf SONS LTDA. Av. Presidente Var-
gu n. 290, 2.* andar. Telefone ....
43-0903. ramal 18. 10072 8
COPACABANA — Aluga-se A Av.
AtlanUca n. 3806. ap. 823. em pri-
mtlra locação, com quarto e tala
conjugadas, banheiro e 1 Uitch. Alu-
guel 4.300 cruieiros. Chsves no locsl
com o telador — Tratar em LOWN-
DES Sí SONS LTDA., na Av. Pre-
sidente Vargaa n. 290, 1* andar. Tel.
43-0905 — Ramal 18. 10070 8
GARAGEM — Aluga-se uma vaga em

_,.., . garagem fechada i Avenida Prado
4;»s ¦ Junlor — Tratar pelo tel. 37-4570.

LEME — Aluga-se por Crt 12.000.00 fi01° 
"

apto. de (rente com hall. sala, 3 quar-tos, bsnhelro. coilnha. irea de ter-viço, quarto de empregada. Ver ARua General Ribeiro da Costa n. 30apto. 702, com o Sr. MACIBL a tra-lar pelo telefone 82-8306, 2a, feirade lo ás 12 hs. e de 17 as 1M0.
 4283 (

PÔSTO 2 _ AJUR0 „ ap(0 2(U d>
e
oi

ALUGA-SS — Na Rua Jullo de Css
tilho 33 o apartamento 309 — De
frente com quarto c sala conjuga-
dos. banheiro e kit. Aluguel de 4
mil e 500 cruzeiros — Chaves com
o porteiro, tratar na ADMINISTRA-

20888

7206 8

íico apartamento doTSos™ sa-la. cozinha, banheiro wclal complein ~'J' banheiro ei
í.nmq. e Wc- c"1Pr-. *"a serviço
SSLi^S8, e ««"Bem. Ver à ruiBarata Ribeiro. 35. aptos. 504 e 804.chaves com o porteiro e tratar na Sei
lf° de Locação do Banco Imobilià-
B?«« w? Arcial, ?/A- à Av- &»
f"8.3'.255^. s-loja. no horário de 12ás 17 horas. Tcl.: 52-3833, ramal 241

14762 8
PÔSTO 5
Bolívar «, 

Alug0 
? apto- 703 da ruaBolívar. 61 com sala. 3 quartos, ba-

7000fSi Tinh* ' área' AluB"<a: Cr$7.000.00 Ver com o porteiro c tratar
gü&SS^Sl0 n!bcir° » ru. Júlio dé
rí_fínilSl 25> aP'°- 1202. tels.: 47.C 47-5885.

ALUGA-SE — Em primeira loca-
ção o apartamento 738 da Rua Si
Ferreira 228, com quarto, banheiro
e kit. — Aluguel de 3 mil e 800 cru-

o zeiros — Chaves com o porteiro —
Tratar na ADMINISTRADORA DE
IMÓVEIS MASSET LTDA. — Ave-
nida Erasmo Braga, 277 s[ 102 —
Tel. 42-C081.

7205 8
LEME — Aluga-se 4 Rua Gel. Ribei-
ro da Costa n°. 38 o ato. 208 com-
osto do vestibulo, sala, - quarto, jar
dim do Inverno, banheiro, área com
tanque. Aluguel Crt 6.503.00. Ver
no local e tratar com SOBRAL &
SOBRAL S/A, pelo tel: 57-9133.

26248 8
COPACABANA — Aluga-se à rua
Djalma Ulrich, n.° 316 o apto. 603 de
1 sala, 2 quartos, banheiro completo,
cozinha, área com tanque e depen-

. .dòncias para empregada. Verno lo-
oíJ:l84l'cal e tratar com SOBRAL t- SOBRAL
í?8'7 8iS/A. pelo tcl.: 57-9133. Aluguel Crt

COPACAB. — Aluga.it o ap. 804 diRua Balnt Koman n. 339, pintado donovo. e| qtp., aala, banh. completo tkitch. Entrtr ptla Rua Pranclaco Sá.Chaves cportelro. Aluguel Crt 3,800.00- Tratar IMOBILIÁRIA EVEREST —Av. Rio Branco 81, IP. and. ula1.103 - Tel. 23-4214. "
8042 8

COPACABANA - AlutT^~.ru» SA Ferreira, 228, apto. 631,
h»ni,..?)!*rto e .MI» "nJuggdog,banheiro _ cosinha americana.Aluguel CrS 4.800,00. Chavei no
c • J^l?tar em Lowndes &Sons, Ltda.. _ Av. Presidente
y*W«. 290-2.O andar. Tels. .43-0905, ramal 18. 10073 8
COPACABANA - Aluga-se em la. lõ"-cação no ed. Comercial i Av. N SCopacabana. 581. a 2a. sobreloja sl338 çom 2.40 x 4.40 m. ChavVs com o
co IrmSoe QulmarSes S. A. . Adm
S"2?;„~ R- Quitanda, 80 _ Tel.™M"41M-  7161 8

roa Belfort Roxo n.» 40S, apto.
;Sli»f°<m «n«1o. sala, banheirocompleto, cozinha e área c/ tan-
3ue- ,£h?VM no Io«a' com xela-dor. Tratar em Lowndes A Sons,
ni**. Av- Presidente Vargas.290-2.» andar. Tel. 43-09Sí, n-mal 18- 10071 8

COPACABANA — Aluga-ie luxuoso
e confortável apartamento á Rua Do-
mingos Ferreira n.° 46 apto. 702, eiq.
da Rua Figueiredo Mtgtlhles, com
duas frentes, todo atapetado a com
cortinas de fina qualidade. Divide-se
em. 2 salões. 4 esplendidos quartos, 2
banheiros, cops, cozinhs, irea com
tanque, dependinclas de empregada
e 2 elevadores. Aluguel Crt 18.000,00
e contrato de dois anos. Chaves e
outras Informações com o porteiro.

2267 8
COPACABANA — Aluga-se spto. mo-
biliado, com telefone, em hotel de
luxo, próximo so túnel. Trstsr psra
tel: 32-5486, com Almlro.

22815

COPACABANA - Aluga-se o apaTt«mento 604 da Avenida N. S. de Co-pacabana ltoo, com entrada, itls,quarto cm icparado. uanhelro e co-tinha completa, Crt 7,000.00. Ver nolocal com o porteiro e tratar á rua
^l™,0'* "• 3° Ml» 30'. telefone:32-4772 com o sr. Décio.

4282APTO. GRANDE E NOVO - Alugootlmo cl varanda, 2 ssISes. 3 qtos.. dl.
^«r^lS,.',V"4rl0,• 1ti,tl*- 2 banheiros,
SS^HÍ,n",.ír" ,erv^° ct»" ianque, de-pendíncltj empregador, garage. Ver«rua Henrique Dodsworth, 83, apto.S&HEtfsgç Tra"r/ ,eie,one;

23030 I'

ptradoa, banheiro completo, coilnltt Frenlt, 1'lorâcio. 1 talas, t quartos,- dependtneltt de emprrgtdt. Trt- banl)^ rwlnha,_jBtj>,_ euipragaJU, a
Itr na RIApollt Imobiliária 8/A, .
Av, Rin Hram-n 177, 8,* and. g/BOU-tlo,
Tel.: 33-7720. dat U il II borat,

COPACABANA — Rua Domlngoi yn -
reira 123, Aluga-te o apto, dt talt
quarto, banheiro completo a boa co
tinha, mobiliado com armirlo dt a
portar, cama do catai e colchto de
molas, jAgo de tofit, rádlo-vltrolt t
geladeira. TAdat ai peçaa em bom ti-
tado d* r>ii,i.imti.iii.iii.,, Aluguel Cr)
7.000.00. Tratar na Rlánollt ImohtlIA
rlt S/A. i Av. Rio Itanco 277, 8.
and. K/iioa-Bio. Ttl,: U»772« dai 12
ii 18 horat. 7S8M 8

COPACABANA - Alugi-se o aparta

Çopicabana, 1236, rom sslets, ssla,
Dtt'Í5ÍÍ5 0,'1b',nhílro cow b0^ »m'
Srí«rf?cPf.n<l*neIas completas de em-
5«!g * ,chaves no -ocal, com o zela-
ísioiT"'"'^ noUe- Pe'" telefone:46-4049, com dr, OSWALDO.

' 22883 8
PRIMEIRA LOCAÇÃO - Ahigo lln-do apto. com sala, 2 quartos, jardim
SiÍHg» cozinh". banhei» ÍSS1
oue H-n.íSÍ' íre» ,ervlS° ram tan.
??.: "ePendínciaB empregadas, ga-
2Ôfe;Zer.* rua 8 de Julho? 349, apto.201 com encarregado. Traur ná Pra-ca Edmundo Bittencourt, 85 apto.
.___ 23020 8

SiSMí^ 
- ¦» "sldêncla 

"de

m^i„ «luw-se com refelçfles fin-mo quarto - Rua Sá Ferreira. 148
22837 '8

CASA — Copacabana — Alu-
ga-se a Rua Hilário de Gou-tis tjvea n." 87, para família gran-GAnAGEM - Copacabana. Aluga.se l,de. Tratar fnn» At oceovaga - Rua Santa Clara. 166. Tra- c„ ii,.. A.J.°"e 43-2556 COHIvaga

tar no apto. 910 das 16 ás 19 hs.
£013

Sr. WALQUIR.
• tm* i

Xavier da Sil- 1010 - Mobiliado sala» nnüZ. p
Aluga-se com- Jugado,. *ani_° j^gj f «««» «J

cCn?PrfACABA?A - Aluga-se o apto,908 da run BaraU Ribeiro. 668, cons-tai-.do de sala, quarto, kitch com fo-
gao. Aluguel: Crt 6.500,00. Chaves c/o porteiro. Tratar na Administrado-ra Duvlvler S/A. Rua Álvaro Alvim.31. 8.Q andar. 23932 8
COPACABANA — Aluga-se apto. 802à Rua Ronald de Carvalho 132. comhall. 2 salas, 3 quartos, banheiro, co-rinha, copa. área c| tanque e dep.de empregada, chaves com o zelador— Tratar BANCO IRMAOS GUIMA-RAES S.A. Adm. Bens — Rua da
Quitanda 80 — Tel, 52-4165.

06126 8

COPACABANA — Apartamento —
Aluga-se ótimo, Atlmamente mobília-
do, com geladeira, armários embuti-
dos, bsnhelro de cõr, boa cozinha,
quarto e dependências para servlçal.
As 2 salas estão atapetadas, 2 quar-
tos etc. Avenida' Copacabana, 748,
cm frente ao Cinema "Metro". Alu-
guel mensal 15 mil cruzeiros. —
Procuradores Rua do Carmo 71. st'
las 801 e 802 — ORGANIZAÇÃO TEC-
NICA IMOBILIÁRIA NORMA LTDA.

. 9190 8
COPACABANA — Aluga-se o apto.
201 da Av. N. S. de Copacabana,
683, mobiliado, cj saleta, 2 salas, 3
quartos, banheiro completo, copa-
cozinha, área c| tanque e dependén-
cias dc empregada. Pode ser visto
no local, a partir das 14 horas —
Tratar na PREDIAL BRUNO LTDA.
Rua do Ouvidor, 169 — 5» andar —
Sala 514. 9169 8

Chaves c/ porteiro

5111 8
. _.  RUA RAUL POMPPrA—m« —

COPACABANA - Rua Xavier da Sil- 1010 - Mnhln=rfn ..,.!, tss 7 aP'°-
veira, 67, apto. 902
posto de 3 quartos, sendo 2 com sr-
mários embutidos, bpa sala, cozinha,
banheiro, dependências de empregada
com água quente — Nfio falta água.
Aluguel Crt 12.000,00 — Garage fa-
cultatlva Crt 500,00 — Chaves com o
porteiro. 10169 8

COPACABANA — Rus Siqueira Cam
dos 8, apto. 609 — Aluga-se ótimo
apto. com quarto, tais conj, banheiro
e kit. Ver no local e tratar na EM
PRESA BRASILEIRA DE ADMINIS
TRAÇÃO LTDA. Tel.. 22-5827.

00316 I
COPACABANA — Rua Toneleros n.«
30/32, apto. t — Aluga-ie Otlmo com
2 quartot, ula, cozinha a quarto e
banheiro de empregada. Ver no loeale tratar na Empríia Bratilelra deAdminlatraçlo Ltda, Ttl.; 22-5827.

09317 I
COPACABANA — Rua Sá Ferreira
228. apto. 323 — Aluga-te ótimo apto
:om quarto e ttlt conjugtdoi, ba-
nhelro e kit. Ver no local e tratar¦ia Empresa Brasileira de Admlnls-iraçSo Ltda., tel.: 22-3827.

09JI4
COPACABANA — Rut Miguel Lemoin." 10, 10.- andar — Aluga-te ótimoapto. çom 3 salOci, 3 quartos, grandesvaranda com vlata para o mar, cozi-nha. banheiro, quarto r hanheiro deempregada. Mobiliado com telefoni-,
?i!?ve?, n" Av' Atlántnca 3.318. apto11M- Ver no local e tratar na Em-
?£" Brasileira de AdmlnlatraçüoLtda., te].; 22-3827.

00307
COPACABANA - Rua BaraU Rlbel-ro 450, apto. 801 — Alugamos ótimospto. com quarto e saU conjugado.Ver no local1 e trattr na Empresa Bm-
¦nilíi AdmlnlatraçSo Ltda., tel.22-5827. 09293 8
COPACABANA _ Hua Barata Rlbel-
In(n ' apt0-. m ~ Alugamos ótimospto. com 3 quartot. ssla, cozinha,
SÜÍIÍi e bueiro da empregada comgarage. Ver no local e tratar na Em-
?m» *Bira*ií,e'.rí., de AdministraçãoLtda.. tel.: 22-5827. 09254 8
COPACABANA - Av. N. S.'"de""CÕpacabana n.» 581, 2.» loja 301 — Alu-
?íi?i»04*,i«mfrMbre,0,fc e dependinclassanitárias Ver np; local e tratar naEmpresa Brasileira de AdministraçãoLtda., Telefone 22-5827,

09298 8
CrS 5.000,00

Administradora

12 e das 14 às I7hs. 
""• d"s 8

_ 5083 8
rua

»04 com mobília, composto de sala é

Ul"! 8$g& * SOBRA^S/V^
26232 8

PÔSTO 8 - Alugo o apto. 501 da rua!8M0jE *™±Jsa Ferreira 120. mobiliado, com sala, COPACABANA — Casa — Aluga-se —
rt "I, ¦ banheiro, cozinha, área e Centro Jardim. 2 salas. 4 quartos. 2°ejençl6nclas empregada. Aluguel: banheiros sociais, garage. dependin-crs 11.000,00. Ver com o norteiro c cias empregadas. Rua Djalma Ulrl-
tratar com OLYNTHO RIBEIRO à ch, 187. 4344 8

Uias.iJU47.°18d4i ^^sas2'"'' 
aP'°- ' ^! «5Ã SA~ FHfHHBÃãà - Aluga-se

" apartamento n,
20879 8

PÔSTO 6 — Alugo os aptos. 530 e908 da rua Sá Ferreira 228. cor» sa-Ia1 e quarto conjugados, banheiro ekitch Aluguéis: 4.500,00. Ver com oporteiro e tratar com Olyntho Rl-beiro a rua Júlio de Castilhos 25,apto. 1202, tels.: 47-1841 c 47-5885.
20878 8

PÔSTO 4 — Alugo o apto. 1.001 darua Bolivar 84, la. locaqSo, c/ gran-de sala. 2 ótimos quartos, banheirocompleto, copa, cozinha, área dep-
emoregada e garagem. Aluguel: CrS9.000,00, "• "

1.040, com sala
quarto separados, cozinha e banheiro
Tôdas as peças de frente. Chave com
o porteiro. 10045 8
APARTAMENTO — Aluga-se luxuo-
samente instalado todo aUpetado, ar-
mários embutidos, com quarto, sala,
saleta, cozinha e banheiro completos.
Aluguel CrS 7.000,00, c::lge-se fiador.
Ver c tratar à Av. N. S. dc Copa-
cabana, 115 ap. 1113. 23J2 8

ALUGA-SE — Ótimo apartamento na
Rua Toneleros 301, apto. 804 — Vasio
com' 1 sala, 4 quartos, 2 banheiros,
armários embutidos, vaga na garage.

Vêr no locai' c"trãfa"r' cõm'chave com ° porteiro — Tel.: 37-4448
OLYNTHO RIBEIRO ã na Júlio dc 7«13 8

ea47-58°855 
^ "^ '^ ^ 

2088^! ^i^^i^líTíis^aTo-Rio^Tuga
_. TÜifí: 20880rsel, confortável apavtamcnlo pintura
PÔSTO 4 r- Alugo o apto. 504 da rua!'.n.?.dcr"a ó!c9' tapetado, cortinas, mo-
Domingos Ferreira 192, com sala, '3 bilia completa, duas salas, dois quar-

tos, varandas, outras dependências,
abundância dágua. Rua Constante
Ramos 82 apto. 1001. Telefone 57-9160.

14809 8

quartos, banheiro, cozlnh , área com
tanque e dep. empregada. Aluguel:
Crt 12.000,00. Ver com o porteiro e
tratar cpm OLYNTHO RIBEIRO à
rua Júlio dc Castilhos, 25, apto là02. COPACABANA — Aluga-se o,apto
tels.: 47-8141 e 47-_-885. |706 à Rua Barata Ribeiro 183, com

20876 8,sala e quarto reparados, 'banheiro e
kitch., chaves com o zelador i- Tra-PÔSTO 5 — Alugo o apto. 603 da rua"avier da Silveira. 29, Constando dc

com tanque e dependências de empre- í13'1' Jardim de inverno, sala, 4 quar-
gada, i Rua Ministro Viveiro de Cas.;'1?5' scndo J conjugado, banheiro com-
tro n. 62, apto. 403, chaver com por-P'0'0' c<"inlia, área com tsnque e|

tar BANCO IRMAOS GUIMARÃES
S.A. Adm. Bens — Rua da Quitanda

Tel. 52-4165. 06123 8
COPACABANA — Aluga-se

COPACABANA — Rua Júlio de
Castilhos, 30 — Há cem metros e
com vista da praia, primeira lo
cação. Aluga-se apartamento lu
xo ocupando todo andar. 3 salas
e 3 quartos. Base: CrS 25.000,00.
Visitas exceto domingos Sr. Bar-
celiar._ « 2426 8
lÜJA domingos"ferreirà7i5
— Apto. 402 — Alu6a-se aparta-
mento com cerca de 200m2, pin-tado de novo, com vestíbuio demármore, 2 amplas salas com jar-dim de inverno, 3 ótimos quar-tos, lustres de cristal, armários
embutidos, cofre e rouparia, 2 ba-nheiros sociais em côr, 2 quartosde empregada, copa-cozinha com
despensa, dependências de servi-
ço e garage. Náo falta água. Cha-ves com o porteiro. Tratar tcl.52-8033 e 37-9816.

COPACABANA — Aluga-se o apar-
tamento 1101, da Av. Atlântica 3388,
com 3 salas, 4 quartos c| armários
embutidos, 2 banheiros sociais, copa,
cozinha, área de serviço, quarto de
empregada e garage (um apart. porandar. Aluguel 25.000 cruzeiros men-
sais T- Chavei com o porteiro. Tra-
tar BANCO MINAS GERAIS — Av.
Graça Aranha 296-A — Tcl.: 22-8365
das 12 ás 18 horas.

7165 8

COPACABANA — POSTO 5 — !¦

^ü?0A,*inh Apta "leta- Q«arto"am.

CÂNDIDO, à-ehr-^
9231 8

aP°tosACemB^ 
-.*"*•»"* ótimos

grande cozinha com lugar para cela
ad\^^aJL/J."Sa^/%?adgc!ra

COPACABANA - Av. N. S. de CÕ-pacabana n.« 583, ula 1007 _ Alu-gamos ótima tala com banheiro e kitChaves no apto.- 1003. Ver no locs
?.tr.at,aI na Empresa Brallelra deAdministração Ltda., telefone 22-3827

09399 8
COPACABANA - Av. N. S. de Copi-cabana, n.« 113-115, apto. 709 — Alu-gamos ÓUmo apto. com quarto, salaconjugado, banheiro e kit. vir To
™ Â.eAHratiar. tna í^Prêsa Brasüel-
£} »??, Administração Ltda., telefone

09297 822-5827.
°°P„A^ANA - Alugo ou vendi' 

"l

partir dt Crt 13,000.00 - Chavee <•/
porteiro. - Administradora Nacional,
Av. Prts. Antônio Ctrlot, 118, a» p^v»
Tel: 41.1914, daa t as U o oti 14 a*
lljit. U«l tp
QUAltTÜ de frente aíugt-M tin tptr-
timento 1 tndtrti, i cavalbtli» Tra*
Itr Um PtUitndu U tplo. II. Kerto.

I1M \0
THIPIJCX rtAMENOO — E prlm.t-
ra liKtçiti - - Alu.»-.. ytfà «jub*U».
da ou fimllla de alto trtUmente,
tpirltmcnlo de grtnda luso, pintado
a oito, limbrti, 4 grsadtt - ttltt, 4
quartot, 4 btnbtlrot tm cOr. grtodas
terrtcoi, com jardim, roupirlt, t<t-
gi, lndmiroí clostta, exctltnle cotl.
nha. livindtrla a dtpaadaoelas dia
empregidoi, garage para dolt ctrros.
Projeto Niemeyer, conitruclo Peder-
ntlraa. Vtr a trattr a Rua' Barão do
rUmanfo, 13..

14881 lt
ALM. TAMANDARt, 41 apto. tlf. Alu.
ga-te apto, ttla, quarto. Kitch. o ba*
nheiro, chave 1 c| porteiro. Tratar to*
ne: 28-3721. Aluguel Crf 6.000.00.

 t7440 10
ALUOAM-SE dolt amplot a SgSBBS
vela qutrlot no Flamengo, eom sica.
da da frtntt pira o mar, lnd»p»n-
dtntet, lendo um pira uma tó pat-toa e o outro c| varanda para dolt
cavalheiros ou dutt moçtt que trabs-
lhem fort, Tralar pelo telefone 43-5ois

OOWt U
FLAMENGO — Alugamos Apto.
mobll. cl telef. gelad. com 3 quartos.ttla e dtp. Tratar na AGtNCIA.
ANGLO —Americana, rua MixlcA
ia t|804, Tel. 41-2482 entra 10 • <
horas. 02807 w
FLAMENGO — Alugamos Apto. doalto luxo com 4 quartot, 1 salas, 3
banh.. g. terraço a dtp. Trttar na
Agência — ANGLO-AMBIUOANA.
rua Móxlco 148 t|804 — Tel. 42-2482
entre 10 e 6 horat. jjjjjj 5
FLAMENGO ALUGA-SB**- Um lu-xuoso apartamento para família datratamento a rua Almirante Taman-dari ii.« 67 apt. 407 da 3 tala*, g
quartot, copi, cozinha banheiro ¦dependências de empregada, tudo
pintado a óleo 01 quartos Upetadoacom armirlos embutidos am paumarfim todot com abajurot a lus-tre* de cristal aluguel Crt 14.00000
aa chayet com porteiro • tratar naAy. Rio Branco 108-I0.'. tala 1009tel. 22-5676' com SAMUEL,

07438 10
Aluga-se ou vende-ie apto., com aa-
Lai.„f lu«rto conjugado, banheiro *kitchenette, i Rua íalttandu etp.
ííaí?,u«ê* de Ab™n'««- Tratar Tel.

Vende-ie tpto. de 2 ou J qtot., fimde construçSo esmerada' iR. RealGrandeza 82. Vêr no local « tratSrc| dr. Wilion pelo tel. 38-8003.
38382 10

Ru* Fayundu 94 «p. 601. Aluga-s"ê

• Jardim de Inverno. 3 quartos co-

m% mV&Z* S^AS_

ALUGA-SE - Vaga dc garage FHuÜFrancisco Sá 105 L Tratar %lo M.
...,..,:, 15874 8

Estácio
RUA MAIA LACERDA. 597 - Apto. 301- Confortável, frente amoIs«is i

banh.SociãrcímpIcrorgrãndf\errârcaoi2ortr,OS- 
Wi cozln^ ™= 5-Íòo.OO

ÍJ2JÍ5Site_d5-«Pt«».. ü8$^tanquaÇ°!^íer^iSlíaA°-Administradora Na
ada. Aluguel __idôneo. Ver no

dcpdOncia, p/Tmpregada AlZTdl ,« A£ 
,Pre3- Antônio CarS. 6U,

local,

ALUGA-SE
tamento Te sen^ra 

"s^anlcfra¦"$£
ga-se quarto mobiliada'
Para o mar, com café da manha n,ra moca que trabalhe %T^ Pode fer

6779 8
Aluga-se Rua Leopoldo BÕnwlgSSg*^'ÍTtííSSR^-^ dc

??:lYer no local com129 esquina Xavier Silveira, óti- 82. Ve? iu,,1"* Mlgüea n.T|
mo apto. frente, 10.» and., sala e! tratar com sobral* sobpaÍ'0
quarto separados, banheiro com-|£e'0 te>: ""'-• ¦•-- J"""vlj

pleto, cozinha ampla, área servi-|H.r' 5000()
ço, WC empreg,

3079 9

Flamengo
«VJÍUU 

—Juumo apartamento, de 3salas, grande varanda, e demais S».pendências Cr$ 8.50000 -vir nlrua 2 de Dezembro 116 _ Apto. C-ui — Chaves com o porteiro — Tra.
8r '0%D^ 3VL12, ~ Alvaro A

22-6766 
• ~ S| M0 ~ TeleIone

_ MÜ1_ 8189 10

H!ES T Aluso de ft«»e
para o mar, apto. com ampla sa-la, quarto, kit. e banh. Ver com

quarto separados, banheiro com^» ^"«^«ãsr^ügue^dal^vfg^
26236 8«S?,!,n S/11Õ6. 4'3-523Í"íAluguel: CrÇ

7.000,00, contrato e flsdor. Cha-
ve mesma rua n. 25, apto. 1002.
Fone: 57-4190.

4415 8
COPACABANA — Aluga-se com ou
sem mobilia o apto. 302 da rua Mi-
guel Lemos 24, com entrada, salão,
sala de jantar, sala de almoço quar-lo espaçoso', banheiro social em côr
quarto e banheiro de empregada etc.

262 8 Ver no local de 14 às 18 horas — Tra-
ooPAPAnAWA .,„„., tar com ALDO COSTA à Av. Rio1-urAt.ABANA — Aluga-nc um quar-,Branco 277 — ino _ s,i, ™«to para dois rapazes: 1.500,00 cada; Çel ¦ 22-6940 ~Barata Ribeiro no. 74, apto. 210!' WTratar a D. SOFIA, sábado e domin-
go das 7 hs. da manht às 9 hs. danoite. 27292 8

COPACABANA _ Aluga-se ã""n'n= nVrata Ribeiro, 463 o aí» m _?.ua Ba'

e cozfnhqaU<lAh, ?,°?%aa°£ «to
no local *«lU8Uel CrS 5-°M,00. Ver
BHA? b/a lra,,Br com SOBRAL ü so.BRAL S/A, pelo tel: 57-9133.

26244 8

SIR SfflESKKi AvPÁÍfeIGêar&

COPACABANA ~

AV. N. S. COPACABANA 542, apto.
1010 — Na Praça Seizcdclo CorrSa —
Aluga-se ou vende-se de sala. quar-to grandes, cozinha e banheiro com-
pleto para consultório — Tel.:
36-0280. 29094 8
ALUGA-SE apartamento de frenteAv. N. S. de Copacabana, 129 apto.
703, com sala-quarto, saleta, cozinha
e banheiro completo. Chaves com o
porteiro. 14851 s
QUARTO MOBILIADO _ Aluga-se 

"a

pessoa de tratamento cm apartamen-
to familiar — Tel: 57-8231.

06813 8
|jn.:u, coziuna, arca com isnque c"—- ..;~.-—...... — .. .- s ¦» - * v r<nPA papatja h,,,, ,_

; dependências empregada. Aluguel CrS; magnífico apartamentos mteira- ,L°F^ac^ANA - AIuga pto

2439 8
COPACABANA — Aluga-se o apto.
917 da Rua Felipe de Oliveira, 4. còm
sala e quarto conjugados, pequenaentrada, cozinha c banheiro comple-
to. Aluguel CrS 5.500.00. Chaves c/ o
porteiro. — Tratar na AUXILIADORA
PREDIAL, S. A„ Trav. do Ouvidor,
32, 2.» and., das 12 às 17 hs. Telefone
52-0557. _2366 8
COPACABANA — Aluga-se o apto.
703, de frente, da Rua' Barata Ri-
beiro, 185, com sala e quarto sepa-
rados, banheiro, kitchenette e varan-
da. Aluguel CrS 6.500,00. Chaves c/ o
porteiro. — Tratar na AUXILIADO-
RA PREDIAL, S. A., Trav. do Ouvi-
dor, 32, 2.» and., das 12 às 17 hs. Tel.
52-5007.j  2366 8
COPACABANA — Aluga-se~o ãpTo.
de frente, da Rua Raul Pompéia, 195,telro e tratar na Secãn rlc T nt-in,-,p« dependências empregada. A uguel crs magnuico apartamentos inteira-i,n,Y, iT, V" —1. - «»?, *¦ * .""'"=. "* «"a nauí j-ompeia, ias

do BANOT IMOTILIARIO e CoS- «.OOO.OO. Ver com o porteiro e tratar mente mobiliado inclusive com!3Q°u3ar?a A2V' 
SSPbSSSrt^Íéi™"- 

3.Cr, SaIa 1 .(1Varto.,conjugad0s' ba
CIAL S.A. à Av EraVmo Br™. \?0m OLYNTHO RIBEIRO, à rua Jú- geladeira, rádio e telefone, à ruà ffiência COmWeteadíem°DSda 

¦ 
PSfnnn lnEFT** >A UgUCl nFr?255-A sLloJa. no horário de 1!! às 17 «<• .__*. Castilhos 25, aplo. 1202, tels.: Barata Ribeiro, n.« 587, apto. 902,1-f""*i~-^™*?--"™P -???_"¦ S.°=! ?l™0-0_0- Chaves c^o_i»rtelrçr:___Tra.CIAL S.A. à Av.

lorario de 12"às 17 ,
hs. — tel. 52-3833 — Ramal 211. 1*7-1841 e 4,-o885.

21744 8
¦ALUGA-SE — O apartamento 1104.COPACABANA — Alugamos por Cr$
da Rua Paula Freitas n. 37, com
sala, quarto, cozinha, banheiro, va-
randa envldraçada, por Cr? 7.000,00
mensais, chaves com o porteiro e
tratar eom o ar. CAPUTTI pelo tel.
32-6140. 02450 8
COPACABANA — Posto 3 — Aluga-
mog apto. mobil, c| tel., gelad., com
3 qta., aala de estar e dep., Alu-
guel Cr* 16.000.00. Tratar na AGEN-
CIA ANGLO-AMERICANA Rua Mé-
jdeo 148, s| 804 — Tel.; 42-2482

6056 8
COPACABANA — Aluga-se no
melhor ponto comercial de Copa-
cabana à Av. N. S. de Copaca-
bana, 162, junto ao ponto de bon-
de, no Lido, bem em frente à As-
slstêncla, loja, em obras, com 58
m2. • um apartamento aos fun-
dos. — Ver no local e tratar na
AGÊNCIA COPACABANA DO
BANCO PORTUGUÊS DO BRA-
SHj S. A., à Av. N. S. de Copa-
cabana, 861-B, de 12 às 17,30 ho-
ras ou pelo tel. 57-3861.81029 

8
COPACABANA - Aluga-se A Rua
Santa Clara 46. o apto. 304 em l.alocação, composto de quarto e sala
separados, cozinha e banheiro com-
pleto. Chaves com o porteiro. Tratar
no Banco Carioca de Crédito Popular,
à Rua 7 de Setembro 66, 6> andar
c/ o sr. Canário. Aluguel: 6.500,00.

07260 8
COPACABANA — Aluga-se o mag-
nifico apto. 608 da;Av. Atlântica 3958
esquina de Copacabana e Júlio de
Cestllhoi, em l.a locação, pintura es-. morada, com 3 quartos, grande sala,
3 banheiros sociais, cozinha, depen-
dênclas de empregada, área com tan--, «pie, etc., guarnecido com cortinas

ttnodemas, lustres e estendedores. Exi-
eem-se referências e fiador idôneo.

,.___{«rn o porteiro e tratar com o dr.
Jtentos peloa tels.i 22-4797 a 52-0656.

V. 10263 8

4.500,00 o apto. 711 da Rua Sá Fer-
reira 228, com sala, quarto conj. ba-
nhelro e Kitch — Ver no local- e
tratar na KAIC — Rua, do Carmo 27
— G. 601 — Tel.: 22-1860.

14738 8
EDIFÍCIO IKE — Av. Copacabana,
861 — Aluga-se o apto. 1204, de fren-
te, com sala, quarto, banheiro com-
pleto, cozinha com armários de aço
e lugar para geladeira, banheiro c
WC. empregada c tanque. Aluguel
CrS 6.00O.O0 — Fiador idôneo. Tel.:
57-4759. Ver com o zelador sr. Fran-
cisco. 2082!) 8

.,.„_. . com sala, 3 quartos, jardim de in-- >"•' » verno, banheiro, cozinha, depen-
dencias completas de empregada
e área com tanque. Aluguel dc
Cr$ 15.000,00. Chaves no local
com o zelador. Tratar em Lown-
des & Sons, Ltda., ã Av. Presi-
dente Vargas n.° 290, 2.° andar.
Tel.: 43-0905 ramal 18.

10074 8

íi"^1 área com tan1ue- Preço CrS j tar na AUXILIADORA PREDIAL S.13.000,00. Ver no local e tratar na I A., Trav. do Ouvidor. 32, 2.» and dasAdministradora e Importadora Cur-112 ás 17 hs. Tel. 52-5007. 2367 8velo Ltda. sito à Rua México. 98 sô- !>.nl>Ar.AP.AT. ri
breloja - tels: 32.7711 e 52-6285 .COPACABANA — Aluga-se o apto.

tar com
pelo tel,

42-5412. 9126 10
FLAMENGO - Aluga-se o ap. 202 daSua Silveira Martins, 132. comT salaquarto, banh., kitch. _ chaves com
SSííE,'í?;.AluBueI 0rs 5.200,00-TratarIMOBILIÁRIA EVEREST _ At hXBranco 81, U°., sala l!l03 - iel .

__________ 8040 
'iõ

FLAMENGO - Alugam-ae apirtamen.tos espaçosos, de luxo, um W In.
?"•• «o» «alio de 46 m2, Irêà qu.N
?'• d0'« banheiros, armirlos emb£

H?°*- ótlm" dependências, piSeíoNiemeyer, construçSo Pedernelraí
m^.e 1,r,"lar * Ru» B»río do Fls-mengo, 32, ."

14884 10
ALUGA-SE - ApsrUmetito~"d;~alti'"*°'.de 

Jtfrt*. andar alto. comgrande hall de entrada âalerl,ardim de inverno, S salôis. TSfcmos quartos, a banheiros, rouri-

26131 10

23-4214.

SRP DA VIÜVA - Pas*>-se «mirato de apartamento, 3 quartos sala
nS0' 

ba?,helro' dependências todopintado a óleo, muitos armários em-
bo 

d°636 Cr$A1!V000£0 Av RuiSBea"uosa 636 — Apto. 203 — Ver no lo-cal ou chaves no apto. 209.
9153 10

.SOBRAL.& SOBRAL" ffl» p 41"*»-» magnlFc.: 57-9133. • »'«¦ loja â Rua Barão de Flameneo Ti

.-_. lS,"ayes £1.0 zelador, sr. Lourival _COPACABANA — AIugí5i~A~Ti-,iínde Castilhos, 16 o $£ftff „* ggjí
ÍS«ífr5 

AVi Ni S' c°Paeabana com-posto de sala, 3 quartos, 2 banheirossociais, grande cozinha completa áreacom tanque, e dependências para em
fn^,aàt Aluguel Cr* 13.000,00 Vèrnõ
^cal 

chaves com o porteiro sr. MEN.
B^T%/*atai\coín, SOBRAL k SO-BRAL S/A, pelo tel.: 57-9133 com srDarcy. 26234 8

COPACABANA — Av. N.S. Copacaba-
na. 828 — ap. 705 — Alugamos c|sala
c quarto separados, banheiro, cozinha,
área cltanque, j .Inverno e dep. .de
empregada. Chaves, co zelador até ás
14 hs. — Tratar Banco Irmãos Gui-
marfies S. A. - Adm. Bens — Rua

Quitanda, 80, Fone 52-4165.
POSTO 6 — Alugo o apto. 001 da:,„-  - --i ~-_"
Av. Atlântica, 3.958. esquina da niaiL°JA — COPACABANA — Alu-
Júlio dc Castilhos, de frente, la. lo- íra-sc com 100m2., loja apropria-
cação, const. de 2 salas, 3 quartos, 2.tia para Banco, na Avenida N.S.banheiros sociais, copa, cozinha, óti-, de Copacabana n.° 552 (ao ladoma área serviço, dependências cm
pregada e garagem. Aluguel 25.000.00.
Ver com o porteiro c tratar com
OLYNTHO RIBEIRO A rua Júlio de
Castilhos 25, apto. 1202, telefones:'rência do Hotel Castro Alves.

do Hotel Castro Alves). Praça
Scrzedclo Correia. Demais infor-
mações com o sr. Mozes, na ge-

47-1841 e 47-5885. 2328 8
20881 8

PÔSTO 4 — Alugo o .pto. 403 da
rua Domingos Ferreira 236, acima da
Sorveteria Bob's, com quarto e sala
separados, banheiro e cozinha com
fogão de 4 bocas. Aluguel: 6.200,00.
Ver com o porteiro e tratar com
Olyntho Ribeiro à rua Júlio de Cas-
tilhos 23, apto. 1.202, tels.: 47-1841
47-5880..
COPACABANA — Alugamos por Cr$
5.500,00 o apto. 103 da Rua Constan-
te Ramos 131, com sala-quarto conj.
com armários embutidos, banheiro e
cozinha — Ver no local e tratar ria
KAIC — Run do Carmo 27 — G. 601

Tel.: 22-1860. 14741 8

COPACABANA — Aluga-se es-
plêndido apartamento, mobiliado,
pintado à óleo, de frente, andaralto, vista maravilhosa para a
praia, com 4 quartos; 2 grandessalas, 2 banheiros sociais, nmpa-
ria, despensa, varanda de 10 me-
tros de extensão, dependências20882 8 completas para empregadas e box
privativo para automóvel. Cha-
ves com o porteiro do edifício, à

5101
COPACABANA — Aluga-se o apto.
201 á rua Domingos Ferreira, 123, de
frente, pintado de novo- arejado eclaro, de quarto-sala, cozinha ame-
ricana c| lugar para geladeira e banh.
completo. Chaves c| o porteiro. Ou-
trás informações no BANCO POR-
TOGUES DO BRASIL S.A. à Av.N. S. Copacabana 861-B de 12 ás17,30 hs. ou pelo tel: 57-3861.

__ .- 06789 8
COPACABANA — Aluga-se o
apartamento 1.201, da Av. Pra-
do Júnior, 145, constando dc: jar-dim dc. inverno, saleta, sala,

_ • 212 da Rua Raul Pompéia, 195, com:sala e quarto conjugados, banheiro e
kitchenette. AluguelCrS 4.000,00. Cha-
ves c/ o porteiro. — Tratar na AU-
XILIADORA PREDIAL,-"S. A.. Trav.
do Ouvidor, 32, 2.» and., das 12 ás 17
hs. Tel. 52-5007. 2368 8
COPACABANA — Aluga-se, em 1.»
locação, o apto. 105 dá Rua 5 de Ju-
lho, 34a, fundos, com sala e quartoseparados, banheiro, cozinha, dep. dc
empregada è área c/ tanque. Aluguel
CrS 6.500,00. Chaves c/ o porteiro. —
Tratar na AUXILIAÍ30RA PREDIAL,
S. A., Trav. do Ouvidor, 32, 2.» and
das 12 às 17 hs. Tcl. 52-5007. .

2361 8
quarto.^cozinha e banheiro com- ír0Í>^FAB^N^nr R«? clnco àe Ju"

lho 266, apto. 502 — Aluga-se,em primeira locação, ç| sala bem espaçosa,
3 gdes. quarlos, banheiro social em
cor, cozinha, 2 quartos!de empregada
c| banheiro e área c| tanque. Cha-
ves c| o zelador — Tratar BANCO
IRMAOS GUIMARÃES S.A. Adm.

IBens — Rua da Quitanda 80 — -Tel.
52-4165. 06136 8

._, COPACABANA — Alugamos na Rua
pendetlCiaS de empregada., Barata Ribeiro 322 esquina de Paula

pleto. Chaves no apto. 804. Tratar pelos tels. 37-1237 e 43-8234.
53365 8

APARTAMENTO no Bairro
Peixoto constando de 2 quar-tos, sala, banheiro com box
ém côr, cozinha, área e de

Completamente mobiliado. —
Passa-se com a venda dos
Imdvefs. Ver e tratar à Rua
Maestro Francisco Braga 187
apto. 202. < 5716 8

Freitas, magnífica loja c| InstalaçBes
chaves na portaria do edifício — Tra-
tar na EUCI — Av. Erasmo Braga,
227, 3." andar — Tel. 42-1077.

07051 8
COPACABANA — Alugam-se os apar-
tamentos 702, 801, 803 e 804 á Rua

.„.., „„ - . „„, , „ ;Miguel Lemos, 123, em primeira loca-ALUGA-SE o apartamento 821 da Rua ção, c| sala, 3 quartos, cozinha, ba
rua Joaquim Nabuco n - 11 (es-l?a•,?e^,,eíri,• m p0r Cr».«OO^mèn- nheiro, área' com tanque, j. inverno.  _,.. .. .„,,
ciuína Âv Âiiaiti™? ( ítílJíí^^lLíyí^.TH^Kíy- «>• ™*™**±*: .SÜtveacom o ta Ribeiro, 658, eom^DARCY.

COPACABANA — Aluga-se à' Ru7~Tiiirata Ribeiro, 463 o apgtê_*4Ò2 ^\___l

Pc1oarte?°V£3B3RAL_& SOBRA2UM8

S^CABANA - AIugl^oTRÍa'. Ba-
m,»rt? k °ú ,463 os aPtos- 3°1 « 302quarto banheiro e cozinha america-na Aluguel CrS 4.500,00. Ver no lo-cal e tratar çom. SOBRAL & SOBRALSM, pelo tel: 57-9133. ij^" ,
p£uACAh,!NjJ 7MRua R^ãblica do
f„T'o UAea'seJ6tlmo «"«to de fren-
Há . ?,fas de boa conduta, ambl-
35« Íam,iia>- I2,amos café Pela ma-
??¦*'•;«. móveis. Tels.: 25-9812
Ü±6££l_ 27538' 

'i

í?ü? 
~ Bf»°rt ROxo, alugo aplo.

ÍÍS™?."CV sal,et".,1"arto e sala conj™^ei» íunci°nals, geladeira e tele"fone. Temporada de 3 a 8 mesesTelefonar 37-8782. Cr» 14.000.00
AV. ATLANTldÁ~3"Aiug0 apto. defrente, temporada de 3 a 6 meses,qts., sala. demais dependências,

CrS 12.000,00. Telefonar1
27493 8

RAES SBANC4°„ IR„MA0S õUÍMA.«AhS S.A. Adm. Bens — Rua daQuitanda 80 - Tel. 52-4165.
06124 10

« , *A"Sfnr Rua Ma*ado dc Al5s7a, apto. 402 - Flamengo - Sala 2quartos, dependências de empregada- Ver com o zelador, entre 7 e 12
 07011 10

lioras.

ALUGA-SE, na praia do Flamengo\a — o apartamento 309, de sala*
rTco0mn?PPta„ra<iOS' -^Zinha • A!
dum- S?Í5 ' armarlos embutidos eduas saletas — Chaves no anarta-mento 205. de 9,30 às 12 lioras e de20 horas em diante CrJ 6.500,00
—. 10170 10

mobiliado.
37-8782.
ALUGA-SE¦ , um quarto para casalviajante com peneío. TÍLt 37-3858av. n. s. de Copacabana n°. 363 ápt.

27481 81003.
ALUGA-SE apto saleta, quarto, banhKitch. CrS 5.500,00. Chaves comport. Rua Bulhíes deap. 603. Carvalho 412

9230 8

quina Av. Atlântica),

£í£A<^,BAN\r Av- Atlântica 3.806apto. 621 — Alugamos ótimo apto.com quarto, sala, banheiro e cozinha.Ver no local e tratar na EmpresaBrasileira de Administração Ltda ÍEIefone 22-5827. 09292 8'2á?«*4¥W*-Í 
A'usa-se paraipS.soa de tratamento, com grande li-

rti^6, JÍràÍm de inverno. 3 quartos,dependências para empregada, Semimobiliado, com móveis de jacarandá.magno, cortinas, à Ladeira dos Taba-
jaras 94, apto. 804, esquina com arua Siqeuira Campos, chaves c/ SO-BRAL k SOBRAL S/A, à rua Bara-

COPACABANA — Alugamos por CrS
4.500.00 o apt. 325 da Rua Júlio dc
Castilho 35, sala-qto. conj. banhei-
ro c Kitch. Ver no local e tratar na
KAIC — Hua do Carmo 27 — G.
601 — Tel.: 22-1860.

14739 8

POSTO 11/2 — Aluga-se 3 quar-tos, sala, ampla entrada, grande
cozinha, copa e demais dependén-
cias, à rua Antônio Vieira, 30,
apto. 1201, 1 por andar, fim da
Avenida Copacabana com linda
vista. Aluguel Cr$ 12.000,00

Banco Irmãos Guimarães, Rua da Qui- 'zelador
9056 81 tanda, 80 - Telefone 52-4165. .GUIMARÃES S.A". AdSTÊenV-RuI ™paKaVawTda Quitanda 80 — Tel. 32-4165. , t-ü^ACABANA

Tel.: 57-3968. 8028 8

Tratar BANCO IRMAOS
,GUIMARAE~ "'

1340 8; da Quitanda 80
AV. N. S. COPACABANA 371 -"apto

26230 8

511 - Confortável saleta, sala. quarto,banh., cozinha, área c/ tanque - Cr?
7.000,00 - Chaves c/ porteiro - Ad_
íninistradora Nacional, Av. Pres. An-
tónio Carlos, 813, 2o pav. - Tel: -
42-1314, das 9 áa 12 e das 14 áa 17
ha.

Tel. 52-4165.
06127 8

60» 8 92-4165.

COPACABANA — Aluga-se o apto.
404, á Rua Souza Lima 48, c| quarto,banheiro e kitch., chaves com o ze-
lador, «r. Heleno — Tratar BANCO
IRMAOS GUIMARÃES S.A. Adm.
Bens — Rua da Quitanda 80 — Tcl

08129 8

Aluga-se à ruaPompeu Loureiro, 102, o apto. 104com mobilia, composto de 3 salas, 3
quartos, jardim de inverno, banheirocompleto, cozinha completa com ge-ladeira, dependêricias para emprega-da e vaga de garagem. Ver no local

IPANEMA Hua Visconde de Hwjí"°.K8' aPt0- '08 - Aluga-se ótimo
ua . vaga ae garagem, ver no local SfSSggS Quarto* d^Him^/.0

n».UM8 
-• Com te,efone Parafins culturais ou comerciais. E11-trada independente aluga-se emcasa estrangeira. Tel. 25-5632
9064 io

LLttM6EoFf™7» T .Vergueiro~iÕ6apto. 608, frente sala e quarto hanh
FUIPMIM^Í!ha £5 «•"»•"' ÀSFLUMINENSE - Rosário 129 l.o andAberto para pinturas. gosg 10
mí^(GA"Sjl~uVm aPartamento de*e banheiro completo, mobi-
nl-/re-E.° 5 í»1 «uzeiros à Rua
?^,fdnC ?eze™hr° IM. apartamento
LPf t0i à<L. ,JLal'g0 d0 Machado eda praia. Tratar pelo - Tel. 57-8038—Fiador.

6812 10
PRAIA DO FLAMENGO — Alu-go apto térreo frente, com duasboas salas e dependências. Ser-ve para escrit., consultório, ate-Her, salão de bekza, etc. Ver c/o port. ap. 102 do prédio à Pdo Flamengo 12. F. p. VEIGA& FARO FILHO - 42-5231 e42-5412. 9125 10
Í^m1*115?100 — Aluga-se. pa7aresidência ou escritório, o apto?105, da praia do Flamengo, 12.com auarto e sala conjugadosbanheiro e kitchnette. Ver nólocal çom o zelador. Tratarem
¦S^fe* & Sons, Ltija., na Ave-nida Pres dente Vargas, 290? 2.0andar. Tel. 43-0905, raiai 18

10075 10
FLAMENGO - Aluga-se à Prala~d^Flamengo 12 o apartamento n. 1004de frente, com sala, quarto, banhei-ro. cozinha e ampla varanda deseor-Unando a Bala de Buanabara — Verno local, no sábado após às 14 horase no domingo o dia todo — Infor-maçfies pelo telefone 27-0655.

._ 8194 10

FL/mmilU) — Alugai, a ___S*i%mirante Tamandaré n. «k.*-5ò 7&com entrada, ótima sala d«"?«£f.7.quartos amplos iom.™\s?l*r'<S

ffi3CC0°SmTAO4POArr|o fe*' «°*
- 10. - S|| lOOB-Teí0:^?^."7

20818 10

fo^qS-l *$£?% iff^le ga^gem Ver Rua 1___ÉBS*92fcmengo. 35, apartamento 317 
ío Í2-"'ves com o portei rn -íw ~" Cha-

HENRIQUEP_ dá,* 18 S."Í.C0J" * 'I-
telefone 42-9494. y " hora»>l

sala, S quartS ia2h *pt0-,*»• com
«mpr., cozlnh?' ií?ah,„5Tpl- deP- **
«uei iimmê/tEdo? ta5Suí- A?u-
GRAÇA COUTO Ia 

-,?_*** cora.

205. c/ eai, .-U,!?:3e, ° «Partamentc»
randas. banheiro «JL?""** 2 va*
cias dê empregada í?ía,Md*^déll*

32-6775 g~5ilva> 10' «/ 805. Tel.

J^_«. Ver00"/00;PoM^á"

mR sorc ,VrdtSY„2vb"nh%cozinha, 2 otós t. ?L ¦- fW» <

dc Maccdi 8 aptoa80^Ua B1U,ar<1^

^daa*rRr ^WSSItí^fti
_____^__________^____ 04480 id í

Ed. V^som_ícorado e mobiliado,'nò
quár^ condado Ta^'.0 de: ,ala''•
e kitch. Ver o íntí heÍÍS, comPlet!>'-,m0x^0m
encontrar outra nas m«mÍOra' deseJa
Para auxiliar nos Ss"5 ^íSe-è confortável, claro com A?, iqxUart<!roupas Cr$ 6.boo!Õo?^S. Zf^y*

ne. Saleta 2 _fnifi2."íSM com tèle'o-

gada. Aluguel;2Ji i5il «S-díof"Srtar com Mme. Iara 4J-W90. 
°'- 

%?
00393 11»

S/A, pelo tel,: 57-9133. ma«»,*-;v i_tra.tar na EMPRESA
«..,.„ - BSASELEmA DE AIXM1NISTRACAO26229 8 LTDA. Tel. 22-5827. «9310 12

vo. espaçoso, dero? £,^fci"&¦O mar, apartamento com diaa «L?ss&skss? sdocraiarín^ ^1"
armários, depósito «í 1^zlnh» com
dáncias de emp?ega"| T fedepen"guardar auti^f^^^l

4 auartn» 1 ..7 Aiufa-se ótimo com

.09313 10

Y..\V ,\ ü..
li Á
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QjMBBrafl — AIuh-m ntlmn ...i »iv.... ...
10CAÇÃO DE CASAS

«•Umi. * «... Sm» »».p: di,,5S mUM «uirlot. ,i,„. empr.g.d»,
fiu&fô HS' ""'"iwiü rt. •.".. "¦»*• ,*w« • («raiem. Ipanema

iSSUll.!/i,„^h|•.Alu«,",| • '"li «noa. «Jr» d. prata. l>aga-»o .té Ori ..18.060,00, Tel.i 47-0083.
3312 IS

tí__t Vmm * ¦ "»»»»'• - MIM llll.TI-

L if na CIPA « A„ à «ua Me«|.

r
APARTAMENTO EU 11'ANEMA -Tlll.ia-M o ap. 308 da nua Vlicond» de
HSHÍV1?'-, "! <"Wwl «I Praça Om-Osório), da (renu, eom •»!« ¦ qto.«•parado», armário embutido, eozlnh»e banheiro, por Or| 7 mil. Charca ei
f porteiro t tratar cMESQUlTA nua
i: í? ÍÍ,VC0' "' '"•«'"lar, .ala 5. lo-"¦ f_____ -Mel u

SiWWffl ~ Aluía..» ollmn »í|o,"ral t nu» Almie, Tamandaré. nI. rompoiio de ula quarto, 
"w 

|ÍJ
í ™V"Shf,rn • '""•,'' Aluguel Cri
io. ruur na cipa h. a. . n m«.

r ,«o/i« «.»«!, dai t ii n hor»i.
IÍ07S 10

«a * Do" d* Dejemhro n.» 2J, .nio
"í 

vir »»hr A,,u»uel »•«» «rutel-

?n í? i?.C"iA S' *" * »"» MeW-
fo JI, 14.» «ndir, grupo 1.401 — t».Wene 22.8441, d./» Si 17 jfcui.
I** I-1 Ü -L Uü.74 ,0
U-AMKnwu ~ ÀW»-i« aplo. ubiI 

"*1n*.5" e .pãrümenTo" 101
^«aw.dor Vergueiro. IM d. íren"!!*'*;,.3. í""'0*' ".jih.lro e depen' «Ia. a. uarloi. deptndénclai. quarlo ?nl". df, ""Prelada. Pode «er vi»-
GK!F«EP*I «-«SS. AIuiuÍI c J1!.""0'0"1 P"l« '"* em pintura. _

* JM0.10. Pode ur vliio du 14 í, |g|T,*Ur Pel° Telefone 5Í-3622.
_*__.' mt íoi 7M7g 12

IPANEMA — Aluga-ie tm edificiode quatro pavimento* um aparta-menlo de frenle eom linda vlita pa-ia Lago», compoito de J quarloi, 1aala. banheiro, coalnha. irea de•ervlço e dependenclai de emprega-
ro», Ver à Avenida Epitácio Peuoa456. apartamento 20:. Chaveí eom oporteiro ou no apartamento Ml -A&ro-Tei':"-m-'D-

22859 12
14/18

Jacarepaguá

l-Al.OA - <vi 1500.0.1 Z Aluga.»mimo «Pto,, grandi uli, 1 quirloi, _ tunhelro e/ bo», eoilnha e/ armário JACARBrtAGUAd» IÇO, dependtncM d. emnreg.di.
Jlç. Av ípllíclo P.Ho.. ifc' api!m. Ao lido do Corle d. Cantagalo.
£hV" i'\ ° P&rUtr£ Tr.t.r c/ ir.Cariei. Tel: ty-7241,
/'- ^__ Mil 12

JAfAnEPAQUA' _ Aluga-ie 2 aparl.mnitoi .e.ti.doa d» conilrulr de 2quarlo», 1 .ala, eorlnha, banheiroepmpllto em, çftr c| garagem a nuaGuilherme Veloio n, 311 — Tratarno loeal com ¦ proprietária,
IIM 13

aplo,'/^NfURAS - AlUIfH o
l1^.?**4 * ru* a,a' OÍlolflo 4«d. iom3 Ailmoi nuarloi. ampla ula, t-mlnhae «lemali dependénol.i, tendo Initivai-«ável, iodo atapetado eom Inilmeroía.niárloi e rut.ntei ele. Ini-lmii»

p AR, TA M IN TOS
n

... (CONTINUA)

» entinIm n,-. ineluilvevaia n» gara|e Ver no hca) cl oralará Av, nio Branco 114porteiro, I

LKHI.un ~ Aluia-tr á Hua Joiá 1.1
\at, aala, banheiro, eoilnha • .i,,,,,,.dênriii de empregada, Tralar como encarregado, 101» 17
AV. ATAUI.rO~DE PAÍVA~JJI"".pto.

H loraçát, frente,401 - Alugada

renjelr.» n.o 320, »p|0. 602. — ?o

mVSSKÃ T Alugo, á nua lUrüo da
com

KI.AMINGO - Alugamoa o apto.UM d. ,Pr.i« do flamengo II com.vlita para o mar, com grande varan-
.iVf.1"'""¦«rloconj.' banheiro e co-tliih». Ver no local • trat. na KAIC
£ nu. do Carmo 27 - G. 801 _ Tel7""JO0: -. 14743 10
«jAMENtiO - Aluga.no, „ Tpíõi
22 muJn>* ?° vr,4mín«» ". comi«la-qln»io conj. banheiro e lorlnha-;Ver no local e tratar na KAIC -
m&S. " G" M1 ~ T"-'

Tanque — Ca-aa — Aluga-» por 4 mil • Ho cru-aelroí nova eom 2 quartoi, uln, eo-rinha grande, banheiro compl.to rom,box e chuveiro elétrico, área comlMWceMdor. M»gnifico turl 1tanque * entrada de «rvlco. i nua —-' «i-W"í - - ¦"'•""
llenrlquela 41, e.qulna de GerrmarloDanlai, caia í, Conlr.to de 2 anoi oldepiiitp de 3 meiri ou fiador idf>-neo, Ver no local. Chave na caia 10Tralar com BRANDÃO, Tel 82.7373 '

10287 13
JACAnEPAGUA - Aluga-» umacaM com 3 quartoi, 2 tal gl, coal-nha, banheiro, varanda e grandequintal eom arvorei frullfem, t
gua Gailflo Tavelr», 802. próximo aPraça Beca, Chaveí no n. S31 Tr».

I4Q .1141 - Tel; 42-.13Ó0, 23888 "lll"lote. 
*al._Vquarto .ipaVaVo. ÍSSuLt-MitWtmmmkê. U,-BU,dU U- QW .fStóh11*^t™* ^^

. , Chavea ei portei.Aamlplitradori Nielonai, Av,Alug«-»o no mejealoio EdlflololiVa». 
"iÃtAü»'*Cutaà "ilí 

-

*$_)_*&&* NOVO - A.u,a.» étlm. m.belliiinio panoram. par» Guaii.biia, mau d»B.ndâ!rt.i ./,.!. ri' '',' " eompoal» de: v.ramla. hall 1T1»
iralar pelo telefone: jg.|32l. .niorm.ço.. «••"«. (iindni qutnlil elmentado. Chivu no
__ _^ 14711 U tíjíTK. Ti St"? V >?"• Vir a caia I da nua Vlnt, ,^^m^IIZ . _ ITIJUCA - ¦ Aluas.ia n .,.(.. mtm k t,. . U-.iat, .. rim U.Im 11 am well"! "¦"•¦_.•

17 hi. 8088 IVmento comUnle de 2 a.lfiea, «m- i.ebCòn - Qu.no - Aluir.. imHn
PJ». J»""m df Inverno. qu»i,o qu«rto moWlSdo o «nhora Su m«2bon» ou.rloe, 2 quarlos para em- ~ Telefone 27-3807. u moç*
preg.da, áre» de aervlço «mpla. «788 17Aluguel Cr$ 25.000,00. Ver no MA TUBÜn~a-iptír407~-~i. io
&í°m.° 5«>»,l,'r' TreUr em«CAo ,mpl, ,,la, 

"3 «u.rioe. banh.!I.otvndra íc .Sons. Lld... Av ^0,lnh•• ú'h empregada - criPrenldenle Varga», n.o 290-2." an-!11;0*!0'.00 r éh,ve« « Porteiro - kdl

APAnTAMENTO - Alug.liTprtm.Ura loi-açílo, enlradi independente, ...la, quarto, rotlnha e banheiro a ca-
J»l «ni filho, ou ,.r„„_ t6, v.r .

, -¦- ....*..,..,. .,„,-...- j„, ,  ¦¦¦ m,, a.u 70? í>?.u*„A.l,,?.lr,nu Alexandrino
dar, telefone 43-0905 ramal 18 !{0''?,,U*d.or» Naclonal.^Av. Pre.. An. — T" ' IÍ2Í11 3'« "

?Í.?TÍ TEI,Ffl1 r Aluga-ie^ilmo
itVSi d,„"i",u *.nu*. Jo«0"lm MurUnho. iko M4i ipl0i ,| 10|j M 

»
cai, compoito de Jardim de Inverno,"'*• s ou»rloi, banheiro loelal, en-tinha quarto e banheiro para empre.gana are. eom tanque. Aluguel li
fô^PnSK T,r,"»r'n» CIPA» Aá nua México 21, 14,. andar mu,,l.40l_. Telefone j|.|44l, *Suk 

H?
11088 Uhora».

LAnANJEIRAS Z Aluga-» elíelenle!
10076 10 d»l0nC\rln"i,"15' í p,,i't0V tel:"Í2_i3"ÍÍT 8TA TEnEZA - Alu|.:ie~p,r.-,r.!..-. 1 i, 11 „ d„ M â| ,7 h| '; nhora. quarlo bem mobiliado

atninj lllva rtlio. n« Jl. com 11 ..".,¦ VIA - Trav. ouWir/i".T#,V T,lJ quarto, e demali dep.ndl>ncl*i. Clu. 82.IIM, u i'inT'_\í73SO 2»
ÍZoBtA^tZ Í!12LÍ'I,n.0C',,A M'«"ANnA~~Alug,.,. em
Htt.ítA,i,A,i",t'\: ° •t""' S dí }» loc«Ç»o. 4 «limai loja, í,„dn,H"?P,J„0'* H,»'!«». »»». eo«i J ulaa. J uma de ,.. exige.,, «.dor' Vá?quartoi, eoilnh., banheiro, dep. <u • Ealrada do Areai íàouli,, d.,ulempregada, varan.la e «ar...„, v.rleelin». Tm.. .. 'An.V. "ÍS-Í» "••
2°. 'Sífi„r:.Tr,Ur ¦« Awxn.iÁDÓ'.|vwor,"17"HA PREDIAL S, A„ Trav. dn Ouvi-dor, 32, ».« ind.,

na CIVIA. Trav. ou.Loja. Tel 82.ÍI88.
1)792 29

"'"Ej "•" " " 
W«?>?/"ANC'8CO-XAVIEn - Alu,..

m- Ne u..M d. Tfc^.T;aa te«. tíá:aplo. 102, á nua Hocha Miranda, S8J ro completo, varanda . n«^..n„com J auarloi. «la. Í___» ouInUI Ver chave.Ta\,„ 2Pdl"'ruí» nh», banheiro completo, depéndin-rl» do empieiada, 2 entradaa t va-randa. Chaveí no apto, J02 — Alu-
!!,«.LÇr». •••«.OO - Tralar pelo tel.em 42-7832 dai 12 ái 11 horai.

; í LAMENCO - Alug.moi por 12 mil
çrura. o aptn. M2 - BI. C. da Av
.«.l«irt?M,aM- com «•'¦• Jardim diInvecno, I querloi. banheiro, eoilnha.
?.nmi 

"Cw de "nPr"' '*"« «omianque — Vaga na garage. Ver no
CgUno 27 — G. «01 — Tel.: 22-1860.¦ - | a ' J4738 

J0
£LA'1ENÒO — Alugo o apto. 009 da«>a Marqu*,- de Abrantei 37. esqui-na-da rua Palaiandú, com tala, quar-
lirniM^Í.'™ ! C01;lIlh•• Aluguel: Cr$8.000,00. Ver com o porteiro e tratar
.«""..OLYNTHO RIBEIHO á rua Jú'

.il0,?f.'?,*,"h0* *»• 'P'0- »02. lei»-:? 47-1841 f 47-5883. Jniai ln

14744 ÍÕ'nUA ANÍBAL DE"mENDONCAaplo. 210 - Sal» e quarlo conjugadoi.banh, e kitchnetle. Cr$ 8.000,00 Chaveícl telador. Admlnlutradora Nacional.Av Pre,, AntAnlo Carloi «15, 2° pnv,
J.":,«-»H. da, í á, 12 ,• d«,P ÍÍa, 17 hl. sogj j2
IPANE%IA — A um quarteirão 

~da
praia aluga-,e quarlo mobiliado a•enhor de respeito com pequeno al-moço pela manhS. Tel, 27-155227419 12
ALUGA-SE — Apartamento — Ipanema. em primeira locaçáo com dl

Ím.^^AGUA. 
~; Alu*"-»« "ma pe- viço e dep. de criada, vir nua n. Qh.ií" "'" ", 3utrla conjugado», i1' Telefonc M-M0I. WB. - Aluía-,* ótimo apartamento

quena chácara, tendo re,ld«ncia com- rei Almeida 30 ap 0° 301, da, 
"4 

át' m it,°t ! .cfnh» americana Ver W27 23 «.''•"!•. I.« loe«e«o, tendo 2 gran-
5 UJl,:i,,U'„a qu'rl0" • "«'"•!¦ >• hora,. ' 50«1 16 sônnÁi ? ir,l'r,com §OBRAt i AA, _XZ T^ **¦ ?" ?ul,rl(". l ,"'« »mpla, banheln»dependánçlai. Ver a Rua Barone», f apauuiVc r, SOBRAL S.A., pelo - Tcl. 57-0133 São Cntfrívnn í t'°,",h* completo,, grande área ex.11 — TraUr na CIVIA — Trav O11- ARAN-"*AS — Alug«-,e, rm edlf. 28243 17 ü V»ri5I0VO0 frna com ouarto To^„ ...„i„,.".
vidor, 17 — LoJ». _ Tel • sa-aii* novo' Cr$ O-OOO.OO. eom 1 laigo, 2 «II-

, i 7351 13 "".OI.qUKtOi, 2 varanda,, cozinha com
AVlíc.Ã^r "H^T e-T-rr «mário,, banheiro completo e w.c,AL"ÍA-SE.r Um» ca» á Rua Co-1 de ompregada, a.família de trata-mendador Siqueira 800 - Jacarepa-
guá com tala, 3 quarto, e demal, de-
pendenclai — Tel.: 57.7742.

.-.-L-.-_.rv,r,r r,,!,^^,.,'»!» 18

Jardim Botânico
JARDIM BOTÂNICO - Oávea _ Alü-gam-» enr primeira locaçáo, 3 «llmoi
ÍIl?!iUl,le!lf?" d* ",e". J »»1»». «-
À, .'J, ô'lB>o» quarto,, banheiro emcôr. coalnh» e dep. de empregada cl
hfK*.5U,n,a ,J,Í[",• Km '»•• «"• ha-Dite-ie » condlçôea eapeclalt. Tratarpelo tel 48-0208 e 47-3832 - VeráRu» Itaipava. 144. o13\ ,4
ALUOA-8EIo apartamento 401. d» r'.
í.300.00 — Ver no ocal. Tratar RuâMíxlco 158, Nt. 605 _ Tel. «-830?-1.1 ti II.. 7]4J u

mento, R, Coime Velho, 1081. antigo2Ü3, apto. 201. Chave, nn apto. 401,onde v trata. Náo íalta águn. ônlhin."ft e 11.1. 8005 10

Leblon

nhX%V^ioTquq1,{e;sJui;;tob»a:P-RE-C,SO apeamento 1 sa-
praia. Jelefonar. Tcl. 27-5661 falar

TEMPORADA DE VERÃO — Flamen|o em edifício de frente ao mar, alu-
.."!** «P«rtam"enlo mobiliado comtolMmie Tande geladeira em aparta-m«nto de >ala. 3 quartos, banh. cozi-nha — Preço 15.000,00 — Tel. 45-5915

07183 ni

20883 101 COm RENE.

r.AVKA — Aluga-se uma grande ca-en de um pavimento com-grande Jar-dim.' para . (Ina comercial! ou resl-«enciali, pela melhor proposta, (hi
HF?>.3»?e aer vlita diariamente no
Vu}i. *-HH'' M»r<iu»» dt Sáo Vlcen-
CVÍ5Í_Tr,.t,r na IMOBILIÁRIA ALE-JCANÜRE KAMP te!.: 42-5710.

10290 11

37451 12
IPANEMA — Alugn-,e uma sala emapartamento alto bem mobiliada to-
2ü.ftíí£& * vma ou du«a mo««que trabalhem fora dá-se refeiçíesquerendo a Rua Visconde de Firajín. 468, apartamento 802.

26102 12

Gávea
CAVTA — Aluga-se á Estrada da Ga-vea n.. «46. o apartamento 104 deoçarlo è «ala, banheiro c cozinha —Aluguri 4 mil cruzeiro». Ver no locale tratar com SOBRAL & SOBRALB.A. — Pelo — Tel. 57-9133
; ¦ , ¦ '26246 11

GAVBA. — Aluga-ie otlma residênciaem baixo 2 »; qto. W.C. empreg. co-tinha, área e tanque, terraço. Jar-fllm, garage 2 entradas, altos, 3 otoi.
. a bartli. Inf.' te). 47-3327.'_•___ 

.. 
' 

14872_11
FAMÍLIA AMERICANA procura
ceia com % salas grandes, . quar-tos, dependências para 3 empre-
«adoe,.f»race, jardim grande. —•Preferência Jardim Botânico, Gá-
tfea,- Leblon. Base: CrS 35.000.00.
m,»Tr»71.  2407 11
Í^P.0A r Aluí«-»e otlmo apto. deITente á Rua Conselheiro Macedo
S?1??»"^*-39^ «"PJ0- 302., compoato
?,e.,'" sW?* 3 quarto», banheiro «o-JliV cozlpha, quarto e banheiro plempregada irea com tanque — To-dtf mobiliado — Aluguel 15 milewzílro» — Ver no local com o por-teiro. 'Chaveí no apto. .102, até áa 14horas.'-Tratar na CIPA S. A, — iRUa'México 21, grupo 1.401 — Tele-

, Iene 22-8441, 14.» andar, das 9 ás 17hor!"- ' 18978 11
GÁVEA -T- Prox. Universidade Cato-
Jje», alpga-se ¦ apto. 304, Rua . Marqs.
Sio Vioente, -novo, com «ala. Jardimde inverno, 3 quarto,, aala almflço,nôzlnha, eofre embutido, dependência
de.empregadas, garagem, ótimo cil-m», multa condução à porta, Ver com
portclço. — Tratar 27-3257. 2298 11

a. f^K ,A1»W-»<i apartamentode luxo com 3 quarto,, 2 amplas aa-ias c demais dependenciai. Direito a
oníííf.". "\ *""**¦ , Ver e tr»t" »
3¥ílrq. V«..,h0r* .1° loc,,1• à AvenidaVieira Souto n. 372 com o porteiro

8204 
'12

IPANEMA — Alugo casa na Rua Ba*-"o de Jaguaribe com dol» ,a16es,quatro quartos, banheiro, lavabocopa, cozinha, garage demais depen-
?Í."í r"!„r Cr?A"'mM - Tratar H.José Linhares 65 — Apto. 101 — Le-blon- 9199 12

Ia, 3 quartos Leblon, Ipanema ou Jardim Botânico. Pairoaluguel Cr$ 10.000. Tei23-5062. 23806*14

LEBLON — Aluga-ie «timo aparta-mento composto de: tala, quarto, ba-
..!?/ eoilnha. Ver o apartamen-
12. i™ Avenida Bartolomeu Mitre.3B5. Chaves no apartamento 305 —Tralar na CIVIA. Trav. Ouvidor 17Loja. Tel, 52-8166.

7347 17
AV. DELITM MOREIRA — Alül?ÍMrecompletamente mobiliado, aparta-mento de alto luxo, grande Jardimde inverno, 2 salfles. 3 dormitórios,biblioteca, copa-coilnhn. 2 banheirosíoclils, dependência, de empregados
garage par» 2 carros — 40 ilfil cru-
55 ãL~ Para ver telefonar para: —37-8809 ou 37-0391

7357 17

7.-.-*P'i9 otlmo * Pra" «"o» Ja-carandás 9, apto. 302, tendo 3 quar-toe, salío. copa, cozinha, banheirocompleto, quarto e banheiro de"cr 5-dos e àr„ de lervlço - Aluguel 12
í^,1 „cir„1z,!ir0,! 

~n. Ver no local, nuem pinturas _ Tratar A Rua di A<lembléla. 104. ,| t04 - Tel. M-M14 -PEDRO DA SILVEIRA.
23958 14

IPANEMA — Aluga-se apartamento201 da Rua Redentor 15. ocupando to-do o andar, com: vestlbulo — sala— varanda — dois quartos — ba-nheiro — s. almoço — cozinha —
quarto e W.C. criada - árca - ar-mário, — Preço CrS 12.000,00 _ Cha-ve. por obséquio, no apart. 101 —Tratar com VASCONCELLOS JU-NIOR — Telef. 42-6688 — 26-7082.

9004 12
IPANEMA — Aluga-se um aparta-mento de quarto e sala separados,coülnha, banheiro, área com tan-
que e banheiro de empregada á RuaNaicimento Silva 48, apartamento203. Chave» na mesma, 78, aparta-mento 104. ,

8790 12
IPANEMA — Aluga-se ótimo apto.composto de sala e quarto, ba-nheiro e cozinha, Ver o aplo. 522 daRua Visconde de Pirajá, 111. Chavescom o porteiro. Tratar na CIVIA, Trv.
Ouvidor, 17-loja. Tel. 52-8166.

7346 12

JARDIM BOTÂNICO - Alugamos pl
mi*?1.1 CrU."- °"Pl0- S| 103 da RuaMinistro Artur Ribeiro 86. com en-trada, pela rua Getúlio das Nevescom 2 salas, 3 quartos, banheiro, co-zinha qt. e WC. de empreg. áreacom tanque. Chaves com o porteiro
li r 

"LKA1C-.r Bua d° Carmo27 — G. 601 — Tel.: 22-1850.
14742 14

JARDIM BOTANifco - Aluga-sc"^-Cr» 5500,00. Rua J. Carlos n 66 ap.si., qt., banh. completo, coz. área dep,criada. Cont. ou sl cond. Dep. ouílador — Tratar íone: 27-5223,
 1302 14

LEBLON — Perto da praia. Aluga-mo, apf». para 8 meses a 1 ano com3 quartos, 1 ,ala ampla e dep. Tratarna. Agíncla Anglo-Amerlcana. RuaMéxico, 148, »| 804. Tel.: 42-2482.
02586 17

LEBLON — Alugamo, residência no-\amente pintada, em centro de Jar-dim com 4 quarto», 2 banheiros. íflade Jantar e sala de estar, terraço cn-pa, cozinha ? peq. apf. em cima de
«."."«ÇL (V"»« HM José Linhar?,,
íi™,?í " «! ,A*êncl!l Anglo-Ame-
« i?Í Ru? MÍX|™. 148, s| 804. Tel.:42-2482, entre 10 e 6 horas.

02593 17

";°'-0N - Aluga-ie amplo aparta-
£.?,h° com «,"•• «"ol, qii.rtoi eom
bánhe?r„,r.?,*rl0 •n">uildo. cozinhauanheiro em cor com box, quarto de
f,n P"««d« con-.' dependenélu » ár"Interna, na Rua Carloi Golo n 122
47-4283 ou no local com o proprleíá^
—' M0M »ALUGA-SE — Um eipaçoio quarto,pede-ie referenciai _ Avenida Gr-neral San Marllu 318, apto. 101 1L*]0Jh P 14878 17
FAMÍLIA AMERICANA procur»
casa com 2 salas frandei. 4 quar-to», dependência» par» 3 empre-tedos, garage, jardim grande. —Preferencia Jardim Botânico, Gi-ve» Leblon. Base: CrJ J5.000.00.Telefone: 27-3Z7.r Bíw»»'«»'

2406 17

oom grladilra a telefone. — Tratar nowmmmmAYmálflelo de concreto armado, comtru-
,»;**•"»•¦ Ver á Ru. sinmbrt 4 .
çhive, com o zelidor. Tratar á Rua
ÃuglS« Al«» >' - 7° and.r.rtel, ...2J-3358. Alugue baie Cri ln nnn nt,¦luguel bate Crj 20.oo0.0o'

07)30 24

d» frente, ed. 4 pav,., ««bre pilutlieom elev.t 2 ialai. 3 qto,." .,.,.,
Ver,-i'íí "aIT.*- ,omI"««": garagem:
iní i/ • A1a,Jb,r,° Ar»nha. 87. apto..102, ei o zi.|,dor. — Tratar cl o ,,.,,
P_rletárlo tel. 2«.B77>. 3137 «
MUDA

í°/l° "odrlguei n" 33 e tralar ei?.a.\- "l,: "•""O «"» «WÍBf do.n.111,11. 4307

Subúrbio Leopold.
OLARIA — Alugamo, com aiiã- 3werio. banheiro. Ml|nhí. 

"o." 
\Ü^mmMPtf_TmZità

Carmo 37. g| col _ Tel. 33-1BM.
14732 30

»u. i»i.i _ Melhore aua renda ,»«Prre. „u tempo , dinheiro „,'o te!
rol ¦^rafaí8? de rontr.to, . 2.«Uti, ou venda de leue Imóvel, con.ando «.(,, pr0blem.. i ÀdmtelKIrado de nen, Imóvel, _ Av Bi.
43^7443 _ GAVAZZI.

íoaRr?.1^.,.BOTANICO ~ Excelenteapartamento com sala grande 2varanda,, 2 quartos, etc, e deoendan-cla,f piTJ empregada. Aluguel a
S-287B 

CrUZelros- Tel«- 27-7752 ou

10180 14

GARAGEM —. Aluga-se a pessoaidônea, vaga de garagem á PraçaSanto» Dumont, frente ao Jockey.
Tel 47-8069, 10328 11
Lagía- (Tonte da Saudade) — Aluga-•w o ap..'. 103 da K. Almirante Gui-lhobel, 26 com «aleta, 2 «ala», 3
quarto», c| armários embutidos, J»r-d&nde inyerno envidraçado, cozinha
.ql5 pias, copa banheiro, área de ger-viço, azulejada, banheiro e quarto»da empregada. Todo decorados: san-cas ,e florões. Vér c| H. José, diária-
mente..Tratar .tels. 36-1634.. Vende-se
também, Cr$ 2.000.000,00.

26260 11

IPANEMA — Apartamento — Alu-
ga-se o de n.* 414, da Rua Visconde
de Pirajá n.* 111, com quarto con-
{ligado, Kitchnete, banheiro, primei-ra locação por Cr$ 4.500,00, tontrato
com fiador ou depósito de 3 meses —
Chave ,na portaria, com o sr. Morei-
ra, tratar com o «r. BRANDÃO —
Fone: 52-7373. ,10268 12

JARDlM BOTÂNICO _ Aluía-se
dneann.™Cn0 «pyteaento á Rua Aba-ae Ramos n 3, apartamento 101, ter-
fr=A.Aluguei 9 mU <=r>«eiros; te^i en-
£k.& «""""de «ala. três quart^ ba-
de lm«,f2ríha' t"íart0 e banheirode empregada e área de serviço
Diomsí}?ue' ThTs no )ocal ™üiONISIp T Tratar com o sr. Sampaio, pelo telefone 27-9695.' 

27445 14

SnSí Aluíamos apt». completo.
íuíin!-0,' P1ra 3 » 8 me«" oom 3quartos 1 ,ala e dependtnclas. Tra-
iSiJlin ?í.nCl", •^'!l0^A'nerica"a. Hua
\r.,n ' l4í- "I m- TeI- «-2482. en-'I"5 10 e 6 horas, 02591 17
oí?.L^N ~ Pas«a-se contrato de 2anos, do apartamento 101 da Rua Al-m rante Guilhen n. 352, constante de«ala, 2 quartos, banheiro, cozinha evaranda envidraçada. denendenelâg nlempregada. NSo falta água, aluguel8 mil cruzeiros com fiador

LEBLON — Alugamos aparla-mento novo de frente, contendo
ÍW doi» »mplo» dormitórios, ba-nheiro completo, quarlo e W.C.
™Ja,ptt"*á*J àr«» de «ervlçocom Unque. Rua Tubira n° 8
vS." - e .Av\ Bar^«omeu Mitre.'Ver no local, apto. 514, chave»
Sl" 

a"or. Tratar na CNAP
ir«^Dh» N.?c onal de Admlnla-
Carmo n.« 17-3.» andar nn t»i. .52-8318 e 52-8319.™°9ljl 17
^^ T Aluía-,e otlmo apto7"defrente á Rua Ataulpho dc Paiva _composto de hall. sala, 3 quartos ba-nhe ro social, cozinha e quarto bí-nneiro p| empregada: com telefone

nheiro completo, cozinha, dependen- 5*r. °''e«te, armárli, p/ roSpa m. ívor n, caia Toa Âlu»t!i r-5°r '*"

inUT nn

VILA ISABEL

parlamento 403 do enderíço acima derno. Tel: 47.3163.no» dlae utel,. MU3 a<
Hu« ConreÍhêÍíí"zenha n"

n.^CoAGS.Em.° BfcÇ^n^l^^ÍBarf A 5í*
mmà^___«__J>_^^

B^§sSgS8£»síS
.eemrSirr„II,.d,AH,,r'Ur"d'*«u,,-en«r«d«di|TRAt;A0 "DA; T.l: 22.3827,
557!W*-ÍS!Ç" rut A"erto dia, útel»

no l.o andar, servido por «leva-
2Ííi k ,'«".* d0" Romeiro.. 186 -

Ver'ti"-JSnU' 0U .»•««»*»¦.ver no local com porteiro. Alu-9315 27 jffl1 • Partir de cf» 2.000,00 1

. , ,.„„„„ „. ALUua-se «partimentn á Riu Ra'-

ÍK ^«WftJSSW 1, hori,
18977 17

LEBLON — Alugo 3 aptoi na Av Un

í?nh. a'i """'o. «ala. banheiro . 
"o-

zinha. Aluguéis de 5.000,00 a «000M
THOCRlBlmO,r2 V,ra,ar 

'/ 
OLYN:

tifhn. I? H.0, * Rua Júll° de Cas-llho, 25, apto. 1.202. Teta. 47-1841 e47 58115. 20M7 
n

ALUGA.SE - Leblon - ótlmo^anír"tamento - Livin» rs-.«Jl .° ?par-

ieieione 37-0342. uo/uT •»* z.— ——— "*' " Aiuri liH»3 
^^ J

ím-__%FgSSmmm^

SSftíSmm s"eS«£ J EDUAHD0 ~ f ^^% , 
^

r..1?."?"™ Pelp» telefone. bjomIõí a>-v 14713 5°

30

Tijuca

:ruzelros. Tr.tar na ««« J* ' í0""' b«nl>elro em cir,
Ru. México 3L g tStt^ySt-lf^ff' át,<"*"*>" *"'vi! "rv Co. Aluguel Cr» 9.500,00ver no local com o porteiro mtratar á Av Prcld.nte \Ç||,on 

°3lÓ
12 and. «I. 1.214. Telef. 43-1001 _»r. Oliveira ou Adelino. 02473 a7

™CA -, Aluíam-se apartamento,".o^os — fino acabamento — RuaConde de Bonfim 611, com sala 3
^"'"•.^"«rto empregada cízlnha!2 banheiros, com pilotl, com ou «emgarage Tratar Rua Ronald de Carva™lho 55 portaria - Telefone 37-1014

27471 27

JL 2.iRua Ralnh" Gullhermlna. 6.com sala e quarto separados cn*lnha e banheiro. Chaves coralo nor-
AHmi„?V i2 à» " "O"'» Tratai na
MmrTATr,,«0Ia' .'^•CNICA E CO.
m T_Uh ?-A-. Rua Senador Dants,BO.j.Og PaVimento, telefone, 22-0267 e

'd°r- 
«„„ ,JÍSrnt? .", Uvint Grand». » QuârZ das 17 ás 20 hor,,,

-~^J!\.l'm: ^'"tílf"1' »?"Hf*. ^oupai-riJUCA - RuTl

63-1198.
10206 11

IPANEMA — Rua Visconde de Pira-
Já, n. 111 — Apto. 610 — Aluga-se
ótimo com quarto e sala separados,
banheiro Kit e armário — Ver no
local e tratar na EMPRESA BRASI-
LEIRA DE ADMINISTRAÇÃO LTDA.— Tel.: 22-5827. 9311 12

LAGOA — Aluga-se o apte. 302 daRua Custódio Serrao n. 3. com óti-
í?.*1.Y1.8ta-?ara .a La*0* Rodrigo deFreitas, com entrada" ,a a, 3 quarto,6cozinha, banheiro social, quarto .'banheiro de empregado, área comtanque etc. Chaves com o porteiro- Tratar com ALDO COSTA à AvRio Branco 277 — 10- — íii/w»Tel.: 22-6940. S|1008 ~

20814 14

APARTAMENTO — LEBLÕrTZ^^ÍT
SsSSff* banheiro,%™X «5S£gÇí.f SS2S2» tótS
?0Oíe:T27a.t8^4,egUnda-feira "*° «*¦

ÍTo.",MAoíSÍ,Síf..pr;.t!-.I m«'?. ou | Aluga-se o apartamento n> 4Q2, cõníde sala, saleta, 3 ma»
iQuaripa. ótima cozinha, quartí e de-

1 ano 6 oiin lín Vv PIÍ"' 6 mez" ou Aluga-se c
te Di'a, S 

°; Vcr das 10 em dlan.'tando deie. Ulas Ferreira, 25 - apto. 201. quarlos. ó

José Higino, 54
menl

saleta

.-E- 10247 17
2L4«r,a-m.Rnro& 3^ ST*
2,Ua,rto.s.',.b,a.r_hoiro, cozinh? c6m' boíPara geladeira.área com tanque lrmários embutido», quarto de d£S,S«"garaie Ch«v». ^JS *'"??.aeposito,

IPANEMA — Rua Visconde de Pira-
Já. n. 111 — Apto. 418 — Aluga-íe
ótimo apto. com aala, quarto, ba-
nheiro e Kit — Ver no local • tratar
na EMPRESA BRASILEIRA DE AD-
MINISTRAÇÃO LTDA, — Telefone
22-5827. ,9309 12

Ipanema
IPAíJJIMA — Alugamos apartamento
de-frente com 2 quartos, f aala, Jar-¦» 'mm de Inverno, dependência de em-
pregada, com aancas, etc. Rua Go-mos Carneiro 124 apto. 701 aluguel
ÇiV 9.200,00 mensais" chaves com o
PSÍSiS? ¦r"^J.ratar n» IMOBILIÁRIA
teme LTDA. i Av, Nilo Peçanha»„• "i"1» 702 - Tels. 22-2483 ..„**W*.-.-W»).., 09089 Í2

S^nSí^V4' A1l>ía-«e epartameAtonoobUIadn, 3 quartos, »ala, dependen-cias »mpreg«d»s. N3ó falta água com
? «»rag« Cr» J4.000.00, contrato min™mo um ano — Rua Visconde Pirajá4Ç4, »pto. 202 — Tel. 27-1767. ,' ' 

. . 
". '. . 

Ò2468 12
. S?Xnw»A — Aiuga-se ¦ apartamento,*aIa, •! quartos, quarto empregada,««mais dependencias. náo falta água-Sua Visconde, Pirajá, 494, apto.
ífmimWi 27'17" _ AIug"eI Cr*3Z.IWO,po. 02467 12
IPANEMA

IPANEMA — Aluga-se vaga na ga-ragem — Hua Alberto de Campos 67— Procurar o porteiro.
6791 12

FAMÍLIA AMERICANA píi^r"»alugar casa com 2 salas grandes,*. quartos, dependências para 3empregados, garage, jardim gran-
r<Llrer*r£?cia„Jardim Botânico,Gávea, Leblon. Base: 35.000,00. —Telefone: 27-3271.

2405 14
JOCKEt CLUB - Aluga-se predlTspavimentos 4 quarto,, 3 ItltTgtr».gem dependencias — 27-3152.

S».2Sp*Erft.*!:-7404 e 22-5888!

IPANEMA — Aluga-se residência
térrea mobiliada, centro jardim parafamilia de alto tratamento, com te-
lefone e ex«ens5o, 3 varandas, 2
quartos, 2 salas, 1 sala para almó-
ço, banheiro de câr, garage e 1 apar-
tamento de frente independente com
banheiro, etc. muita água, perto da
praia informaçBes: 27-1599.

27530 12

< . ¦ r. A1"«a-se, á Rua Alber-n> de campos, 51, o apto. 103, com«ala. e quarto, banh, compl.. cozinha
Jj garagem. Aluguel: 5.500.0O, cl fia.«or-, T Tratar com GRAÇA COUTO,
fl. A,, t Hua Buenos Aires, 48 3"and.:, tel. 33-4902. 2335 12
IPANEMA — Alugamos casas com 3
fluertos, 3 laias e demais dependên-
*fcft': Tratar na Agência Anglo-Ame-' «cap».' Bua México, 148, sl 804 Tel4í;248S, entre 10 e 6 hs. "•'

\ 02594 12
ARPOADOR — Edifício Maram-
baia. —. Alugamos apartamento
de frente para a praia do Arpoa-
dor, mobiliado, contendo living, 2eialas, 2 dormitórios com arma-rios embutidos, escritório, ba-Jinélro e dependências completas
de empregada, garagem. Ver nolocal, a Av. Francisco Bherlng
*.0 7. apto. 52, chaves com o ze-lador. Xratar.Ba CNAP Compa-> «hia Nacional de Administração
• Participações, à rua do Carmon.o ir-3.o andar on tels. 52-8318

Sl-mS. 9112 12
, IPANB1MA _ Altisarao» epartamento»com quarto, sala ««parado», cozinhade ótimo tamanho e banheiro t, RuaAníbal.d» Mendonça n. 16, ap. 318.Aluguel'mensal da Cr» 6.500,00.Cha-
ifí-ÍS? ° Porteiro. Tratar na IMO-BILIARIA LEMOS LTDA.. & Av. Ni-10 Peçanha n. 26, tels. 22-2483 e41-9306 —. (270). 0091 \_

IPANEMA — Aluga-se epartamento
novo la. locaçSo com 3 quartos. »a-
la, saleta, banheiro «oclal, cozinha e
dependências d» empregada comple-
tas. Ver na Rua-Visconde de Pirajá,
39 — Apto. 501 — Tratar na EMIL —
Empresa Metropolitana de Imóvel»
Ltda. Hua Senador Dantas, 74 — 12°
andar ou pelos telefones 52-9059 ou
32-0603 das 9 ás 12 e das 14 ás 18
horas. 4477 12
ALUGA-SE — la. locação de frente
íi R. Gomes Carneiro 124, apto. 402,com jardim de inverno envidraçado,
living, 2 quartos, banheiro, cozinha,área de serviço azulejada, dependên-
cias de empregada — Ver diàriamen-
te com o sr. JOSÉ' — Tratar S6-1634

26261 12
IPANEMA — Aluga-se apartamento
de sala, 3 quartos c| armários embu-tidos e demai» dependência» na H.B. da Tírre, 101, apto, 307 — Cha-
ve» no 206 — (Tel.: 47-7883).

17581 13
ALUGA-SE — O apto. 52, à Hua Joa-
na Angélica n. 8, «quin» Av.. V1el-
ra Souto. Ótima vista para — Gran-de living, 2 grandes quartos, sendoum duplo, banheiro em côr box e de-
pendências — Aluguel Cr$ 10.000,00— Chaves c| porteiro. Tratar tels.:47-0346 e 47-8417.

27566 12

Laranjeiras
ÊmS^r 

- 
?. «Partamento 603,a Rua das Laranjeiras n 1 (Larm rin

ífac.ha.do), çom sala, trt, qufrto,banheiro, cozinha, tanque ouarto diempregada e outras dependências -
br^M"S3o^h"'3' Tra?a" à *"» 

'D^
urec, ^j, 30«andar, com o dr ttoatDO .oj, MAURY. •Telenfoíedr42-lt7f 

i

9332 16

cozinha áu,rt„Ia!i J banhelr°«. "Pai
SS. i'..?"'"0'^ empregada, en-
»uWòoaPr-__eZ?' v,a„íanda' P^Mè
qu«lquerí h6orT" ' 7°° «"«*««».'Ver
- .. \ 

10209 
16

¦Tf 7703 16S83m3?S553s
-Laranjeiras. 328, apfo. I&J^.
r. -±  09037 16

13.000,00 — Cardom ,t,',«ln. .. *
ne: 45-1871.

faarr'?L Cíü^ ~m .0 porteiro. Tra.
Tel. _

_ v— —__ 7679 17
SL0N - ^^^~i^rir-
Sdo» c.on} 2nart0 e Mla «"«Ju-
HJ ' cS,zirh!l americana e ba-nheiro. Todo atapetado Fiadôí
StíÇW*t* 3 meses Ver áR
chí5í?no Durá0'13Z- »»«• 404 -Chaves com o porteiro diária-mente, exceto^.os domingos. Tra-
ekrU^**-*^"1* de Crédito
co 99 7?a5*2 S^A; Av- «'o Bran-co, 99, 7o and. Tel. 43-0466.
.¦ 4486 17
fi^M0níí.. A,1.uía-se 4 Avenida Del-
d?f"SterMm (1r?'a)' «Partamento
i %;,.5 ' com ,aleta. »a a, varanda
Í.!f?.n.d«?..SH«rto« e demais depen-

 7689 17
comLi° rn,!.. A:u«amo» apartamento
S^i? 1.'Tl0>. "Ia dupla e depen-
^"£'as, 12 mil cruezirós. Tratar na
rS^ÍSÍ 

ANGLO-AMERICANA "

?UEaní?eéX{o°«168h.,./ 8°4- TC1: 42-2482-
2583 17

víÜ^N- 
"mAlu«a-Se * Rua GeneralVenancio Flores, no 620, «timo .ntode no 202, composto de ve.tZlo ,a

}.' ™ m u quart0s •cozl""'a compíl:
locial completo com box, dependên

WrS»L l%rteW e°,707-9133 com «r. DARr-v

3 magnfticos
o e de-
Aluguelpendência de empregada

Cr» 8.500.00 - TraUr á Rua"da°Ãlfândega n.- 309 - Telefone: 43-1361.
10057 37

TIJUCA — Aluga-se o apto. 203 7a
2ür5nFei'X ,1a Cu,nha- ,9- ""ulna comBarSo de Itapaglpe sendo de sala, Iquarto,, cozinha, banheiro, dep. para
7 ™aMe 

C°nu garate ~ Alu*UÍ> Crí'7.000,00 — Chaves com o porteiro -rratar i Rua Uruguaiana, 158 — lãocom o »r. .alves* -:,-¦¦!¦ -. ma 27
rTírtu?A T, AluKa-«e residência à R. «...uaLadlílau Neto. 15. com 5 quarto,, 3
Kjffl..a varanda,, ,.r.ge , dep;n. „ -

¦1- ?-'±_ «78 2? íoZh^irâW' ? "L"5' banhei o.TIJUCA^TaiuV,-.-,,.--^-- |""lnha, área coberta, deo H. .-._•
,ua ,Barüo de Meiqulta. 7911 It 9 nla .ln *i^« —>_. '

%™Í*Zr«"'!>7'<~ca-,a-n°'_ 
'Z\m*o% 

JríSdíWm. Sívtí . ^ih 2 nl.-.r A™-""-. «'. coin"â|õal>'RÚ«"7ó«o*SUvà,27U-"mo%!!l"
«V; ioq TÍlí; PrOCUJ,r " ch"v« na I Tratar BANCO IRMÃOSGUW1An A

"¦ ¦'*'• otlma casa. com varanda 3

fflí!^iop*' chuv<,|ro elétrico. •
So li.»COm/Sfm,r " Umm- Chave,
no OofiSZ Zm°r Wm dnd
LOWNDÈs'* SÒnS^TOaJa vVrT.sidente Vargas. 390 a., andar' tal.fone 40-0908, ramal 18. ioobo M

4484 27

Subúrbios Central
«li.J?E VAt^|JNCELOS - Alu7a-•f otln-.a cas,, c 2 quarto, aala ?oalnha complel., b.nhelr ? quintal ele

7 Tíí. r *mA,v' H1° ««neo, 128. 14.»g. 1408 - Tel,. 42-7620 e 52-0428.
~.  09138 28^^f^Siifr^4 A-

BRAZ DE PINA - Av. AntenoTN»varro, 855/875 apto 201 alugamo, ófilmo apto. com 3 quartos, .ala bi
famw v2ní" 1 e Vp,a 

"ea 
oo-nianque. Ver no local e tratar na em

?à'a. T^8&,de Ad-'""^ô

dências.
26-4657.

Aluguel Cr» 11.000,00 —
8161 27oom »,: çw^-^igft&râiMíSf^ft

ças — ver e tratar no local

, to em edifício residencial, sala grande a óleo, dol, quartos, üm duplo eoutro com armário embutido cona
dências' mhelT?t eidemal» d«Pon-
Alhln^ A â° ía,ta á8Ua- I». Rodolfo
V^ronri A_,wapt0- 102' c°m«a SIB -Visconde Albuquerque. Chaves ei zelador ou no 201 - Tratar durante ãsemana 52-2931 das 13 â» 15 hs! -
_L 4563 17

GARAGEM - Aluga-se vaga. nõ~LT-
37 «mt- In,ormaC«e» pelo ti-lefone
¦*¦« "l*¦-^-»ru^A^^^Alrwl^ou«^AJVH^vl^^^

Praça da Bandeira
PRAÇA DX~BANDEIRA~T-A]Uga^-e
SuSjfV instjtl"° de Educlçáo.Ótimo apto. de frente no 2» andar
«ca0iTpotsto,,de; hai'' Varanda' wsala, 3 quartos, banheiro, cozinhaárea _c/ tanque • dcp. p/ emprega-

»r»i.H^aVlm=nt0s'. oomodos grande, e«rojados - Rua Alzira Bandráo 33 -
m?L in/ormaç5es no local de do-mingo até Têrça-felra ou pelos tels25-7166 ou 42-5257. 

_^ 
° 

03408 27
miUn^A 

~ 
.R,Ua G"arindlba, 162~-

fí. °'hí2lT Alu«a"»e 0 sala, 2 quar-tos bmhelro, corredor, cozinha, área
ve, eniqlô%e,1fP- dn? «"Pegada cia-ves c! o zelador. Tratar BANrn thMÃOS GUIMARÃES SAI -Adm
«e?íaT *' Qultanda. «4 - íone: . ;
TIJUCA — Aluga-se ótimo aparta-
r?í.ní°„,de.sala^ jafdim de inverno,
iÍp?h.?v '2'' demal!1 dependência,inclusive garage a rua AlmlranieCockrane 178 apto. 305 _ AluguelCr* 12 000.00, com fiador ou S-

S a\> 1t5i,e,»com ° P°rt«iro • tratar
T.l* «'o R'A Branco m »"'a 806 -Tel. 52-4474. 04160 27

cozinha, binhiiío/teírVco Vrdím0".quintal. Chave, ni n.ffi ou 57U P 9291 30

salém n» 189 (Bonsucesso), » £££$L£y,\ B.ras|l (Pflsto dt! CmoUmSacy ) área com »,crlt«rin aso ~í

le:Vpa"m«?o°i,eÕt"ma'vi?taPreÍl2 7349 19 pregada e Vraíe"rv«"com 0° .lu'.

C?gQ«S ?ITI° ~ AIu«a"« PorCr» 9.000.00 nove mil cruzeiros) naAvenida Santa Cruz. n. 3.1M, (Bangí*
fíi?.i.04 CrS,?.d<! mor«dla. milta águainstalaçáo Ultragar. com foitlio e aiuecedor, telefone, galinheiros, eoeTcí
Trt„tahi2ÍÍá ÍS'/ 'T""6 Para Pa"»».
1/1..,?. 1u,1|d«,de» de fruteiras, ins-
êmDÇreV»ri^mple"" para moradia deempiegados e um coreto nara r»
& 

°"ib,u» 
,» '»«««*« ^"orta'Tratar no local.  ^fl 28

SSIHÍ0- 8- T£AC- XAVIER"-
,..»?,.r e predl° n- M da Rua Fl-gucira, com acomodações para gran-
""1 ««ndes, poráo t terreno, ser-vindo para Pequena Industria, Tratar pelo — Tel. 58-7745,

33940 39
ENGHNHU DE DENTRO - Aluía-
Ru°à Sr',!'1?1' no» «HHcirt' á
?"„.M»« Ribeiro, 477 e 487, em l"
banlíel™ ll .f"' ,*. quarto«' "zinha,nanneiro e área c tanque, chave, nn
.°S&'m.Ct* 3mo<> "o 1» ano e Crt
liTrâ? 'SfrÀllSH- Tratar BANCO IR*

/.« " ú', -_,— com escritório 450 m3
T?.8?.,h* despe,a de oorreUgem) -Tratar com a IMOBILTAnr* 11»XANDRE KAMP- Tel: t.%73.

: . _ 10288 30
HIGIENÓPOLIS _ RuT Pacheco" "d.
Jordáo. n» 67, Aluga., T ótlmj ca
nhélT 

2 
1Uart0"' «» oozlnh» £.:

ano,b,ada,dCom?Ía

Niterói
V«RAO EM ICARAI L Aluga-se" na.
íí^t.1 wl!S3d* o apartamlntô* %lí ' •Hal''Clo Itapuca. Praia rfai
» rinna-ZTpe dS Ç
e 32-2896. »¦"• "«- - «-772S

52-4165.

IPANEMA — Alugo primeira lo-cação, ótimo apto. fino acab.nlt payto. muita água, tendoampla sala, bom qt. e dependen-
elas com malnr conforto. Ver e1
o Port; o.ap. c-01 à rna Reden-
S&$&ÍrÀF •'•¦•VEIQA & FA-BO FUMO <- Av. Almte. Bar-
roso 9» S/1186 — 42-5231 e ..,.
iZ-Süm. - 9124 12

\

ALUGA-SE — Em primeira locaçSo
no, "Conjunto João Ernesto" na praçaGeneral Osório, esquina da Visconde
de Pirajá, o apart. 703, com írente
para a • praça, composto de 2 boassala», 3 quarto» com armários em-butidos multo bem forrados, pronto»para «erern utilizados, cozinha, ba-nheiro «oclal, tanque, quarto de em-
pregada a banheiro. Fica perto da
praia. Aluguel Cr$ 16.000,00. As cha-ves estüo com o «r. Moreira, en-carregado do Edificio — Tratar a Av.Pre», Vargas, 417-A — 17" andar. ¦:,¦>-
Ias 1703-5 — Tels.: 23-3138 e 23-2693.

4542 12

Cardoso Júnior 82 — r0l

te 
"! 

/' 3 ,pavimento,: 3 quar-
erhaífiS '' ,ala' banheiro, quarto

Ís. £aC>,°*- P>ocuradores: Oreani?»fSo Kram^"^a fi»
9189 16

«paçoca sala, varandamatr^taquaCr?„m,
cT 

Var?"„da e 3anelas' banheiro emcor, cozinha ampla, área com tan-que. quarto e banheiro de empr"gada náo falta água, nfio tem 
™eva-

d", aluguel base Cr$ 9.500,00, chavespor obséquio, no apto. 402
47-"3975 pr0prietár|o Pe'o — Tratar

Tel
04380 17

»a^^ê.~„A1^a-se »P«rt«mento de
denM». " qUarJ0!' e demais depen.denda», varanda e Jardim - Av.Gel. San Martin 337, apto. 101-1
m-ll 5652a' 

1B hora».Chaves no,iul — 37-5652. 0gl67 n
í'^íí^~:,Alugam05 apartamento cl
Htíwií*1? o°nJu8adoe, banheiro e
8» Sííí* 'ant RuR Ari««des Splnola.68, apto. 405 - Aluguel CrS 4.300.00
moBirVTÍp?»mT«.p^rt<!lro' '"'ar naIMOBILIÁRIA LEMOS LTDA., á Av.
K.2433eCS"rífl, 26' SaIa '02,- tei...;^í-2*83 — (554). 9092 17
^"«A-SE - A Rua Tubira 8o apartamento 205, composto de'»a-
JS'^ quartos, banheiro completo, co-
Síí, í" área com tan1ue e depén-dências para empregada Aluguel amil e 500 cruzeiros. Ver'no loeti ltratar com SOBRAL & SOBRALS.A.,- pelo - Tel, 57-9133 

aur""Uj

Í6247 17
LEBLON — Aluga-se o apartamentode quarto e .ala separados?banheiro
?„CH°íÍ?,h? comPleta- Ver Âv7 Atííífo de Paiva n.° 1175- apt. 602. Tratarcom o.sr, WILSON .telefone 47-8192?
_ "»7. 17

iVr wtEMEYER. 140, em' .cima, parlodo Leblon, aluga-se casa com 2 íalas3 quar os, dependências de emprega-
de v-°"e: Karagem. Jardim grfn-

PRAÇA DA BANDEIRA - Alugaiapartamento de grande .ala, varanda,doi, quartos, banheiro completo, co-zinha, e dependências de emprega,da, ao lado do Instituto de Educa-
í?i'.r\iTí"Ur Pel° telefone 47-8198
S^l^iU^I'—,-,-„.„-, .,,¦.,. _yi69 19

Rio Comprido Catumbi
RIO COMPRIDO.- Aluga-e uma ca-
ririn" «ondJ.ru S' * Rua Sta' Alexan-dnna. 558.-Chaves no local, das 13
nri»Ate^wVTrat«r n» AUXILIA-DORA. PREDIAL, S. A„ Trav. de Ou-
Tel°r52 Li 

' a"d-' das 12 ás 17 h'"'rei. 52-5007. 2363 22
RIO COMPRIDO - Aluga-se magnl-ílco apartamento à Rua Bar5o de Itanaglpe n» 21, apto. 803 c| grande sala3 qtos., armários embutidos, amplacoz., banh. social, dep. empregada evaga garagem, todo pintado de novoTem telefone. Aluguel Cr$ ll.OOO.Oo!
S?!v5iL £1 Porteiro. Tratar IMOBILIA-RIA HVÉREST — Av. Rio Branco 81,11° and. sala 1.103 — Tel. 23-4214

08041 22
ALUGA-SE — Em primeira locaçSo,em predio recém-conatruido o, apto.102 da Rua Santanesia, 34, constandode »«la, trê, quartos, cozinha comotlmo» armário,, banheiro completo,
quarto e W.C. ;de empregado,, gara-ge. área interna e uma ótima áreaexterna, aluguel Cr$ 8.000,00 — Verno local com o zelador e tratar naConstrutora — L. MARTINS S.A áRua México, 11, ,| 502 — Tels. 22-1055e 52-3873. i0i56 22

dor c tratar com o «r. Murillo á Ruada Quitanda, 163 ,/ 503. Tel: 43-9029.
14866 27

TIJUCA — saen, Pefi» — AÍüga-,e
^Parlamento de luxo, a 100 metro,do Tijuca Tini, Clube, com aanca,e teto, a óleo, com 3 quarto, gran-de,, ótima sala, varanda, banheiroem cór, cozinha, quirto e W.C decriado,, garagem, a Ru» Mal. Tau-maturgo de Azevedo, 74. Procurar ozelador. Sr. José Belarmlno.

1307 37
RUA PROF. GABIZÒ 381 (quasi 

"es".
quina da Rua Mariz e Barros) -
aptos. 202, 302 402 - Confortáveis, »a.la, 2 quartos, banh. cozinha, dep em-pregada, A partir dc Cr? 8.000,00 -
Chaves c/ porteiro - AdministradoraNacional. Av Pres. Antônio Carlos.615 2» pav. Tel: 42.1314, das 9 ás 12e das 14 ás 17 hs,

MÃOS GUIMARÃES's|a' -Adm Brandi ?,d,"- S,° Borja. Av! RoBens _ Rua da Quitanda, 80 _ fonT-' ' 2" ~ 8"' «• 809-810'
07156 29 ;..,„-— 2m> «

tr.i.S ?E Juma Cl"* « pessoa?!},tratamento, de 3 qtos., banheiro conjeozlnha. 2 qtos. e banheiro 3e ?m'.«regada, entrada para automóvel. Alu-
C,-CÍÍa800000 e taxas. Exige!",fiador idôneo. Ver diariamente da»12 hora, em diante, na Rua JofloPessoa. 260, Niterói, 14862 33
ICA"rai - Veraneio Praia, alüinlseótimo apartamento, l" andar h»mmobiliado „ famllí„ d, Trat.ment™
rêi- 

'iU007'"' 370 " "P'0' W -icl' 3068- 7295 31

M^íi°nDE ,JAVARI _ Município de
?iíl" Pe/eLra ~ Ca,a do campo -Aluga-se á beir, do lago, magnificacasa de campo, tôda mobiliada. emterreno de 2.600 m2., ajardinado, com4 quarto,, living com {areir"a. j0'^de inverno dolc banheiro, completos,
S.p .'.fs<"!lnha * íalota' em oima gran^
• m 1 °/"í1 boxe" e ca'"as. Luz
fou&fc fP/ gá*' 4f!ua Pr*Pr'a(quente . fria), aneoradouro priva-tivo com meias e barracas, barcos,
rn í.".de «""Pregado, com casei-
ín.7i7rHa,ar P"? telefone 57-1245 -
^ íad4 *ervid» PO'' onlb»« (Par-tlndo da Praça Mauá) e pela E.F.C.B.

00248 29
MtlER - Aluga-,e ca«a de 3 qííFZto,, ,ala, quintal, em centro de ter-"1 Aluguel 6.000,00. Sita á Rua Ma-ranhifo, 136. Telefonar para ver —Tratar Largo SSo Francisco, 28 10 •sala 1003; tel. 43.8009. 7012 29

wl a A»~ A1uga-,e mobiliado, apto.304. da Rua Amoroso Costa, 215, com2 quartos, sala, cozinha banheiro e dependências para empregada. Tratar áRua da Quitanda 65 - 7» pavimento.Telefones: 22-3329 e'52-7058.
07235 27

ENGENHO NOVO - Aluga-.e ótimacasa á Travessa Álvaro, n.o ,-jB, com.
posta de hall, 2 varandas, 3 quarto,,5080 27 3 «ala», 2 banheiros sociais, copa co-zinha garage, ,rea com tanque equintal. Aluguel 12 mil cruzeiros —Ver no local das 13 ás 16 horas -Tratar na CIPA S. A., á Rua Me-xico 21. grupo 1.401. Tel. 22-844114,o andar, das 9 ás 17 horas.

16973 29

apar-

IPANEMA — Alugamos apto. mobil.com telefone, geladeira, com 1 quar-to, 2 salas e dep. Contrato 6 mesesa 1 ano. Tratar na AGENCIA AN-GLO-AMERICANA - Rua México n.48 - S| 804 — Tel.: 42-2482 entre10 e 6 hora. _$__ n
IPANEMA — Residências para alu"-gar com 3 quarto», 2 salas, e demais
l^tJKfHl. n" AGÊNCIA ANGLOAMEWCA5NA rua México 148 «1804.Tel. 42-3482 entr. 10 o 6 hora».

02698 12 « 25-0873

ALUGA-SE um magníficolamento, com garagem, com 2 sa-la», 3 quarto», jar«m de invernocorinlu e banheiro completo? íe-'

¦!?&&??*d»0/ com íre,,t« Para
SSft í»rdlm- Pertencente ao
SÍHiSr *,to * rua «aa Laranjei-ras, 550, apartamento 504. Chavesna portaria do edificio.

7365 16
COSMÊ 

"VELHO 
— CASA — üw,'parcialmente mobiliada, à Rua Mafe-

gS 
de.. r«to ou embaixada, comJardim, 5 ótimos qtos., 3 banhs. com-plelos sendo 2 em mármore, pérgolasubsolo com lavanderia, dep! Srgarage Lustres de cristal, nichos pa-ra perfumes, cofre? embutidos, vitri-nes, armários embutidos, escada emmármore, tanque decorativo para pei-xes e plantas, etc. Aluguel: 27.000,00.Ver no local, diariamente, a partir

mnr7nn,;'! l 'ratar.eom OLYNTHORIBEIRO, á1 Rua Ju io de Castilhos.
&.0,- 1'202, Tels- 47-1841, 47-588.5

20884 16 Tel

RIO COMPRIDO — Aluga-se ótimo
Vera qu"aIqüVhMrr«.8969"l?fartame?to ,304, da Rua Santanesia,

01321 17 3i\ tm Primara locação, constando dé" saleta, grande sala, 3 bonn quartosbanheiro, cozinha, dependencias deempregados e garagem. Esta rua co-meça na Praça Dcl Vecchlo, ver nolocal com o porteiro e tratar naConstrutora — L. MARTINS S.A. áRua México, 11, grupo 502 — Tel

LEBLON — Aluga-se na ruaGen. Urquiza, 263, apto. 403, c/sala, «uarto, varanda, banheiro ecozinha. Aluguel de 5.500,00 —Chaves no local com o zeladorTratar em Lowndes & Son»,
oíí «'„ Av; ^«««ente Vargas,390-2.O andar. Tel.: 43-0905, ra-•251 10078 17
LEBLON — Aluga-se para fã^mília de alto tratamento, umespaçoso apto. de esquina ti-
po duplex, com garage. Des-
cortina-se bela vista para aLagoa e o mar. Rua CarlosGois, 107 apto. 701. Chavescom o porteiro. 4379 17

22-1055. 10164 22

Santa Teresa

TIJUCA — Aluga-se á Travessa Jal-cos n. 19 — Magnifica residência, 2
pavimentos com 2 salas, 4 quartos, 2banheiros, copa, cozinha, dependên-
çia de empregada dupla. Garage (te-lefone). Aluguel CrS 15.000,00 — Cha-ve no local. Tratar em LOWNDES,& SONS, LTDA. Av. Presidente Var-M141 —Tel: 42-3300
gas 290 2." andar _ Tel.: 43-0905Ramal 18. jo077 27

Ilhas

SEPETIBA — ótima casa com 3 quar-tos, varanda, sala, cozinha com fo-giío a gás, e demais dependências.Completamente mobiliado á rua RaulMartins, a 62 ms. da rua Lutero Var-gas. Aluga-se ou vende-se. Informa
Ções á Av. Rio Branco 114

ISiuiít A~\Alu<"',e «PWtamenfrà Ladeira do Vicente n.« 11, práxi-mo a praia, com quarto, «ala, sale-
wíi Tsi? dependências. Tratar nelocal, domingo ou todos os dia, à
NE VMe'° teleíone M-2545 cha™rNELS0N- 9150 

84
ALUGA.SE - Apto, para caTaTèòh»

Cnnnii 
~ 

?u".freira Alves 229Cocotá — I. Governador.
9168 34

ILHA DO GOVERNADÕF^TÃluTo
ótima casa á Rua Balcânica. 24, clvaranda sala, 4 quartos, cozinha, en-pa. banheiro, quintal, entrada paracarro. Chaves no local. Tratar BAN-
ÇO IRMÃOS GUIMARÃES S. A _Adm. Ben», Rua Quitanda, 80 - Fó-"^i52;^5: «135 34
uúlnS"'A;SE aPartamento térrco~Vom
iim 5' , «""'o*, copa-cozinha, jar.dim de Inverno, dependências de cm>preg.da muit, água grande terrena.

ri:'-|díí.eiÁr'í!rTnauiyu« Eut"^°-W«í

SANTA TERESA - Aluga-se belissi-ma confortável residência compostade 4 quartos, amplo salão, copa, co-zinha. banheiro completo, a belíssimos
Jardins inverno — Rua AlmiranteAlexandrino 628 — Ver local — Tra-tar Rua México, 148, 5.» and., gruDOr\(\0-1 ..1 .?_ T*r_"

TIJUCA — Aluga-se esplêndida ca-sa de dois pavimentos, tendo, embaixo, sala de visitas, sala de Jan-lar, sala de almoço, cozinha, banhei-ro de empregada, varanda e um qtno primeiro andar, três quartos, duasvarandas e banheiro social — Fora,ampla garage, um quarto «obre tôdaa área da garage, quarto de passar aferro e dois tanques — Jardim áfrente. Pérgula aombreada de jas-mim. Abundância de água. Paisagemsoberba. Ver diariamente á Rua Ita-coce 33, estrada Velha da Tijuca —
Próximo á Usina. Tratar na KAIC— Rua do Carmo 27 — G. 601 —
Tel.: 22-1860. 14733 27

23866 29:
04169 34

ILHA DO GOVERNADOR —

TIfUCA — Aluga.se moderna casa

ENCANTADO _ Loja em primeira I Freguezia _ Ãlugõmwrnífíía r7locação, aluga-se de esquina A rua «idência, própria Pari^?mfHa lTeixeira de Azevedo com rua Guilher-! alto tratamenin J?«, ,JI "Umina, com 6 porlas de aço, 65 ms.2 - „ íi.iin. ™fí* ' COm, U>?0H os r<"
Ver no local c| encarregado. Tratar á ? » W* modernos, inclusive leAv. Rio Branco, 140 i|141, —~ Tcl4_2-3.'i00 diretamente eom o proprie-

23867 29tário.

ado da sombra, em ótima rua. Max

QUINTINO BOCAIÚVA - Residência— Aluga-se excelente casa assobra-dada em centro de terreno de 12x30,arborizado, c| ampla aala, 3 quartos,copa, cozinha, banheiro c| box, gran-de quintal, etc. Pintura nova. Peçasainpla» e arejadas, fartura de água e
próximo de condução. Aluguel .6.000.00. Contrato cl fiador idôneo —
Ver á Rua Guaramlranga 185. chavesno n. 140 — Tratar á Av. Rio Bran-co, 128, 14.» g| 1408 — Tels. 42-7620e 52-0428.

lefone e aquecimento central —.
Telefonar para o sr. Carvalho.Governador 338. 22832 U

ÍT,Í;?.UETAwm"7 AIuKamos por 3 500,cruzs. mobiliário o apto. 205 da rua
«S2S!t ueríuflra 12° ~ com ««lota.quarto, banheiro e Kileh. Chaves nn,colégio ao lado com sr. Hernany ntratar na KAIC _ Rua do Camo 27— G. 601 — Tcl.: 22-1860.

 14731 '3*
ILHA Du GOVERNADOR — R~CÃõiBarbosa. 656, apto. 201 _ Alugamo^

502-3.

SANTA TERESA _ Aluga-se à Rua
r.lmiranÍ,e.J>lexandrlno n. 340 apto.403 — Totalmente mobiliado, com 1sala 

... apto. 201 — „1U1!ótimo apto. com 2 quarto», «ala. ....
 ,, ..„ 09140 29 Pa eom armário, cozinha com focar,Fleiuss n.° 5, em frente A Ordem da MADÜÍ775Ã T~, ;,,„ .—T" !" * s ?rás e 2 buJfies, banh, complPenitência, na Ru» Conde Bonfim ^dT^_ ^l.lXTlTdiií^ S,^^ 

""^M-'» - ^
Ò2459 23 Varanda, saleta, bonita sala, 3 lindos

LEBLON - Rua Dias FêntírãXus ImÍÍLÍÀ V'»rtos- banheiro, cozinh- apto. 401 - Aluga-se r! sal, . n..í5? dependência completa de empregadAluga-se c! sala e quar.
rnrr»erfPna-rad0". I C! arm' embutido».corredor, cozinha, banheiro « área ctanque. Chaves cl o zelador VrmiS,BANCO IRMÃOS1 GUmARAEs" AM+m^àt** ~ * Qui,an'"' W'

<.i. . •- — empregada,area com tanque e vaga na earaee
^UKUe,V,C?;$ 110"0M- Chaves no apto!._,„..,.... ...... 

r- .
K, HD4i Al\™d\ Presidente j quartos, .ala . demais

07.52 17 fcSVV.VH.m.í IS?11'' TlS'• Wa"ld}5!'^ ^ "^

quartos, quarto e banheiro emprega^ ^rtft^XW^ãiFW SjS^^'V^ ^ jida, copa. cozinha, dispensa, água em tar á ¦ Av Rio aíín ¦„ IM 7i JraTi tri.ltar '«.Empresa Brasileira de Adiabundância .garagem ePom térra^ jMj» - íels 42-S e° 5 15 '' «1 mlnistraçfío Ltda., Tel.: 22-5827. .dim e quintal. Aberta até áa 18 horas.— Tratar com o DR. TOLEDO, teli28-8529 e 43-0043. R029 27 CAVALCANTI

52-0428.
091.17 29: 9295 ?,t

... ,„ .,  -........,..„.„„„. TIJUCA - Alug,.404 — Visitas as terça, quarta e quin- mado - R. Condtas-felras. Tratar em LOWNDES A-! na de Radmacke

„ „ , „ jILHA DO GOVERNAOOR — Aluea.'R.Barbosa Rodrigues se 4 familia de tratamento casa dl
Ho,.pto,recém.r.to-r.?,w yss^i \g» ¦Ais.sfs,- sn:' =?f SJ Sy
de de Bonfim esqui- 2.300 00 - Tratar na Riópolis ImobÜ1 2mpl"' va fndas dSSíSSÜrKf'^er constando de 3 liaria S/A„'a Av. Rm Branco. 277 eSumndS^^oo^VSSSS^t-ií.Ã Si ". -VA" " Av' Bln «""«'O. 277, empregadas, garagem 1ardln« « mdnl.d^no*du8á.tnié "hZ.810'Tel; 32-772fi das hf1- 4 KjSSWíSffif gu^;'- - ln "'™' «656 

»\%8£m tómente-rtb<d^d24500 27

¦
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LOCAÇÃO
CORREIO DA MANHA. Ifcmio,». II d» Smvemhra im 1MT

ROVpiNADOR — AlUfo *»»« cem SIM -i IIOPOI i-, _ Proeuri.it em un iih.d_iu.m_quartM. 1 mIm • d_tnu_ d»nM_énJrtt _i.iif__f_ \OSfzS?._H__•W.If«_*_814i

DE CASAS

__»_. Tr.Ur.Uli ST.lfT. aVW:-«re.BHUVl%^ Pt'- SS Çwl^^AhS^. «dTS£ -- _^__*_** ««l» LM««e. lu

APARTAMENTO
3." Caderno (Parto II)

s
I". «I. -ll-Ui 

(fl .
w» d« Cri 7,000,0o

VH.AO EN PETRóPOilS

Petrópolis

'Mi 
fiSH£TO »,_°S^ S&M9_^ «s «rSSESSF «^«HiJaÉff ">«»%'-~.."MV,~v*' • fevereiro — Telefon.. __._n„._ " ._ i»». IM. lr«ut i»!: it-WN. ' l"™** rnoblllm», rom 4 quurtoi, _.,...., _ C|.No M r*m» d* . ..-«: uns banheiro compleioD. EDNA '.ÜÍL?*: PITHÕPÕÜi - Vai^STítíT nu mMl U

1 ~^*AIU>fÃXUàA<U — Nova.» MÚSS»ti-ü_^^f_S__ W^ÜO —íânBm*lVlBI-.
!______. 1 ;. .7 NJIHAP0I.W ~ Almo Av. Pl.b.nhi' •«••» irand* raldtncU romuUtj.-nuViiVÍ u melhor**s_Xd-42.5- A!u*V* ****» «*m * W-rtM 1 »au.rrnôpous, - -Aluga.».1 mm ve. 11», «u. rpm « «ju.rw. . ialai, va. mente mobiliada, riouda *> máximo _ 

"*# 
- tSi IJVtíu * T»««*. hMwii, , SSMtn», ÀWiei 1 soo.oô

_.?u.,r,°'! «»™»_D%«_4»m_í d«pen.ilnhi, .. dependidas rir tmpruido,Uusrtoi dormltírloi, Fqiurtoréstia- .TEHiaoi-oiw - Ai_._._. .__ v? ,_h*.v.' 
"V. "íf T*",M« WimiSrmiO, flll DOr 1 llll J _,,,.- TA.UlrlO. _n_ J hinh.ln. ..i. ,_.."__ , " _ _*? , .*w_____ .1 "* *••._« M _• D, liattel,

...... ...........  ........ ,„,„., .- ur|,rimrnria> nr UUIIii, » ru» nndrif\irf Alvr», 47, |>r|o \rrlo, ou por I nu ! .,„.
inea, r-i» ru» i-nmrça n» rua j mobiliada, vrr no i , n.
vio Colombo, prrto do numero •|llo. nu» Sio Joié M 1/ JOOJ.

ilencli.,
Cutélftnii
Crlstóvlo .
819. Alugará pnr 3, 3 au HO 4 meie»
_^____^ iwL.w
PSTROPO-JS — rrocur*.»e »lui«r

v_rii\(J_, Uvuv

p*r« o v»r»o um» r»»« rom Jtrdlm (¦_. v»r»ndi 
' 
_"i, 1 „i,_,i. 1esí? tear*» - w!ü^l^»_»^^»' cSS

nõ». Tôd» rin, ropa, 2 lianhrlroi. ul» Uvandt. | rio. c»« «lobriuidj. ,:r»t.r nojrli, J wundii .xtcrn» , jnttrni, 3 ÇuiuícJ, d^lid^-iü ui.loni) ut

rom tala.

li... ...«_.. 7 .1*1" - _"»»"«,•• M««riw», uvycrriirni-ib»r, ir»ndt quintal irboruadu iodo Ir» _.- inf 3<-2i»iH ' «IA Ml A H/l t . ¦ .11,.. _..t_.__l-!_._.4133 31 ii-Rinario, )ar<|lm, (rlíddrs modeuu,

nina n ,,t, 1 .. ,!._._.., ,n> . ri,. li . >. I. __, I _- . __ li

PASSA-SE COfíTRATO
|»m« d» Ip»nrm«:

um d» tollrtu, 3 „. tala,, ,».r»nd» rnvldractd», drpandénrUi d»rmpirwdoi, ,n«ir • jardim _ Ttroirlrfona • (rladtir» — Proço Crt Wrmi prio» mrir» ri» rifí»mbro, j«n»i., ro » ',, r: ,,,., _ Tr,,„ „,„ dr A
ÍM.T H ™M no« '«¦'•. 3H-7MK) • 38-9701.

3741» M

lon«: 27-MB7.
PETROPOUS — AlUf»-». , ..
noi», »ltlo com açude, |adu, boa ca-!''-Hlh
X. rir. Trl.i 2T-S109. 27303 33

E»l»c»o - AlUf.-.. caia cam «aS S£ H^JSSS?f»m. varanda, .ala. 3 quarlo, o drp. p mo"vo Ví,|em- ,-....---...- . »...-.-,„, _lru, Anl
««nn 1.1d* «BWtfado* Trm oulnul com m , ,. ,1M «.«rto tia Pwwllura. t ha\-*a cwa.«u*!íu»r hor» ,òtimo ii.» A.fnni
Ç___5 nucrnlr. Trm telefone. Alimuel men-! TereSODO IS SA FREIRK IMÓVEIS. Par«u» * M,.rx>a». P 

_%&r_
em Cara,,-,«I,Crt S300.00. Inform.f.e. MlTtaJj Tr._rw"* ' Rca.da. loja 41. Pr^o limpara- ,A„~~ .PUT,^ ~ '- 

V»M3 "i- ld» CrS JS.000.M. Sr. UMA - LOJA NO CENTRO DE S PAULO
A11.I..I çua mobl.|TEní7,rtí'OI-'S-Ver»nelro - Alu«..i, i__U__ «H _» »m__ lt¦ ,.! mamlflco «parlamento novn 

*.,,* "~ *r**fs**mm. ^^- ALUGA-SE

CABO FRIOr!___s^:%=,r_;.irs.?S5^il_S_^
'¦'Sü • lu» elélrlr», pr6»'lm» a prtl» _

«003 31

PETROPOUS
mobillado p«ra catai. Mapi

.rie. TntUr rom o p...
Carmela Duira. 432. condi

PETROPOUS — lloimiretio — Eltrâ.juada 4 quanoi, 2 ialai, cnrlnlia o ba-: '""«"('"co «parlamento novo bem
da tio Contorno — Veria — Alu|»'»e nheiro com g»., demaia rirnrnilènrlaa rnoblllai'-
rata mob. ri 4 quailoa. demali de-,g»r.ige. Temporada Cri iO.000.no. TatltUIUdaOi
pend. e ide. lerieno — Sitio Dr 2B-IIIÍ. 37SI7 ..„ ru» Car
Abr*nte» — 43.000.00 _ Tel: ..7-_6.ll I — 

 00U7 M PETROPOUS -
ITAIPAVA - Pelròpoll» - Aluia-ar ^.'."'íõdo .nob.h!,;!rei. mob.. rie campo, no m*lo rie },n,dIodInv^«_.ri11«_»«:J»^m^'___ry|B%_,_»wn^_^ "cnibÃií "2.»• ''«»«-«e pr Sô a piuoa ldAnea, Tel.: M-0048 com

1<V«I d» cr »¦•-..¦ f :•.:.¦, .-.vr -.;,- _. CâN
Pele d» Abril

TAUUO
4«» 33

B_Í_ 
,-VJ..P.e.° 

.íi» _I__,_Í_,S!I .JVhanhelro»' .oci.li. 
'2 

ou.rlo» pa
.'._?*._.UI!?._U..???."li "?,";..","f» empreiadai com banheiro, quin

SÜS&EpraAT estrangeiro sem mRÜ^^H^tW
«i»-i m j,v" ""',",r.*-, "..'"•„'•"• CoudiçOe» no procura casa ou apartamen- *** P »««»». r ji — s. r

B..rroVa1p.r..,o_.nn°AJ.co.,t,'i ''^ ^ 
^S » com telefone. PaKa-Se CO- 

,ndoâ ,^ Mraãif^ ir P*','M"SE^>"««' mis.sà0, ?rtaM sob «feí*Bte,, VERÃOda. 2 ('andei «a- Pi,t''»»' ""'» •««,, em Miauei Perc ntsta redação n.» 8070. ow mi «.-.u-mem..
copa cnihth». 2 £»• l'««n-íe por 3 m»,e ISOOO.w. Sft70 « alu««r twr s meni ©rt T»1. . „,!,..,. n.. SO a tieuo» déne». Te.: .ki.ivi.i com M>iü 3a r^_T... ?.L .2?T^_S__LJi

- - — «m prvTraur pel0 tel. S.-7M

d. DAYSE.J1.M.1 ei.™ «Ti» ii n.11 r.,,. r* empreiadai com banheiro, qum- "• uAiat..
düitrl»). Preço verio 23 mil cruM. ,„[ ,jIrd|„,do. Alujuel r pr«-,__,.„.-,_ ,"„P.r» ano inteiro ban memíi 3.400 J0 de'contr„0 » combinar, ver no!TEI"-súpolJS

,crun». Ver diiranl» »em»na cnm »r.,j0ral e tri'--  »...,,... iri.iinrni..
Luiz. depoi» tratar Rin. rnm DONA ' 

hiiai. S Attmr a t> tr _ A A 1111 ¦ O ¦ 1.. • t...... .... __ __.'__

Alto,,- ... ui, .........,., a combinar, ver noií______Tr"í_-"» «,"" «¦"»«
Ver durante aemana «rn .^..local e tratar rom SOBRAL & SO- apartamento, coin iat». quarto, cou-,--,;^; " 

v_^^SS___7WrZtio lei. 37-8133 à Rual"1". banheiro, viu» maravilho»», com |5'r h ri» d, C.m-i, 1» í...• 1.  ¦___ Imovll». nar» um «nn Aln.n.l ,,,,.„." * V,oll\e«. 1» — AptoMAltr.AIUDA, i Jlu» S»lnt Ronuln.lBaral» Ribeiro 658 B com ir Darcv,lmov"». P,r* um "l,n. ni,i«« nwn*
144340 33. __jto ja1»»!- Crt 3.30O.0O. — Informaçxe» 333013

—. - m ..? lili: .,,.,> rta cvirtn MMn .«

«WM TAMILÍA DEsVaz - l'mi »»U~fVrt, Í:-TÍM1
>i.,.. , ¦¦¦¦ modem», muito Und»: div*.*a»

,.-,.. biombo*: «batioure p*r« lido icfa.L °' '" i...___>l_.k_._i -..-X

riai»:- ,v« Xttn»,

an-A. Nl — Atendo

Alufo raia, Tnobl- ALUGA-SE, temporada verão, caiai" -"*" *""!_""' ~""*'r

tendoI«randei proporcftee. com todo ron-jsiTIO EM TERESÓPOLIS
PETROPOUS
liada, com jardim x varanda
viata panorlmtca. 1 »ala, 2
e dnpend.nctai; âfua. lux. (»», iei«-i«"«rc» ru-veuu, .
d-lr». telefone. — Informacfte» no j torinaçOei -2.1HWI.
Rio peloi telef». 37.333 e 32-05M. ,PETROPOUS — Veraneio em Pefró

J0033 33:Po,u__ Alua.-», à Aven.d. Portu- 
g^jggf^ 

"ffl; 
^^

14719 3«
w hoje ,'.•-¦-..•

77h'>

Ahiea. ÍMIOUSL PEREIRA, t. RIO - Ver»

CONSULTÓRIO Mf DICO 
~

Aluio, Riia Auemhl.il 104 n. 114
H,jrJ__ul° P"» manhi a tt» 13 4»is dun«mente — inf. d. ROBA. Tel.";¦__£:: IQI27 3»

LOJA PARA BANCO
Rua Alfândega, t.nire Uru-

»l'i»-a_fftlÍS!2. t Andra<'«s. mcdln-
n.Rn«m.\ J Tei.,»0 ".60 x 33 mts. Cartas para"'Caixa Postal 1914. 9187 3810533 St

neio - Aluga-»* um, Und. e»,« wm :h„ í*»" V' r-».»"u-2. 5i__l3 nuarto, i uU_ .«« luvm i ...... .'...„ _*_.!._**• J0>*« Peno»

ÓTIMA OPORTUNIDADE:hoie ou família dé
TRATAMENTO

AV.stv»e v> pre>tio nobradot nome.i, lenoo ¦•¦u»— h'"!-...!."^». »«•¦> >""" >"¦¦ -j-inu r„-ii i-iit.ur-uui. — Aluga- ,,.,"
quarto» |íôrto par» família tratamento. Rua ie, de pieferíiu-la para uma tempo, i °~.-" .-- TZ  V— "*." ""'

água. lut, gil. gela- Alvere» Aievedo 33Í. Corr.ai. - In- r.da, pur Cr» 40.H00.00 - Sitio Vln.l?."""'0*;.1 " 
?" 

col.u '"t1"' 
f *r«"- > "» M.tvpira-.lb». rom 2 aala» 3Ae, no! formac-ee 22-0«lH. 2324 JS.dohon». ,-... P.rnn. Imhnl ...iriA,,,.,. rt« >arand». 1 copa. I alinha. 1 q-.ut- i»i;»r:w. v-Mnh«2324 J5,dohon», no P»rque Imbui, reiidenrla EfJ?-«•¦ -¦ ¦ leda mobiluda. com UltragAj, u«o;'.,.''

de telefone, etr. — Tratar com D '

LOJAS EM COPACABANA
Ah_i»m-»e du.i — Ru» Barata RI-betro, «iqutn» de ConiUtit* Ramoi,ter no lor»l — Tratar à Rua d» Al-findeg», 7t. HJJ4 jg

Imóveis e Locações
Nicolas Revello
. (Desde 1933)

Membro da a_.„. Comirclal. —
AdmlnUtradora» e Corretore» rie B»mMò»eli • imAveli — Tredlçi 34 enoi,— non» negócio» — no»» oportunl-,
??d. T..0"mi" "lacoei - Rua Uta.
Tela. 33.g3t7 — 42.P3I3,

7436 31Alugo, loja i sdbn loja
-PT..'4-!«rÍS..Junu,.0U '^„dV

V. S. vai Mudar-se?
mviçoti
Light - C. T. B.

DELECACIAi

P. D. F.
Pu- lenta i.mi», 7. ., wl« i w

*i«. MíkI.o — T*la.t
33w347 * 42*513

. íicrllirlo: Nlcolii
REVELLO

"TRADIÇÃO: 14 ANOÍ-
74M M

ri1

SR. PROPRIETÁRIO
fmpregida. tMa inobtltad». Tem b*nh,_.> .N\avVv,,i., .^n,'ta ?!_?_.' Alus»mo» «eu «partamento ou luar. Teli. 43-74SI » 2»-lJ3». e :,rr.vv. -.^1» : owtM _____ í !5S ,fm bnxu P,r* V' 8- - 8tm

9CS! 31 »a^^í3^^.5Kí^^^;J««»»nBM rie»re«, - nirlj.-.e .rm
¦sr^.r. e dtnuu, __S__^frLJ!í22^_*1e9l_M__!_>_»o * aoencia anoio-

CASA UE I AMro — Aiug.-ie rmiAUUUA>9r, — r»r« verão ca»»i * - ranne
Bom Cllm» por 3 meie», .preço CrJiapartamenloo — Tratar com Djalma lindo ji
30.000.00. Tntar pelo telefone 27-42M..C. Gulm»riei, Cala Hubert — Teli. — Cr» !

_ 08784 33-2214 e_40M — Pelrôpolli. 01153 33_

SOBRE-LOJA NA AV. COPACABANA
Alugase ou vende-se magnífica Sobreloja na Av.

N. S. de Copacabana n." 1.100, com 96.00 m2, composta de
hall de entrada, amplo salão, sala, banheiro e Kitch. Ideal
para Salão de Cabeleireiro de Senhoras, Ateliers, grande
consultório medico, ele. Ver no local, chaves com o Por-
teiro. Tratar pelos tels. 27-3057 e 47-6863. 10335 38

verAo caiei e 4 banheiro,, dep. emp. gán. lut elec.'rloi embutido»
com Dj»lm» lindo j»rdlm. garage — Tel. 27-9337 Ide Jantar, varai... ...' ¦- J0.0O".OO - Temporada ' nheiro». - Tratar peto telef. U-CAM22780 34' JJ.V M

COnego - No Parque ^<«£« 
%SS^-^SS_aPS^SSgíSSj 

-\^^li ^l^x. e«m plwm». b4?J.o Êl^J1". _' «"«"'<*'« • » 1 m - Te] \7im ent» io a ile loto», .io. caiwt. xl_i$™Z *-%?* tWW"íH_ «"i 23M ai: .lu*a.»e um» Um!» ÍS5?JL^Í^^ n,« PW*"nldad*a.I 239ej_8
\uoeamente nvobilud» SSfJ.V J'.. / r. ,,'*_ "'" - To<,0l tltí lAIUtCUfA¦ , .rr,. todo» com erma- ?• M_-"í tTM* 

'¦" * "« l«<-n-.ente iA0 LOURENÇO
itldoi: gr.nde living. Mu ^4 M«5?l »raSSÍ_«_Bl"^a L.íV"*»-»* c4" completlmente mo-v"",dl envidraçada. 2 b-- M.-.g,™, tv. -> r™ r „__2L !í! hllud» ~ Banheiro completo, «gua• Tratar pelo tele.C. M-weo gi^hldro* S? aaSM 

r_>emb»r-, ftllfnI, Wl pnj,,^ T 
v '_"^»

Lojas pequenas -- Copacabana
Alugam-ie loja» pequena, extenut e lnteruv novu, i AvenidaPrado .lunlor. 7U. eiquln» rom Ru» Mlnlítro Viveiro, de CnUro Verno loeal e tratar A Rua Sele de Setembro n. 141 - 4 • »nd»r — TeL «-ent

LOJA DE FRENTE
Avenida Copacabana

7S3U »
orm«ç«e» 2«-7»04 » 27.3923.

10313 lt

Loja -tAv. N. S. Copacabana
Passa-se bonita loja (50 m2> ao lado de Copacabana

Palace Hotel. Informações na loja "H", Av. N. S. de Copa- ,
cabana, 291. 27564 38 Vende-se ou aluga-se em final de construção com
/77~o~rf~A~õ -0-rvT_j~nn^T~T;nrv-^ i'28 de frenle Por 9JS de fundos no Edifício "Rltz", Av.6 SALAS COM TELEFONE' $"$_**> 61°-Tratar com °sr-pi»". «j"-'heriavp vri.Mur3.KJ v-v/nx íjuuui VH.JU | jherezinha. J[ua Gonçalves Dias, 16-E. 8237 3SFirma forçada restringir seus negócios, aluga ou passa6 salas, mobiliadas ou náo, com telefones. Carta para o
n." 9408, portaria dêste jornal. Zona bancária, no Centro.

9408 38

GALPÃO
ISA AVENIDA BRASIL
Musa sr Ralpão novo, com frente para duas ruas en-trada para dois carros, completa instalação de liiz efiVi;», reservatório para 20.000 litros dágua. Area cons-truida $00 m2 aproximadamente. Localizado a 20 metrosda Av. Brasil, a Rua Bittencourt Sampaio, depois do n.° 147Informações pelos telefones 22-0267 e 52-1198, Adminis-tradora. Técnica e Comercial S. A. 10208 38

ALUGA-SE
Apartamento rt. 904 da R. Barata Ribeiro, 407, com 2 quar-'tos, sala, cozinha, varanda, banheiro, com quarto • W. C. dt -

emprtgqda. Chaves com o porteiro. 4343 38.

LOJA NO CENTRO
Aluga-sa ou vende-st com 2 pavimentos, grande frenta

adaptável p. Banco ou comércio «m girai. Inf. Rua Buenos Airti
n. 90 - %/ 502 — Tel. 52-6384. Cornsiro. 9110 38

LOJA(J) ,b
Aluga-se na Avenida Marechal Floriano. — * r

Traiar pelo telefone: 23-2647. - Sr. Walter.
10031 38

Galpão - Zona Industrial
ALUGA-SE

GALPÃO para 
'INDÚSTRIA

ou DEPÓSITO
Aluga-se grande galpão com 1.000 m2 cobertos em ter-

reno de 33 x 32, de esquina, duas entradas para caminhão,
todo cimentado e mais uma boa loja. à Rua Visconde
Duprat n.° 25, transversal à Av. Pres. Vargas. Informações
com _ Sr. Homero, telefone: 57-5085. 26262 38

(OPACÀBANA^IOJA PÁRA BANCO
Transpassa.e o contrato de LOJA à Av. Copacabana,

vendendo-se as Instalações completas para Banco. Inf.
Av. Nilo Peçanha. 155— s 612. Tel. 22-2430. 7306 38

Sobrado de modas --1.° andar
(¦.'••.'. - 

•

Passa-se à Rua Senador Dantas, um varejo de modas
feminina, contraio novo, aluguel antigo. "Facilita 

parte do
pagamento. Serve também para outro ramo de negócio.
Não tratamos com intermediários. Tratar pelos tels. 45-0579
no domingojiu 52-4589 2.' feira — Sr. Lima. 10276 38

COPACABANA - PôSTO 4
Aluga se ólimo ponto para comércio, casa grande 2

pavimentos, podendo transformar em loja a parte térrea
Barata Ribeiro 550. • 27576 38

LOJA CENTRO

VERÃO - TERESÓPOLIS
Aluga-se por três meses aprazível sitio, com casa de2 quartos, sala e dependências, quarto de empregada,

Campos para Volley, pomar e mata, a 5 minutos da Várzea',com farta condução. Exigem-se e oferecem se referências.Cartas para contato pessoal para o n. 10259 na portariadêste Jornal. 10259 38

C E.N T R O
Loja, sobrelojas e conjunio de salas em

primeira colocação, alugam-se à RUA M0NC0RV0
FILHO, 66 - Traiar: QUITANDA, 3 - 4.° andar,
com ADÁRIO. 8232 38
Transferência - Escritório
Truulcre-se ricrltório na Esplanada do Castelo, com IO tu." I trlf-fones, luxuosa Instalação constando de balcftes com arquivo, mesas-.e-cretírlM em cerejeira, prateleira» em cristais. Iluminação neon. . m*.min.** n» »cpr«i-*r i ?..,...,.._-. _«.. _._.__..__._ _ ^ "**

LOJA - ESTACIO
Passasc o contrato de uma na Rua Anibal Benévolo 174-A a10 metros da Av. Salvador de Sá. Aluguel de CrS 1 000 00Contrato ,.c 7 onos. Trator no local com o sr. Carlos 23907 38

DEPÓSITO^
Procura-se para alugar local de 500 a 700 m2 que sirvapara deposito de material de escritório de preferênciaandar térreo. Tratar pelo telefone 32-6767, com o Sr

10300 38ANDAR NA GINEIMDU
Alusa-sc andar com 333 metros quadrados próprio paraescritório de grande firma. Aluguel: CrS 40.000,00 — Vera Kua Ah aro Alvim, 27 e tratar na Administradora Du-vivier > A. — Rua Alvaro Alvim, n.« 31 — 8." andar.

23931 38

Prédio recém-comtruído, e/ cerca de 1.000 m2 de véo 1ivriMalem de grande terreno anexo. Dispõe de instalações completasde restaurante, cozinho, banheiros e vestiários para homem •mulheres, luz, força e gás e água em abundância. Fone 49-8710
14888 38

Laboratório ou depósito
Rocha — Viaduto de Ana.Nèri — Rua Gravataí n. 26zona industrial, aluga-se prédio grande de construção só-lida, com terreno de 13,50 x 35,00 mt. galpão nos fundoscom sanitários independentes, aluguel — 18.000,00 Cr$mensais, tratar telef. 46-7585 com o proprietário.

,...nnjw  8272 38

ANÚNCIOS

i. íl

« t»

ESTÕFÃDÕR -1
A DOMICILIO

K..orma-.e qualquer esülo dt móvel, eilofado,, cortinai, «apu, Kl- -i ¥Ti.» eom a máxima perfelçlo. wtl 43-8124. |r. Geraldo uai

FILMES ARTÍSTICOS
Grande sortimento em 8 mm e 16 mm. Modelos parisiensese norte-americanos. Listas à disposição dos interessados. -H. D. Gessner, Caixa Postal 3021 (Rio). 18043

A L U G A - SE
, -...- n..,^ „„„... ,„, -áSSH^s»-ãi^,tói-iuK^íâsss-a

FÀQÜEIROS I

Aluga-se para Banco, Automóveis. Acessórios, Ferra-
gens, Tapetes etc. Tem 1." andar sem divisões, próprio
para Escritório, Laboratório, Fábrica de Roupas etc. Prédio
novo. Avenida Mem de Sá 96 — Praça João Pessoa. _i8i.___8

LOJA NOVA IGUAÇU
Aluga-se uma ótima no centro comercial, com

bom contrato: 7 anos, pequeno aluguel, servindo
para qualquer ramo. Tratar com Sr. Raul, no locai
— Praça da Liberdade 116 — Cartório do 1.°
Ofício - Telefone: 249. 24975 38

DEPÓSITO
Alugo urgente 200 m3 no térreo

em l.a locação. Av. 28 de Setembro
191-B. Fones.: 48-73*9 e 54-3558.

4278 38

LOJAS -
BOTAFOGO

Alugam-se 4 lojas, podendo ser duas a duas, juntas
ou todas separadas, com a finalidade das mais variadas.
Local próprio para confeitaria, brug-ftre, mercearias, far-
macias, vendas de peças e accessórios de automóvel,! etc.
Em rua de grande movimento, sendo o prédio de esqui-
na, recuado 9 mts., o que facilita o problema de esracio-
namento. Tratar com o proprietário, dr. Marcone na
firma: M. Hazan & Nudelman à Rua Mayrink Veiga, 4

— 11° andar — Telefones: 23-4362, 439990 e 43-4059.

86598 38

CASA NA TIJUCA
i Aluga-se nas imediações da Praça Saenz Pefia. ótima :
, residência, tipo palacéte, em centro de terreno, composta
! de: 2 pavimentos, garage fechada, grande varanda, Hall,J. inverno, saleta, sala 3 quartos banheiro social com-

pleto copa-cozinha, quarto e banheiro para empregada,I área c tanque, 2 armários embutidos èm cada quarto,'. quintal ladrilhado em cerâmica, podendo ser alugada comI ou sem móveis. — Informações na CIVIA. Travessa doOuvidor, 17 Loja. Fone 52-8166. 734S 38
PORTO ALEGRE

LOJA E ESCRITÓRIOS
Rua General câmara, próximo An-radas Av. Borges, íon» Ran.á.li

Galpão Novo - 500 M2. - Jacarèzinho
Aluga-se, acabado construir, cimento armado alve

nária, super estrutura de ferro, sem colunas, piso refor-
çado, escritório, 3 banheiros, almoxarifado, luz, água, te-
lefone. Altura 7,50 m. Rua Engenheiro Alberto Haas 23'5a. rua à direita da Rua Viúva Cláudio 215) — Tratar
Dna. Huberta — 22-0281. 7258 38

SALAS PARA ESCRITÓRIO
onA'U9am"Se 

"o Edifício Cardeal Arcoverde, à Rua São Josén. 90 - 14.° andar, 3 magníficas salas, sendo uma com apro-ximadamenre 37 m2 e com excelente lavatória e duas tor-mando um conjunto de 160 m2, aproximadamente, com qua-tro grandes lavatórios. Assoalho vitrificado. Esplêndida vista
e otimo iluminação. Prédio dotado de seis elevadores e nomelhor ponto da cidade. Tratar diariamente com o sr Eu-
gemo, no local, diariamente das 9 às 12 horas e das 14 às16 horas. 79229 38

SALA « 100 1.12
Alusa se em prédio novo à Rua S. Luiz Gonzaga 2085- S, Cristóvão - P depósito ou industria leve - Chavesna Tipografia. (Andar térreo). 9384 38"MERCADINHO 

EM BOTAFOGO7'
r,M^TENÇA°. T 

Âlu9°-se .ma9nífica loja com 9 boxes, combolcâís e prateleiras para vitrine, própria para mercadinho narua Voluntários da Pátria. Preço CrS 30.000,00 mensais Tratar na A». R,o Branco n. 81 - salas 1303/4, das 9 às 11 horascom o sr Newton - Tels. 43-1835 e 43-0439 ou das 13 às 20hor«5 pelo telefone 26-0281 com D. Annita"
NOTA: Os boxes alugados individualmente poderão dar umarenda mensal de CrS 60.000,00 conforme teremos oportunida.ed» demonstrar aos srs. interessados. 1317 30

Imóvel Industriai
Aluga-se de construção moderníssima, com

área útil de 2.800 ra2. e ainda com terreno de
cerca de 2.000 m2. livres de construção e total-
mente ajardinado. Casa de íôrça com dois trans-
formadores de 100 KVA cada um. Localização
privilegiada, em rua principal de zona industrial,
com bondes, ônibus e lotações à porta. Informa-
ções durante o horário comercial pelo telefone-
________!__. 7128 38

"^_•_¦__¦_¦_"—

LARANJEIRAS
Aiuga-se ótimo apartamento todo pintado de novo

d°.'in 
"> 2 b.'Vu«rt«» todos d. frente, comdemais dependências inclusive para empregada, CrS ..8 575 00 com contrato para 2 anos. Ver a Rua Almiran-te Salgado, 185, apto. 203. Chaves com o porteiro Ga-briel. Tratar 1 Avenida Erasmo. Braga, 227, 9 • andarcom o sr. Adir. Exige-se fiador ou depósito de 3 aluguéis.'

9014 38

Vende-se um pequeno lote de foqueiros novos de 130 peças,
prata 90 e inox., com estojo'original da fábrica. Preço de
ocasião. Ver à Av. Rio Branco ,n. 185 - 13." — 5/ 1319.

18041

< «.

•»,

OCASIÃO, NOVA SEM ISO,
PELO PREÇO DE CUSTO

nnSi 
máquina.de escrever """'a Olliveti, tipo estúdio 44, semi-portátil, com ca.xa couro pano vermelho. Uma máquina de cal- '

* ^ct para os quatro operações aritméticas, com 10 teclaiapenas modelo N.T.K. com registro de inscrição, capacidade
T_linr,S,l.-.' cArt .n9ravador em fit°' ""«a Philips .»Telefunk, modelo E.L. 3520, com dois rolos de fita porá gra-vaçao _com microfone completo e caixa portátil. Uma máquina°ga ma;CD Ro'fy««. com lente 128 Zeizs, com fotometroe telemetro.interno, flash e tripé. Procurar sr. Òtóni seaunda-
tPs2 236\ WÍ'SOn 

"• 198 ¦ 6° «-«o" S"ffil 1

EXCURSÃO A PARIS
PARA MILITARES, ENGENHEIROS E CIENTISTAS

Visitando ris Usinas Renault, Centro de Pesquisas atômico.h« ciíf,h,ri eptalei-os de Brest' Esc°ia ffis;stura, Centros de Pesquisas e ensaios elétricos. Usino de reatoresde aviação, Estado-Maior do Pacto do Atlântico 1 i_.S!_tros centros intelectuais. Duração èm^PariPw^T?"'

Saiorí'. i 
PreS°-: DS 70000'00' 

"m 
tôd s despt s pígaT .Maiores informações com o Professor Maurício, KTJKi

27575 '

« i.

* ftwl

VINHOS - WHISKYS - CÍÍÃMPÃ6NB
Vendemos vinhos espanhóis, chilenos e iugoslavos dos melhores

_r_.1_ Trli; ""¦"¦ Sl E L' - *"<» "-»¦ • È.P.
8292¦W ¦ZJTT-. OS.fiVendo Tapete Persa

DECALCOMANÍA7
ri
'!¦

Loja Copacabana
Traniferindo-mc para Zurich (com 70 anos) estou disposto de en-

•r'«.ÍVr_-0„_,n,rs,t' dc mlnha loi" "LOUVRE ARTES" na RUA CONS-TANTE RAMOS .3
Contrato de 5 anos até 30 de março de 1943 — A loja tem 11 x ímetros com tapeie de velour vermelho cobrindo todo o espaço —

lonlte lux artificial. _ Trata-se todos os dias à tarde entre S atéII riores no endereço acima. 4774 js

LOJA - OCASIÃO
Passa-se uma na Avenida Copacabana, 339-B de frente de um

cinema com contrato de tels anos e Instalação fina. Aluguel barato:
1 ano de CrS 9.000,00 e S anos de Cr$ 12.000.00. Serve para qual-
quer ramo. Preço: Cr$ 800.000,00 sendo metade a vlsta e metade
em vinte prestações. Ou a vista Cr» 600.000,00. Tratar com srEduardo - Telefone: 22-2295 ou Sr. Antônio no local.

7320 31

ANDAR DE 300
ATÉ 500 M2

Para seu escritório, procura firma, para alugar oucomprar, localiiado na Avenida Rio Branco ou imedia-
çôes. Fornecer ofertas detalhadas a Piastin Indústria eComércio de Plásticos S. A. — Av. Rio Branco, 257 —
11° andar _ >a|. 1108 -Tel.: 52-7474. -Tratar dià-
riàmente exceto aos sábados. 14709 38

8064PERSIANAS
_í_c !)-___. 1 ¦

:í
i-rSS~£ada^?^^|P ^«> °S° P-ra

lus-jWTrancísèT

PARA DESOCUPAR LügI
Vende-,s 1 M_i__n i._-i_ ....i... TVende-se 1 Moinho ''KRUPP" n«_ _„pxrx >H p,„t„s. 100 metro5 _Tc«r.S___, V_^» SMolIn» de , HP, „emSo. cilindro, pi™0''tudo em estado de novo. Ver * tr.i.r 

pastcUri
Cu.pu.iu P1„ ,,„»„, ^H 

tnt" «•«« o «
Mlrud» „. 555 - r.juc», teleíce 3g.i477

ou cere»U, duai
4"' «m motor nov»

. padaria ou fàbrlc»,

!íone 38-1477 W "* nntr»
" S3ÍO



8.* Caderno (P«t« II)

MOVEI
CORREIO DA MANHA, Domínio, 10 dc Novembro dt 1987

s
GHUI'0 Mlolado moderno — Vendo••into ou «eparailu, lUido «otá com a•!¦ ml», cor verde ir»brlc«-âo Ttn-retro) 1 poltrona* vermelha* com al*mofada» tollu a uma outra ri* cor
____ — Vtr 4 nua BoUvar (4 -Apto, c.1- ou Ul.: MM4J,

_í*"_ u¦ i...in...,i. _. m-m redonda, * ca-ieilsdodeiras, a pollrana* aniiga* e*tat*d*-,

E DECORAÇÕES
13

I i,rm*rio rana*eeoça envidraçado'an'lí*-. liiúvtU avulaoa por qualntier
{ preço {*»-« dtaocupar lu|»r — Av.I Copacabana »M — Apto, 10]
I tm_ w

MOVEIS — Veade-«e aala de Jantart una radlo-vitrola — Tel.r 41.4833__ «321 83
VKNDO - l poltronaa e 1 armário-.iwu-marfira cl 1 metro*. Vtr pelainanh» tl» II hora* — Rua Paula
rrellae 33 — Apto. 404.

2*30» RJ
VENDE-SE - Um bar com tre» ban-

, ro* por Cri 7.000,00 — Ver a Avenida
.Ataulfo da Paiva 131 — Apto. 102l.eblon.  26287 s:i

I'SOFA-CAMA CASAL — Vendo: fef-
> i to aob encomenda — Peca de luxoTodo forrado em veludo preto ita-

Hino, ndvo, com um mê« de uio —
PRIMOR- Tel.: 37-014».

7C8t 83
. VK.NDE-SK — Sala de Jantar moder-

na 7.000,00 er Grupo 4 poltrona* Cr»•'4.000,00, torradeira elétrica Crt ....'; J.SOO.Off — Gu«l«vo Sampaio «7» —
Apto. 003 — Tel.: S7-7138. —

vCNUt-se - Um »..(*. «ni perfeitoeilado nerve p«ra dormir. con«ul»
Iório ou tntrada* rie apto. Av,
N. f. '-opacabana 1«3 — Aplo. 107,7723 83
POI.1..0.NAJ DE VELUDO fRAN"
ÇE3 — rtmllU qut viaja vende ilinill-ilmu t contonivel* em ólimo

por Cr» 10.000,00 — Vrr e
tratar Av. Altaiiliri 1334 — Aplo, II- l*6-lu 3 VI.„ »J-JJHI 83

ü^íií? 9SÃE9 £BÍ£\3g&~i3a™»Ê±k »<«"¦ »ox«i - c.,„. iMo-n*. - v.nd*.lustrado* i „, môv,.. Mrvlçq, tyt_m_.__..a., nu,, ao c-4nn.»ol ¦,,,,,,„, ficr„or,0 . 
•,„*„,, 

%, »• 4* i,UI crwtiK.." Ver"»' Bm""»',-!'"™ra.ll vat a domicilio, Pedido* p-|o|N»huco jje, aplo, 404

CONSOLO LUIZ XV, todo fnlilli*-
do a mio, c| »rande carraux dt cria-
tal t um outro menor de bronie c|
pedra mármore, vrnrir.»r urrenle
motivo de vlafem, por preco de oca-
lllo — Av. AtlánUca, 1334 — Aplo.28340 83
KOrA-CAMA. casal. Probel. *üp*Yhi.
xo — família que viaja vinde, ir-MUI», torrado tm bs*li«alm.> Ucldoll"ll»no. como novo, rom pcniqultflmoU«o. Cuitou 13.000,00,. vende-ie por7*0000. Ver Av. N. S. de Copa.aban*.75, apto. 201. 73)j \__%
DIPLOMATAS que viajam vendem
todo» o* movei» ¦ «ala de «tar. «alade Jantar, quarto de casal r criança*,escritório, aparelho de porcelana. —
S4 rerrelra 83 — Aplo. 1001 — Ver->c d** 2 ás 8 horaa.

'' 21837 83

(a para rasai. Ycndr-ie uri mt*-. mente da fábrica ao p-t-jo de itaea»
Av. Copacabana, «.««. aplo. 802. 8? Aí? fotfatliadp, porveltnlucáo a
Trl. 47-3511. •?•* **"" <>h'l'"<" rie bartai. Arma-

- -n„ .» ¦U1- avul*o» * ronjuntr* sob medida.«wa» S3 Orçamentos a domicilio — M, n
S.U-A DE JANTAR MODERNA — !?A_M_P£.10 N'lrrr0 . . Rua. Afonio
runclonal, revoíi-fionárlã, oríjinal '•'*n* *• ***» l — *"•»•¦ M-ltll

lHOw» »3Toda d* madilra •'¦ lti. revnildi riel.."fortnlpiac", compo*ta de m**a con-!VENDE-SE — Un-iilr- mõtlvõ mver* vel uri» po»lco«|; bulíi, i-., ,- ,.-. «ala jantar, pau-marfim, quar**P*lh«do« e c*d«lr«* excluilva*. Dl- no caiai, quarto» -oltrin
rclamiMile da fábrica a» urtyo de
atacado Venda* com M. B. SAM-
PAIO NKTTO — Rua Afc-iuo Pena
89. casa I — Tel.. 3MH87.

!0*»6 (3

t* ........ 3 i".-•-- rilli* oo raiii|i«tn
Raiual. Rua Aperana, 70, Leblon. i.-¦
lelonei: 47.1114 • 37-ÍS73.

I4M» 83
VINDO armário pata crlanc* Ptqul»n.âiiiii, d* 1,10 com 3 pari*», 1 »a»veta*, nlncho novo Preco Crt ,.,.i< 000,00, oc**llo. fon*: 3M77». «e»1^.™'"«nn.». in., «m ,..,„.. %_t || -,urMi .BI. aplo

leli i::ih; « *, HATI8TA. 21103 83

GRUPO GHTOFAU» - Vend--\_i_M_ coWleto 10Tc«.

íoi Pru<*fn,e Moral»,parllcular, Preço CrJ 20.000,00.101 700H 83

»jmPÍ» dl»co» F*brlc»cáo
^21 iüL^ITel: 37-170*.\ F.NUli-SK.tveU nielhor oferta, (ala

. de Jantar ColonialVENDE-SE — I móvel «parador e-tofad
fran»****, época napoleónlca. com fuar. U" 1 poinlcóei d» bron*e e I tapete Pc.-** **da. em1x1. ccaillo — Rua Haddocli i .•:•.. n-, (rupo de ferro batido, poltrona »

4412 «J me»» redotila pintada de prelo pall.
Empreiteiro. ESÜtÜI-\__*\ j£fà&t_\__f_ V.',r, e ,r*-

ri. ou.lnu-r .rr ¦,.-.,\__ *«."u* »*•»«* Rlheiro. S32. apto.701, Tune 37-2330 «27 8.1

21448 83
— Trl.: 40-9424 7033 83

140-A.

!"cofion?.|â',o..'"d,èe3:hffi M^W nr moüvo a» mucún,-. JAI
.ll^ní de mofaa forra a, dí ,rmír,° tm v'u ",,r"m' f0m 3 me" "%*,

m iserfello aatadd . fímh*m l,,<"* ¦ "m" •» P«u nurflm. com « 2.1
iP»sd,rí»Vm,'*slfd'« VSSt. \«í<mCA «¦«. e.Ula dln...,.rqut, Rtd

PINTURAS
ro. enc»rre»»-*e de qualquer ter rico
de pintura. Pintura de apartamrnto»
e cau*. laquela-*e qualquer tipo demóvel, douracAe» e luiiracsV», iodo
»enico feito com a máxima pcrfel-cio - Tel.: 13-341» - Chamar JOS»*
PIAS mói M

VENDO — Sala dc JanUr com".
plelo estilo espanhol, de cãr ein-
n e dourada, ver k Rua do Ru»-!*l. apto, jos
«ei n. 710, com o porteiro.

'1~NDE-SB — Undo grupo eiu»(».tis.
com pouco u»o, composto de riua*
pollroni» * um »jfa. tipo banheira
com quatro lueare» - Ver e tratar!- Rua Miguel Umo». 44 s.ils 6(M* Hii* Mlnlitro \ivelr\i» de Cjitr.i Corsieaban* — Tel.: 27-4824

348 81

BAR — Estilo americano ultra mo-demo e| 3 banqueta- conf. em ferro,madeira e fórmlca, vendo baratlasl-
mo motivo de vla»em — Av. Atlán-
tica 2334 — Aplo II — Ver ale 4a.
!?!". 28342 83
SOFÃ .COLONIAL PARTICULAR-"-

TAPÊTK8 PKRHAS — Vende-»e
medlduti 3,60x2,60 e 1,20x2,20
OOxl.SO. Ver domingo na rua

Redentor, 301 aplo. 402 — Ipa-c/ colchto de mol»», c/ I mt» de moJnema, Dla* úteis *ii pela manhlI mt»a consolo trab»lh»da para 8 N:w> »r atende nor telefonel>«noa». » cadelr» dln»marqiie»a« " 14882 
83urqutsaicom *»ento de veludo, I eipelho. -__^_

17331 83JI>ORMlTôniO — Vende-»-. Junta» ou

iKuíS ÍS?S12í?%' KS'PPfôM f.br^cdifo''«^drrSo!l!e'^•.oqu„^,,Mno.s•,o"7o4B,r,,, do M- «•«'"¦• r°,rcoM:ou!3&* •¦•
...» ,,190,000.00. nj Rua M«i.-.-h.,l Mascare""" "|iilu* de Moral». ÍJ, aplo. 001. 2483 83

mengo n" 50 apto. 404.

BAR tipo balcáo, lodo etptlhado ent sübniisi.- BS _ ., .•
crlital de 1». móvel de lu*o. Cuitoul VfcNUt-HÇ — Por motivo de

.,,„,  112.000, \cndo por 7.000 motivo mu-! mudança», todos os móveis que
_ »..' «".?. Pir* *,,í?c"P«- .'"»•«' il«nc». Pedro 37-4345. guamecem a cata, rómoda D.

29102 83 Joio V, consoles, tudo em Jaca-
randi,

VENDO — Urgente motivo vl«g«m
móvel* franceie*. laia Lula XVI, có
moda Luiz XVI, cadeira», meta, me
•Inha». secretária Lula XV, chifonler
Regente, tapCle», gravura» antiga»,
quadro óleo í-role hollandalie, porce-Iniiu- vleux Pari* Drcsden, biombo,
lustre* apliques todo de luxo — Ba-
rata Ribeiro 438 — Apto. 002,¦ 
__ _J__ 7810 83

:POR MOTIVO de mudança vende-ãe
ctma de aoltelro chlpendale com col-

.chio de molas, tumler e vários mo-
•.veja — Tel.: 27-9634.*., ' ' 7701 83

26203 83 LUXUOSO BAR

.-,!*¦ íAl,A DE JA'NTAR - Vcnde-ie mo43.0 83 derna. em eitllo mgl^i.

SOPA" — Vende-te um de 3 luga-
res em ótimo estado em veludo —
Leopoldo Mlguez 8 aplo. 13 — Tel.
37-8852. 26300 83

k,,VEJ4*DE-SE — Uma penteadeira com
tampo* de espelho, em madeira cia-'Va. com espelho para parede, por Crt

_ 2.000,00; Um escrivaninha encerada,
¦ulara, por Crf 3.000,00; um camlselro.
Claro, encerado, por Crt 3.000.00 —

• Tudo em estado de novo. Ver á
Rua Rainha Elizabeth 683 — Apto.

26347 83
CARPrNTARIA E MARCENARIA —
Serviços gerais, fechamento de varan
das, armário» embutidos e instalações

j comercial* a preços módicos — BAN-
DEIRA E SILVA — Fone: 45-8751.•' ' 9197 83

v,„j'„,„„ ,!e»t»do de come-vacáo
p. 

°m._5'*..Bu« Prudente de Mc
47-6190. Aceito ofertas

Ml»2 13 SAl-A JANTAR — Vende-te motivo
.; viagem, riquíssima sala jantar LutzMO\ Kls PARA ESCRITÓRIO: Ven- XVI edillrada. «ala de almôco. camas'" J".11"»*; do conjunto quase novo, ettilo mo. i estilo «umler etc. 48-5484. 7010 83

bancw »e_m uso. 5.MÒ.ÕÕ" - fSmISoi"- I^ZZ - •SS^SÜ?*
Ver e traUr'demo. feito dt -uícomendercontto-'oÍÍTSÍT,

" o-ldo de -aerivanjnha, cadeira glratô. If^Taíínado em marílm , ouro -
LUIZ XV — Lindíssimo con-

26124 SSiVENDE^sF Mobília de quarto pa-]**.P*r* máquina de eterever
com 1

dlvan-bergere — 2 poltrona* — 1Tel. banquete — 1 tamborete — 2 c.-idel3^iffll?5fr?«*5L*"! iW u-ISpi"y.^,to.í.r*.m"i; 1%r^ISSSí. ^£$£±£5*^. - ' ¦ ' '"•- •¦•-<••¦"<¦ ¦ ' >
ooiiclé de salas e corredores, de- tar á Rua D. Mariana n iao. domUt» 6.SO0.O0senhos modernos ou Uso», a pre-!»0 d;>- 10 *» " hora» — Tc!.. 2«.2H«
ços convidativos. Tratar deixar swu «3

-S-JUJU e 34-9166. Atende-te aos nlal-amerlcano com acabamento tmdomingos. 937X 83lP?llnh*' C*m» caiai,.armário de 1.00,cómoda-penteadelrj etc. Fabricado
pelo afamado ALMEIDA MATOS —
Vale 43 mil. vendo ps-r motivo' ciemudança urgente por 20 mil -- RuaToneleros 2*S, »pt,s, -,'• _

PiA*o do conjunto: Crt ..jconiole c. mármore e grande c»pe
2842 13 lho de crlital Sl. Gobaln — Rlquli-

MOVE"lS - V*nde-«e direUmente^eíf!"1". í,fl,° ¦¦i"!,.* i*U "Paf°" -
particular á particular por motivo }'"?"*' por **J,U ,d« "PJiS «P™'
de reforma na decoraçlo de teu apt.'c° íe n£, 0Pí1unlí"d» ,cí» ^^m-o» seguinte» móvel»; tl de Jantarl" «'«Voluntário» da Pátria 127 -

MÓVEIS — Vendem-se. 1 dormi-
tório de jacarandá Chipandale. 1
dormitório peroba Luiz XVI, con-
junto Renascença para gabinete!tuna.
Inclusive grupo de couro, sala de rr—   .,,
jantar de imbuia Qtteen Anne.iCR* ••"5-00 — Vemi-. 5l|» de jantar .«fcecelra. 1 cômoda liqueda em rot»

lopaca-
8>-S6 83

composta de: 1 mesa eláitlca cl tam
po de cristal. 8 cadilras. 1 bufet tbar. 1 gmpo estofado: *otá * 1 poi-trona»: 3 cama* de solteiro cl col-chie» de moI«t: metlnha» de catecel-
ra, qto. de casal em pau marfim: ca-colcblo de molas "Epíd.," .vestido, penteadeira, 2 meslnhaã de

rlci mobília dourada com Upe- jgg"»Tg*„
f?ria„AlÍl"í.SS?n !«,tlnl«- COnjun-|m.l. buífet. *t,-i-i ,e.Vc»"dci'r»; -!dlo_vitrola Stlvertonè: Av. Copaca

Apt* 301. 7037 83
TAPETE CHINtS — Vendo belo e ri-
qul«»imo t»n*te autentico dilní», côr
verde e com desenho» em relevo re-
pretentnndo bambai, Quatc novo emedindo 3 por 4 ms. Tratar pelo te-
lefone íl-UWO. ideal para família dc
tratamento e fino gosto. 8118 83

• PARTICULAR — Vende I pequeno
Mofa estofado, 1 lustre antigo cristal

Baccarat com 8 braços sextavndos,
mangas, plngentes. etc. Ver segunda--feira em diante de 11 às 17 horas,

. Rua Almirante Tamandon: 20, apto.
604. Flamengo. Tel.: 25-5357.

4587 83
SALA JANTAR — Vende-se tratar*>elo telefone — 47-9032.

7678 83

com incrust«cs">e>-; por P' '',0- áf «Une»: » mrdnhas de Ja- VENDE-SE dormitório
mudança, urgente, vale sj .carandá. 1 Idem de centro um- fa.l* i:'rtll». Ver - ••-

i„ „.,.. i. ,ii , -. --^.—-,,..... »¦»'•". mesa e »eis cidciras ~^\c vitrola Sllvertone. ¦ Av". CoHa,.,. . ,, ...tto para hall. tapetes persas e lu»- Ver á Rua Tonelero* 13S apto 202 — bMt- 1ÍS — Apto «i Ar D ANA
três de cristal. — Combinar hora'c°i,*c*b»n-1 iQuase novo».
para ver pelo telefone: 43-8416. —

si.

Ohlpandall»
z rA- lí* """«-""¦ yer » tratar ' rua H»d-'dock Lobo. 55. Tel.: 28-6096. Móveis

79818 83
1167 83

10282 83 SÇaTA-CAMA CASAI, - Compre nó".em imbui»
üíf.^l VENDE-SE - 1 mobílias de quarto. estilo Kenasccnça. soltei-

.... .•¦"¦ *" l»t-«V-J oe us.ioo. de S.SOO porlro, 4 pecai., casal comnleti r Hiv-..rCHNES - PeS«oa que »e apenas S.f-y. Und.s padronagen. 
™! 

*.« moíeis ,"uíso. R Xavier d.nais. vende por qualquer]Sem emenda central. Com ou tem Silveira, 22 «pt 501 Tel- 27403-com 3 faces, lustres deí-raço* Km,s acabamento. Dlretamei-' ouua uconsoles com carraux le d» tâblioa, Venda i-om M. R. i;.t.„^„ .. :—, ^__M**'* " '""" :ar cons-

BIOMBO
retira do
preco, lindo
cristal bacarat,
de cristal, abajures chineses, cata- *>a.mi'AIO NETTO _ Rua \fcm«ol **¦""" "" •'VK"-1"» **'» J»*U
tuetas, poltronas, televitlo. rádlo-vl- P»na 89, casa 1 —Tel- 5i.«;s; 

' '-indo de um bufet com bar em pautrola, geladeira, tudo que cempoe lu- 10:97 rj marfim. 8 cadeiras e carrinho de
xuoso apto. Tratar Ae. Atllnttc». -;¦,„-¦„¦ ^- _ «**. Pr>*Cs* Cr» 12.000.00. Tvl: 37-27272334. apto. lt — Pôsto 3 1.2 — Ver ' ENDE-SE — Ótima mobília de fMTe ls » 2» horas p»ra d. LEDAhoje e amanhã. 

263» 83 salk de jantar, com: cristalelra, 0-553 83
DORMITÓRIO CONJUGADO - Para I buífet* »?•• « »*ls

VENDE-SE urgente 1 sala Chlpenda-
le, Imbuia maciça, 8 peca». 1 aotá
Dlranbel. 1 colcháo dc mola» aolt.
Probel de luse e outro» moreis avul-
»os. Rua Gustavo Sampaio, 260 —
bloco B — apto. 1 204.

8282. 83
DORMITCsRIO — Marfim luxo «cm uso
v»le Cr» 50.000.00. Vcnde-sc as pe
ça» 1 guarda vestido» de 2.70 e 3
guarda casacas. 1 penteadeira e Icama c-as.i! por 38000,00 e sala de
Jantar marfim luxo sem uso. custou
Cr» 45.000.00 vende-se por 25.000,00
e uma radiovitrola tipo apartamen-
to por Cr» 16.000.00 custou 28.000.00 — ....-..-...»• ...... ,.,,,„, ,, c ,.,„„. ,„ cidflras de MOVEIS — vende-se íim «oumler ca2 rapazes, desenho americano de lu-l1"»^'.lr»i.1*-00<'.00. Rua Aires ma casal Rrcnat. um guarda-roupa' Favor ver hoje"'"riomingiV I'Rui" daxo. confeccionado sob encomenda em Saldanha. 130. apto. 104 — Tele- espelhado com três gavetas, uma me- EítrtU 63 entrada ao lado ou tale?pau-marfim e fórmlca, ideal para í»-'fone: 27-1253. »n'h» de centro c. duas cadelro-, um fonar para JERÓNIMO tel" 2S.Sfl.1n 011mllia de bom gosto que tenha 2 fl- ,.,.,. „, móvel de canto, um rádio Tltrola 34-9168 marcando hora. 09278 83lhos. O valor do móvel é de Crt .)  8i l**« marfim long-play. Preco 17.000.00j ~355.000,00. conforme recibo do dtcõ-l VÉNDE-SF um ,™iri» ATUI. ' " Tri"*r

rador que o confeccionou. Aceita-se .,»!"* , 
un> .*"••""> ae Jaca- baldi 22, apto

DORMITÓRIO —
Tel.: 17-3488.

Vende-se um — |— Av
7181 83 térreo.

»er a Rua Anita Oarl-i VENDE-SE — Armário de
oferta na base de 35.000.00. motivo! ™ ™»5'.°' « ««• •* PórU. "" ^"ttoS. |S35_S_*_a«•^^1^_S___¦™ft_J-_^?^S2__de urgente,.agem p.ra o Exterior co*n g^nde espelho de crL*„l bl- p; Jo,0 - _ BSaênSmSJSSg. Av^atha^.b^

^.randà maciço, de uma so porU.
Atlântica 2334. ap,°63tl3l 

_'m:«!S-S! 
Cr$ 

f^^JSai^lS-taSfc*^^ apto. 603 Copacabana;"-3435

VENEZIANAS
Consertam-se — Te'. 46-1787- Mudam-se cadarços e cordas -

JOÃO.

27522 83
MÓVEIS DECORATIVOS

Laqueados dourados patinados mt-
xima perfeU-So — Aproveite seus pro-
prlos móveis - Peça sugestões - Kl dlo de 13 TâlnUai" - TÕc»7d1«Ô_ ii»ôrestaura-se molduras - N.^8, Copa-1 funciona - Catx» americana- Se

27459 83'
PARA DESOCUPAR

Vende-se um armário grande paracasal e uma radiola Philco com rá-

7068 83¦¦''"".::.. LUSTRADOR
lustra-se móveis, armário* embu-

tidos, porta* em Edifícios e inatala.
ÍSee 

comercial» — MANOEL — Tel,'-8317. ,' 8323 83

ESTOFADOR I
C0LCH0EIR0

Moveis eatofadoa em qualquer esti-
.,1o,, capas, cortinas, etc. — Executo
qualquer «errldo concernente a arte.
— Atendo a domicilio — Orçamento
ttm co—pro-nlsso. Recados pare''ar.JoSo Araújo — Tel. 42.0442.

1939' 83

CORTINAS
., ConfeccSo, reforma o- lavagem —
•Absoluta períelçSo — Orçamento sem
compromisso — Tel. 57-5101.'¦¦¦ 28332 83

LAURINDO

cabana 1077-A — Tel. 47-1505.
__ 2625S »3

D E COR ADORES
Aceito cortina e colcha para farer

em casa — Sou Otlma costureira tenho
long* prática. — Edmundo Uqs 28.
ap. 105 — Trtinsv. F. MagtUháes —
Copacab-oia. 7693 «j

n UR6EJITE
Por motivo de viagem, vende-te dl-versos móvel» e peças artísticas ln

fluindo ótimas «-tantes Venham ver
á, Rua Pompeu Loureiro 106, ap. 1001— Domingo e 2a. das 9 ás 19 hs. —
Tel. 57-4998. 7869 83

POR MOTIV0~DE_VIÃGÈM~
Vendem-se muito barato os móveischineses bem trabalhados e enfeita-dos — Podem ser vistos ate 6 hs. n»Rua Constante Ramos. 33, ao. 803

36314 83

lhor oferta - Av. General s»n M'»r-lin. 84„ ap. 102 — Leblon.
26173 S3

ESTANTE
2310 83

criatal», quadro», meda
Umes e talhere» braionado» e
miudeza», ele. Catete, 199. 10b.
Tel. 25-2320. 24578 83
ANTIQUIDADES - Particular ven-
de iccreUirla c. poltrona de jaca-i.if.d.'. cômoda* para quarlo. cama»
marqueia», 4 cadeira» Maria !•., me-
sa holandeza, tochelro» abajore», e<-
pelho» dourado» e planboi, gravura»
de caça, »ofj medalhAe» c. dua» poi-tronai, de Jacarandá. 2 comollnhot
para lado de cama ou «ofá, aantot
antlgot, «ofá marqueia (camt-pc),
me»« lado e frente de aofá, com
mármore, etc. Rua General Azeve-
do Pimentel 7, op. 1009 — Tel
37-6016. J304 _\_
OFICINA DE COSTURAS — Cortlnii.
capai, colcha» e estofados, novoa ou
reforma». Ru» Pedro Amcrlco. 468,apto. 303-F. Referencia*. Tel. 52.1371.

7238 83
VENDE-SE 2 linda» Dcrgere, 1 põf-trona-cama Drago, me»n pentearicl-ra, metlnha» etc. otlmo eitado e ba-rato — Domingo» Ferreira 102, apar-
tamento 304. 27452 83
SECRETARIA DE LUXO — Deca-
pó e tampo de couro preto, tacheado,
grande, vende-te. Rua General Aie-
vedo Pimentel 7, ap. 1009 — tel ..
57-8016. .303 83

lim lummter d» caiai, por MOVBIS C| POUCO UBO — galaCnlonlal Crf (.000,00 — fala lt—tUm
Cr} 5.000,00 — Colchlo rie mola* Cr»l.ODO.uo - Sala Chipandale Cr| ..„8.000,00 — Sofá cama Crf 1 00000 _
Camai d* *oltelro Cr| 800,00 — Mt-¦*¦ dt «*.iit<> Cr* 1,000.00 — Ptnlee-
dalr»* d* Ntlln Crf 1,000,00 — Gu*r-tia catacu Crí 1.000,00 ni detoeuptrlug«r - Rua' do Catei», 137.

7040 83

3=37 TOBJPI8 - Dormitório Chi-
em

1UI4

Ver da» 8,30 aa 12 hora», Avenlda Copacabana 300 upto. 103.
_ 2376 83

Vh,SlJ>.»8E- um grupo e»tof«do em
perfeito estado, um guarda-vettldo»roln 3 porta» e uma meia eiprlhnd».
Pode «er vlslo Mhario e domingo
atá á* 17 hora*. Av. Copacabana MO
_ »P'0' '»*¦  27430 83

VENDE-SE - quarlo caiai, pau-mac-fim, nuii, i.ui- XV, auarda-roupa,
cOmoria. «icrlvanlnha, cama, meia decabeceira, Crf 21,000,00, * vlita. Ver• tratar Traveaia Gulmarlet Natal 8- Próximo Praça Cardeal Arcoverde.

O780 83
PARTICULAR - Vende .tapeteUpo "Especial" Santa Helena em
perfeito eatado 2,50x1,30; tratar
Av. Atlântica 3170 apto. 30.

 «220 83
ALO — Dormitório Chlpendale e ea*la conjugada com 8 pecai em perobade campo novo, icm uso. Vende-*
juntos ou .aparado*. Espclhacllo emrrlstal gravado. Preço dormitório, CrfIJooo.oo « sala 12.000,00. Ver t tratarcom Sr. MAIA, á Rua Vítor Mel-reler, 78 — (Riachuelo) - Faclllta-»c
o pagamento. Ver hoje ou amanha,il»i 8 áa 19,30, ou domingo ale 12 ho.r»» (côr cl*r*). O» mãvcli fino ie»-b«mcnto.  12902 83
VENDE-SE — Lindo grupo ejitõf«do,
completamente novo, oompoato iv
dua* poltrona* e um «ofn com quatrolugare». Tratar pelo telefone: 27-0124.

-9100 83

OPORTUNIDADE - Vende-.e p/ mo.tivo de mudança, »ala de Jantar, chi-
?»inl.ile. quarto dt caaal, a quarto p/crlanc»», chipandale, laqueado mui.to abaixo do custo. Ver a rua Marli« Barro», 1031, aplo. 401, Tijuca,

em »3
VENDE-SÊ -ruarda-vcsatldoi dt pe-roba, 3 poria», nAo o folhtado. Vtr ttratar á rua Joaquim Nabuco, 41, Co-
pacabana, pAtlo 8, com o porteiro.

MU 13
MOVEIS USADOS — Motivo dt mu-
dança, vendem-ae mivtl» uiadot, ca-
mat, guarda-roupa, mobília, mlude-.-ai, etc. Rua Farani 38, Botafogo,

0U79 13

PARTICULAR — Vende cama e
meilnha cabeceira com tampomármore blaoté, Jacarandá, antl
ga estilo francês em perfeito e«
tado; preço gete mil cruzeiros
Tel. 54-H25. 4228 88

VENDE-SE — Cômoda de Jacarandá,com 3 gavetas, eteura, com 1,14 m.
compr., 88 cent. alt, 53 larg. — Preço
de ocaslfio — InformaçSes 28-5239.

8008 83
MARQUESA antiga — Vende-se umsofá marquesa centenário, dc Jaca-randa — Rua MIrucI Lemos 90. npto.

26126 83
CAMA TURCA (Sem eõichiõj — Ca-
nela maciça — 1,!W x 88 cm». — Ven-
de-te Crf 1.000.00 — Tel.: 37-4306.

26337 83

CAMA BELIClf

PAU MARFIM — 1 mes», 1 etager, 1
bar, 8 cadeiras. Tratar Av. Rio Bran-
co, 311. s/ 312, com SR. FREITAS.

4^65 83
VENDE-SE mobília de Jacarandá, tl-
po Lult XV, lnformaçOes atá às 13
horas. Tcl; 46-6090.

18938 - 83

DORMITÓRIO CHIPANDALE com 11
peças a partir Crf 18.000,00. Salas com
12 peças Crf 18.000,00. Temos grandes
e variados. Tipos de salas conjuga-
das, Dormitórios Chipandale tipo Luiz
XV e salas mesmo estilo. Tudo em
peroba maciça. Os mais belos tlpoi
da praça. Vendemos pelo menor pre-
ço. A fábrica está liquidando o esto-

ue de sua fabricaçüo porn entrega
o prídio. Venhom ver e tratar. Pe-

çam orçamento sem compromisso, Na
Rua Dias da Cruz, 151. Perto do cl-
nema Imperator. 6018 83
DORMITÓRIO — Vende-se de Imbui»
maciço constando de: cama de casal
com colchfio de molas, armário de
2.20 mts.. cômoda com espelho de
parede, meslnha de cabeceira, cadel-
ra, mesa centro c poltrona sem bra-
ços. InformaçSes pelo Telefone ....
27-3232. 20137 83

I.IN.DA SALA Jacarandá em ótimoestado. 12 cadeira* da encosto tlto
cm couro desenhado, 1 bufet, 1 ta-
Jer, 1 meta eláitlca, todaa a» ptea*com deienho em alto relevo. Valor
Crf 80.000,00, vtnde->e por 10 milcruza, Motivo: nlo cabe no novo apto
Tratar: Av. Copacabana 361, apto.
702, tel.: 57-0448.
_. 10341 13
VENDI-SI - 1 armário* para rou-
pa: 1 CSmoda, 1 penteadeira; 1 tar-rlnho pata bebe: 1 banheira para bt-li*-. 2 cam» para aoltelro. Outra* pe-
vai de mobiliário, Telefone 35-6439.

104— M
RELO0I0S ALTAMENTE d«-
corativos. Ótima novidade pa*ra presentes. Procuraraoi re-
vendedores. Rua Slo José, W20.° — sala 2.004.

8066 83
FABRICO MOVEIS — Ferro, madeira,nrmarlo» embutidos, execuçlo dt nal-ncis e murali artlitlcos, moderno» a
p quarto dc criança, etc. Biombo* tdivisões — Recado* fone 48-4973 —
Atendo a domicilio. 14820 II
VENDE-SE - Magnífica titante dtImbuía e cedro, com 4.00 x 2,80, dtaltura dcsmantlvel com prateleira*¦Sbre cremalhelrai para biblioteca
ou loja comercial. Oportunidade —
Telefone 37-1350.

14819 83
FAZ.NUAS NORTE-AMERICANA!Por motivo de viagem vende-se,baratlssimo, fazendas para cortinas apoltronas recem-estofadas com diver-sos tipos de fazenda americana. Vere tratar todos os dlaa das 12 àa 20horas. Nfio ie tr«ta por telefone —
Av. Copacabona 1099, apto. 1101

 27448 83

c«_.a ,, .. , Y*2?°? ur-ente' P°r motivo de tran*.SOFÁ — Vermelho, 3 lugares, em ferência, uma mobília de quarto com-
ótimo estado, moderno, vende-se!PIet"' em ótimo estado, estilo Chi-
por Cr$ 8.000,00. Ver Barata RI- ESi'"''5L°i.?r* "O0?."1- * uma dt
beiro 716 anto BOI quarto completa, em Jacarandá ma-BCiro, 71b, apto. bül. «, cl«°- est'lo colonial, em estado dl26295 83inova, por Crf 15.000,00. Tel.: 38-3496

Dona IZA.
2431 82

VENDE-SE um quarto de casal, dc
pau-marfim. Preço 25 mU cruzeiro»

Rua S. Clara 358, apto. 201 —
Telefone 37-4537. 27443 83 GUARDA-ROUPA — Vende-je um

guarda-roupa dc Imbuía, em ««tilo,VENDE-SE dormitório completo. 3102 de 2 porta» — Tratar República doAvenida Atlântica apto. 801. Peru 135, «pto. 1201 — Fone 87-0342
26226 83l _jj (3

Vendo um», em mtdeira de lei.I D<! Imbuía completamente nova —
com 2 metros por 1,5 metros tea-!Sím ,er «ido usada — Vende-se a tra-
do na parte inferior tei» g»TítSe«. |"ir pelo tel, 37-3289.
Dcs»rm*vel » nov». Preço Cr* 39188 83
15.000.00 — Telefonar para 4S-6356 ou
3Í-S5S-. 4553 83

ESTOFADOR
Consertos e reformas de móveis es-tefados em geral — Lustram-se mó-veis — Rapidez e perfelçfio — Orça.mento s« mcompromtsso — Tel5"-51°l- 2í333"s3

COMPRAM-SE DORMITÓRIOS
K salas de Jantar — Telefone:.

28-6721. 1S91. k

Executa-se «ervlços de earpintaria,
lustro e móveis encerados — Tel.
26-8520. 27387 83

. MOBÍLIA SALA JANTAR
i -.Vende-se, tipo inglês, ótimo esta-

do, 15 peças, Inclusive console e et-
pelho — Tel.: 47-6971. 1285 83

ESTOFADOR
Reforma e'fabrico sofás, poltronas, sumiers, bergers, colchões

sde molas, etc. Faço capas, cortinas, almofadas. Coloco Venexia-
nas 'PRESIDENTE". Trabalho a domicilio ou na oficina Rua'Francisco Serrador, 90 - sala 204 — Tels. 32-6830 — 42-5190

^IQURENÇO. 738483^ISTOFADOR
Reformcn-se móveis estofados. Rapidez e perfeição. Todos

.os bairros. Preços módico». Tel. 34-7881. Rua Prof. Quintino
Vale n. 62. 10305 83

g VENDE-SE
i... Por motivo de viagem 1 tapete persa legítimo antigo "Tehe-

ran de seda medida aprox.: 320x220,1 "Saruk" antigo 350x250,
1 "Tabriz" 3x2, 1 "Meca Chiraz" 3x170. Preços excepcionais.
Acèito-se oferta. Tel.: 47-4911. 28211 83 1

ESTOFADOR FÍCÍÍELÍ
¦•FABRICA e REFORMA móveis estofados. Foz CORTINAS e

dispõe de competente decorador para sugestões. Acabamento
.esmerado. — Atende a domicílio para fazer orçamento sem
compromisso. RUA PEDRO AMÉRICO, 42 — Telefone 25-5490

2599 83

SALA DE JANTAR
Particular vende por Cr» 16 mil emmadeira clara E cadeiras, mesa ei»»-tica com 3 tábusa . bnflet - As ca-

SI~i* ?, 1?vr',t,as - Ver na Rua Oe-
Pw1 ,"^«ls» »<• teblon. Ver dasu »» 18 hs.  

^^ asl.4 M
MESAS HOUNOÉSÃS" ~

,.;lU!í°Ucaí -wa-Helra». consolo» en-talhados, móveis, etc - Lar-to do Na-cbado n. U _ loja n maTaferl»)
... «MT S3

AUTIWJIDADES
Autêntica* brasileiras, móvel- -„«

treo» Imagens, tochelro*. etc 
' 

arte

^ricTo g| 
d* 
^ g

dTn q u e r q uT

COLCHÃO
DE MOLAS
PULLMAN

Fabricado com nioUs »ço sueco Trl.
pico- espiral sob medida, superventlla-
do, liso, garantido por 10 anos — Ve-
ráo-Invenio, desde Solt. 1,850.00. Ca-
»»1 3.490, "Sxpot. Rua Uruguaiana, 11— V. andar por cima, da aapataria aolado da slnger — Informações 
57-9771 e 3_-4631 — At. a domiciliocom mostruárlo. "10202 83

MESA DE MÁRMORE
D« 1.20 x 0.60 decorada em mogno

|e ouro _ Porta revista» modernos c
I motivos ouro e core». Nova — preços 'especiais — Rua Silveira Martins 30,' ""*

CASAL FRANCÊS
QUE SE RETIRA

Vende-se tudo que eitá no aparta-
mento, legítimos móveis e tapete»
fianceses de grande luxo, aatlnadopt-
lo artista decorador LELEU de Paris
— Ceramlque. Cristais, quadros de
pintores francetes, geladeira nova, rá-
dlo, aspirador, livros, máquina» de es-
crever portátil Royal, prata de'lei e
prata Crl»tofe, magnífico aparelho de
Jantar porcelana Llmoges.de 140 pe-
ça», etc. — Tel. 37-0272 por favor so-
mente a partir das 10 hs. ás 21 hs.

8321 83

ESTOFADOR - BORIS
Reforma-se e todo serviço perten-cente »o ramo — Rua Marquês de

Olinda. 59 — Tcl. 26-7080 — BORIS.
9363 83

d eToXaTõTs"
Cortinas, colchas, estofos, almofadas

reformo-te qualquer tipo — Peitos
por moças, com perelçfto — Informa-
çftes 27-0321. 7313 83~MÒVÈÍS^r"pARiiCüUR "

' VENDE URGENTE
Bala de Jantar -- Mobília de quartocasal — Peças avulsas — Bar de va.

randa — Ver e tratar Rua Xavier da
Silveira 34-401 — Tel. 47-7503 — Co-
pacabana — Motivo Mudança.

4324 13

TAPETES PERSAS
Particular vende lindos tapetes per-sas — Rua Gustavo Sampaio 826, ap.

1002. 27476 83

ARMÁRIO MACIÇO
Vendo com 2,50 m. de largura, co-

lonlnl leve, 4 gavetas, fabricação de
encomenda. — Tcl. 57-4190.

.'10486 83

ESTOFADOR
Reformo no domicilio por isso é

mais barato. Móveis estofados de to-
dos os tipos, colcháo de molas, etc.,
deixe seu telefone, ou endereço e se-
rá atendida com rapidez. — JORGE— Tcl. 26-8401. 9025 83

LAQUEAÇAO DE MÓVEIS
B patinado em qualquer cór, vitro-

la, móveis de quarto e sala a pistola• pincel. Av. Copacabana n. 793. ap.
1.109. Tel. 36-3619. Sr. FRANCISCO.

27468 83

ESTOFADOR
Executa-se qualquer serviço do ra-

mo — fai-se capas e cortinas oficl-
na Rua Pinheiro Guimarães 82? tel.
26.4162 — CLÁUDIO.

27483 83

LAQUEA-5E
Móveis brilhante ou fosco, decora-

dos e patinado — Plntam-te aparta-
mentos — Rua Pinheiro Gulmaritt,
n. 82 — Tei. 26-4162 — JOSE" MAR.
TDÍS. 4402 83

DECORAÇÃO EM MÓVEIS
Pintor de arte decorativa cblntta,

clássica, moderna, em laqueado», —
Enriqueça «eus móveis — Chima •decorador J. PIRES — Tel. 32-0720.

_ 7191 83

LUSTRADOR
Lustro e consertos móveis em ca-sa de famlll», «ervlço perfeito. Dá-a*boas referência*, reoado para..25-7163, Rua Catete 19 — AÜRJOtO.

22801 83

CAPAS - CORTINAS
V. s. íorn. o tec. tcon. 50 porcento rap. e perf. at. a, dorrrioillo —

marc. hora tel.48-4827 — VILLAH.
10273 tt

Vende-se i p»r de madeira aba-.Ha-»>1- 1015 — Domingo dla todo e dias«w e entalhados na írente e dos in.|utda de íg.so ás 20,30 hs.dos e cama Marquesa * tUj Baríodes Meiquit» ns, fundo*,
20S52 S5

8316 83'

LAQUEAÇAO Dl~MÚVEIS
I patinado »_> qualquer cór, vit

1.10». Tel *sd--,6tS>. Sr. rR.\NCISCO. |RODRIGUES — Tcl.: 25-8836.

ESTOFADORES
A DOMICÍLIO

Reformas de móveis r-tufadoi

37213 S3 14859 83
NÃO FAÇA CORTINA, CAPAS PARA~

MÓVEIS OU COLCHA
^'«^^.crínr^ao »ttl»^-*SSS
1 .??, LSSSni 

C"VU »»»«••»« "» -nderêço, Irei tem comprorZo
Vi dor*!lcül0' - Mnu' l«rn<" s-n>*» - Edmundo Uns n. 28, apto 105— Copacabana. Trans F. M»c.-lhSe«. ' p ' Iui

0 ESTOFADOR
FRANCISCO DE

ASSIS
Reforma-se faz Capas. Atendo
a domkílio pelo Fone 29*5440.
Rua Javari, 83-B da Abolição.

111 83

INSTRUMENTOS DE ÓTICA
?»°iLI;f3LP..H'8 c' (nlV,ca ío1 usa- i VENDE-SE - Fumador 16 mm novo
min. 'fiíl.^-i.Jl e 0,*íCCa Panor*- ,«m uso pelo preço de ocaslfi,, Cr$
?] ,"-,„Tclcfonar dlas ul<"ls Para ....19.500,00 de marca Keystone - Av?36-1.128.
leica'

27461 82

7*91 83

VENEZINA-PERCINA
Pinta-se, reforma-se venezianas de alumínio de qualquer tipo.Troca-se cadarço, cordas, aparelhos, em vensiianas. Substitui-

st correia e molas em percianas, cadarço c corda, vtnde-se avarejo. Rua Stnhor dos Passos n. 151 - sobrado. Tel. 27-1760recados por favor sr. Antônio. ' 2639 83

MOVEIS INFANTIS 'FERGO'
Vende-se em perfeiio estado:armário, cama, mesa de cabecel-ra e penteadeira (cadeira e espe-lho). Preço: CrS 12.000,00. RuaVisconde de Pirajá 415, apto.502. Ipanema. 5998 83

.<W'\Móveis e instalações usados
Por motivo de obra» para mudança de ramo, vendemo» balc&ei

armações, escrivaninhas, espelhos, vidros de vitrines e demais móveis èutensfllos. Tratar à Praça FlorUno, 55 - Loja (Casa Flórida), dll-la-
mente da* »,30 as 18,30 hora», USS3 53

1*1

LAQUE FRANCÊS
DECORAÇÕES

- Oficiais aperfeiçoados sob orientação de técnicos ita-
lianos e com longos anos de prática sôbre laqueados, dou*
rados, decorados em ouro e em côr e patinados, em qual-
qued tipo de móvel. Peça sugestões sem compromisso.
Exposição em nossa oficina, à RUA ALMIRANTE ALE-
XANDRINO, 324 — Santa Teresa, Sr. PRIORI — 22-3633.

2493 83

ESTOFADOR
ESPECIALIZADO

Aceitam-se serviços de reforma em grupos estofados, poi-tronas, etc. Faz-se cortinas, colocando com rapidez e garan-tia, dando de si as melhores referências, bem como do seu
trabalho. Orçamento sem compromisso. Preços módicos. Re-
f™!í_P?LÍ?I?ü_P^[a Nascimento, pelo tel. 46-2211. 9257 83

ATENÇÃO! ESTOFADOR
SERVIÇO GARANTIDO^

de móveis. Reformas e construções. Rua Benjamim Cons-
tant n. 54. Fone 32-9920. 9353 53

\ CAPAS

rTBOGSM-SE M§¥E!S
Aceitamos os «eus moveis velho* em troca do» nosso* novu.
Temo* grande variedade de dormiióric*, «aias de jancar c peça»
diversa» para pronta entrega. E-tecutamoa também, «ob eoco-
toenda, móveis de qualquer atilo. Pagameoto ¦uper-UcilliU-
do con a sua mobília con» entrada.

5Í!)VE!S GLOBO
ROA PO CATIM, 137

Porá todos tipos de móveis. Atende-se a domicílio. Preços
módicos. Tel. 34-7881. Rua Prof. Quintino Vole, 62-B

 5_ 
" 

103Ó6 ' 
83

ESTOFADOR
OLIVEIRA

Móveis estofados em qualquer estilo, reforma e fabricação de
grupos, poltronas, sumier, berger, capas, etc. Rua José Vicente
n. 107 — Tel. 38-6844. _\ 1947 83

Colchão de Molas
Casal Cr$ 2.370,00

Solte'ro Cr$ 1.850,00
sob medida, garantia de 10anos

Lisqs, ventilados. Verão-lnver-
no. Galeria dos Emp- Comércio.
Sobreloja, sala 15 lei. 22-6752
e 48-7889. Av. Rio Branco, 120

Gonçalves Dias 40.

M-3 — Vendo último mo-dolo, lente 1.1, 6, fotômetro, 2 ala-vüncas. Tcl: 37-7780. CrS 28.000,00.
 __2Í172 82

VENDE-SE uma máquina de filmarBell Sc Howell 200 A de 16 mm, comdois filmes coloridos de 00 pés. Tra--Ida dos Estados Unidos com poucouso. Cr» 15.000,00. Tel: 37-8851.-
26159_82

ROLE1FLEX — Vende-se uma. mo-dêlo sem fotômetro embutido, com 2
filtros, para sol; tripé e Rollelkim —
5H269. 1295 82
PARTICULAR vende um ampliador
Ze:«s paro clichês 24 x 36 mm c 3 x 4
cm., próprio para fotógrafo ama-dor. É um apaiflho com pouco uso,
trazido pelo próprio da Suissa. Pre-
ço 8.500,00. Tclcf. 23r5657 — 37-2412— com Aldo. 10020 82
PROJETOR DE VRY 16 mm, 2 malas,novo, lompado 1.000 watts, otlmo some projeção, ideol para dneminha
Ocasião: 25 mil cruzs. — 47-6457.

26135 82
FLASH ELETRÔNICO, alemão sulgartZeis Ikon Ikotron perfeito. Preço:
Cr» 6.000,00. Sábados das 9 às 12 ho-ras, nia Generol Roca, 400 casa 5,sr. IVAN ou cartas paro. caixa dêste
jornal: 4346. 4346 82
VENDE-SE máquina fotográfica "Ar-
Gus C-3", 35mm., projetor de laml-
na "Argus" e fotômetro GenerolEletric. Telefonar dias úteis 22-7771ramal 52. 2O8ÕO 82

Pres. Vargas 446 — S| 803.
27612 82

PROJETOR 1-6 mm i
Vendo Bell e Howell pouquíssimouso — Ver k Rua Barata Ribeiro 659.

op. 202. 9342 82

ROLEIFLEX
Vendo nova lente 2.80 completa —

Condições com MURILLO. Tel
52-5314. 10265 82

7359 83

COLCHÕES
Almofada e aeolchoados — Fabrl-cam-sc clrapldei. De crianças desdeCr» ,120.00 de solteiro desde Cr» 150,00de casal desde Cr» 320,00 — Tel26-5529 — MARTINHO.

28082 83

MAQUINA DE FILMAR Bell
& Howell "Electric Eye",
Films Kodachrome, Fotome-
tro Weston Master III, films
135 Super Anscochrome Rua
1." Março 6, 3." andar sala 2.

277 82

KTAP

WJÍNAS
Meto

mm
IAVI6WE

V/AVA RAND

WMtS

msuust&

AS
W*U um cômodo no mu «pf*^ SnvWr.e. » ire». Em madeira de kl eu .lumfnio. Não p»a*»*N*rit-do. Orcímente: plantas grérl* — Tekfene: SJ^7»6. ' Ã_S 13

PROJETOR DE ^LIDES — Vendo um
automático, marca "REVERE" 888 
Cr$ 15.000,00. Na embalagem. Tel.
-J7-0WC 2652 82
VENDE-SE binóculos Wõllcn-ak,
USA, 8x30, novo. Fone: 57.8041.

8:'42 82
YASCHICA L. M. — Tipo RolleiflexT
3,5, último modelo, fotômetro embu-
tido. Vondo CrÇ 12.000,00 — :in-()201,

71i!)7 82

"BELL & HOWELL" SONORO
16 m/m. i

Vcndc-sc, fino acabamente, ultimo
m-odelo, ainda na embalagem original— Ver e tratar, com JOSE', Rna Con-
de aBependl, 48; ap. 302, das 9 ás
12 e das 14 ás 18 hs., hoje.

9374 82

CONTAFLEX 2,8
Ultimo modelo com fotômetro na

13". —
8299 82

mesma Rua do Carmo, 43,
COELHO

PROJETOR BELL & HOWELL
-1958-

2 maio» — Vende->e — Cr» 75 mil— Carmo, 43, 13°. — COELHO.
8300 «»

MAQ. FOTOGRÁFICA
Vendo uma MINOLTA' II, 35 mm —

lente 1:2.8 azul com uma grande an-
guiar e tele-obletlva, • visores, foco
1:2.8 toda* azuis, para aol*. filtros •
estôjo de prontidão — Bane Cr» IS
mil — Tratar tel. 42-0422 segunda-
felr». 7245 82

PROJETOR DE CINEMA
V<ndc-se dois projetores novos

importado dos EE.UU. 18 mm sonoro,
R.C.A. mod*lo 400 com duas mala*
cada um, para cinema clube etc. Tra-
tar com sr. VALENTTM 2». feira, Av.
Presidente Wilson 165, s. 601 ou pelotel.: 30-4752. 9044 83

CONSERTA-SE BINÓCULOS
Limpo, pinto, reformo binóculos, —

lunotas qualquer instrumento oMeo.
Av. Rio Branco 4 — 19°. andar.

22867 O

FILMADOR BELL & HOWELL—240 E E
ELETRIC EYE - 16 mm.

Vendo modelo 58 equipado com fotômetro elétrico automático »-.¦Cr-^40.0O0,(>Om(_quarenta mil cruzeiros) à vlsta. Informações *r. CarlosFone 42-5979. mz n

SÓCIOS E REPRESENTANTES
AGUA MINERAL PILAR

Distribuidores exclusivos para as importantes praças do paft.Precisamos, em conta própria: Entregamos ensacada ou engra-
dada no Rio. Tratar à Av. Nilo Peçanha n. 155 , 3.° - tala 307

4578 77

FOTO EM TRÊS DIMENSÕES — Ven-
do CrS 9.000.00, Cimara Illoca, ' 

ale-
ma", nova. Preço da praça CrS 
15.000,00 — Rua Joaquim Nabuco 135,
apto. 202 — Copacabana.

8076 82
«V>^->r>M-*iVVVVVV--V-**»>VyV-|*>*VVVV-|VVi

SÓCIO: Cr$ 300.000,00
Empresa editora desejando ampliar seus negócios precisa «Je

sócio com o capital acima. Marcar entrevista pelo telefone
42-3235, com o sr. José Pinto. 9349 77

FABRICA BE BEBIBAS

Ouro e Jóias
JOIA — Vende-«e um clips de pia-tina c brilhante, está empenhado na
Caixa Econômica, por Crí 60.000,00.
Preço de ocosi.lo — Tel.: 25-1687.

2266 76

Especialista estrangeiro em fatricação de licores e outros be-bidas, procura sócio capitalista, quem trabalha ativo, para orga-nizar uma fábrica de bebidas. Resposta: Caixa Postal Copa-
8096 77cabana 380.

OMEGA DE OURO — Retangular, pa-ra homem, completamente novo,
vendo preço de ocasião — Tel
46-4476. ! 8M7 76
COMPRAM-SE Jóia.. Relógios, Bri-lhantes, etc. Com o sr. Roberto, tele-fone 25-6512.

CASA DE ACESSÓRIOS
Bem localizada loja de esquinaaluguel barato. Precisando desen-volver o negócio, aceita-se sócio ouvende-se. Tel.: 28-5723 A noite

1304 77

SÓCIA

 i . .

BRILHANTE — Particular vende umde 9 quilates sem defeito, preço deCrS 400.000,00. Ver à Av. Rio Branco143, 5.*, sala 11. 04538 76"\ V

Aceita-se com capital de Cr» 100mil, uma 6cnhora de boa apresenta-
ção e com alguma pratica de Con-

10340 761 fec'*õ&s Femininas, para associar-se aum varejo de Fábrica em pleno Cen-tro — Pode fazer uma retirada men-sal de Cr» 10 mil — Tratar pelos tels.45-0579 no domingo ou 52-4589 2a..feira. — Sr. LIMA. 10277 77

FIRMA CONSTRUTORA
Perfeitamente legalisada, nada de-vendo 4 praça, com escritório no

Castelo, necessita da sócio sem ca-
pitai ma* com boas relações, parasubstituir outro que por motivo de
doença tem que se retirar. Cartas
poro este Jornal, sob o n°. 4318.

431» 17
REFRESENTÀNTE — Com «utomó-
vel. a comissio — Aceitamos repre-
sentações porá todo o Estado do Rio,
Zona da Mata e Eaplrito Santo, Ha-
mos: Ferragens, artigo» e aparelhoselétricos, peças para automóvel, uton-
sllios domésticos, adornos. Represen-taçfies ÍJEW-ri-R _ Av. Ri-y Barbo-sa, 63 — Novo Frlburrjo — _r¦mt

'V •

ms
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basia um telefonema
ou um telegrama

i

e receba, amanhã mesmo,
qualquer quantidade de

^ LATÂO-COBRE-ALUMÍNIO
metais não ferrosos em geral

Vf 

Da r/iAflIIIlPI
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RUA SÃO CLEMENTE, 43 A. LOJA-TEL, 46.5613 A

m liíiífflSffiiiTii

Chapas • Bobinas • Rolinhoj • Vergalhõei •
Tubos • Barras chatas • Arames - Cantoweiras . Tees .
Corrimões • Perfilados em geral - Tubos de cobre para
refrigeração e gasolina • Buchas e tarugos de
bronze - Bronze fosforoso • Telhas de alumínio
virgem em verguinhas • Solda composjção •

Verguinhas de lado para solda -
Metais em lingotes.

I

Estanho

BELO HORIZONTE: Av. Olsgório Maciel, 445
Tel.: 2-8703 - C. Postal 2056
End. Telegr.: IMPORBRÁS

ímporfrásí Í7
IM.O«TAOO_A BIUJIIEI-A Di METAIS
S. PAULO: Rua Viiconde de Parnaíba. 1.146
Tel.: 37-3516 (Rede interna) - C Postal .850

End Telegr., IMPORBRÁS
P. ALEGRE Rua Vise.o do Rio Branco, 545/553

Telefone: 2-2987 - C. Postal, 110
End JVIogr.. IMPORBRÁS

J?™JM.J?jBmprej|\jnafor
» mo/s variado estoque

da praça

¦MO 
DE JANEIRO: Av. Guilherme Maxvy.l, 377

Teefone: 30-4011
End. Telegr. RIOI. .POPBRÁS

¦ ________________ ^v^w-O^V?^ JH9_K^_9B«tW____\_> ^Ü___^___> ¦"¦iM _^^^^^^^B^-. * ik/^w **" 1 C"^^_r__l_-.'». ;_____*_£'. ~~^

lUR fft ^*4& :_B 'í •Sr^^y! *''¦>%*% %'&* I lWlA/^^wEíl^ SsP '

' , i

E âl S0BÍCONTRÔIE COM

mmm. „A
CARACTERÍSTICAS

leve no comando

rotação total • 0' a "60*

sem engrenagens

sem molas
robusto

inteiramente de alumínio

' 
APLICAÇÕES

- vertical

horizontal

¦ qualquer formato

tamanhos vários

prédios construído

-projetos, especiais
INDÚSTRIA E COMERCIO

AJAX
• LIMITADA

Rui B-irâe, 177 . Tels. 9-6169 e 9-8136

C.ix. Posul 10.642 - SÀO PAULO

APARTAMENTOS ESCRITÓRIOS INDUSTRIAS
ESCOLAS RESIDÊNCIAS HOSPITAIS

/ *"' w\
/ Am. \ A "' ¦*¦"' ¦¦ *£&-___f\A/i _/%__%
_yW ^_m': &'¦¦?";_?___________%

*?'-¦*-.*..; ^*_n£___fítt_f_¥ffi rP__\fm

» J@^K«Bi«*awi?_feK^j^^M|

j':'i'. Edifício Barío de Jaguara 4

BANCOS Campinas . Esl. Sáo Pau.o ___

¦¦i MMí i

fiMJAH^ CIMENTO CUPIM
EXnRMINADOR DE
Telefone: 300841*v.in...i,i compUi» cm pr.dlos —

plano, t móveis _ Exames c orça-mento» crátU — Garantido por 7 um,— Hu» Jurucutá, 470.
9071

AAAAAA-*AA^«>i-i*-----.-i-L|^-yV^nAlV|JVV-_

qualidade
^Jefinida e
resisfencKTcün^

Máquinas em Geral
VERCALHAO MURSE INGLÊS. Vcnl
de-»e um saldo rie H(W quilos nnihilolas 3 16, 1(4, -_ Hua Silva Ttèto75 - Tel: .9.8*51. ,_2_ 73
LÜz PARA SITIO — Vende-la fere-dor a gasolina de 12 amperes. Cri10.000.00. Tratar com AZILDO A ni»Equador. 306.  _„M __
BOMBA — Vrmli'--c com mangote emotor de SHT' paia obra nu poçoVer * tratar com Azildo á rua Equa.
dor. 306. 2387 78
MAQUINA nEFURAR — Inglí.a _/motor própria para oficina mecânicaver e tratar com Azildo A rua Equa-
dor, 306.

2M« 71"CARRETA 
DE 12

i TONELADAS
Par» tr»nsport»r tratores ou ou-tran cargat. tampas laUrais remo»|."reli, pranchfies de subida, freio «ar. fixo Tinkeni. 4 rodas iscm pneusi,

quinta roda Fntehaul (americana)
nova. Crt 140.000,00 a vista. Troco
por automóvel na mesma base. RuaSfto Pedro. 47. S. J. Meriti.

902',.78 _

BASOILANTE DUMPTOR
KOEHRING

Vende-se em bom est:do, cr.m mo-tor G.M. capacidade 6,5 Jardas cúbi-cas. Unidade Ideal para grande pro-liutio em trajetos curtos e serviço
pesado, cm virtude da sua constru-
ção especial — Tratar pelo tel42-6030, com o sr. GENARO das (às 12 e das 14 ás 18 hs.. dias utels.

9175 71

BETONEIftA - VIBRADOR
J» • r

Qm\ t
¦—I—__f__d»-se ">"» betoneira Richler uo-

»ã-Tic-55e-H*ifW!-__-r«narifl.rt. . y____jriorador de ImersSo novo — Tel *2*>-5M:l e 45-3792. 72e8"78

CASA SANO S/A
Rua Miguel Couto, 40
Caixa Postal, 1924* Telefone t _j-iv_ó K.o

BOMBA de AREIA
Veude-se uma de 6 polegadas, mon-

.'Vi..'.„ embarcaçao aproprlad» de3,10 5.40 m. com 42 m de tubos de en-gnte rápido — Te:. 22-5643 . 45-3792.
 7289 78

TORNO fMOR
Automfit-co de precisío' novo emfolhe, modelo MVN n. 3 de 1 metroentre pontas - Condições com MU-RILLO — Tel. 52-5344.

10264 T8

Ml

flOCOS PARA LAJES NERVURADA5
ALTO ISOLAMENTO TÊRMO-ACÚSTICO

Aconselháveis nas construções modernas

Dimensões- Standard

MACACO HIDRÁULICO
oZTlilriZ.'"' "^ - A4475P7Í

TALHAS"

K3"** ri
mV^T^W'__rt*>*tÇn* ei"
___?.*»*•.*•"¦

5r-.;<,.';'.v••¦••."..' • . ___?'_* »•;*•••• • •• • '__*__*!
fWfi!.'1 :"'.'-'.'u-'*'i;\ !.¦• •"•• •• •

• fc'.**' S

0,40 x 0,20 x 0,10
0,40 x 0,20 x 0,15
0,40 x 0,20 x 0,20

illl,
'Éffl/;

lll-

-,EP,ESENMN,E N0 ?____ r- r^E^F^^
COMPfilVSADOS

PORTAS
JANELAS
FÒRMIPLAC
PERRAGE1VS
DURATEX

A pedido fabricamos em medidas especiais.
O ISOLANTE MAIS EFICIENTE PARA:

LAJES NERVURADAS - PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS — ISOLAMENTO DE TERRAÇOS, etc.

Peso aparente par M3 — Kg. 350.Resistência na compressão Kg/cm2 20?¦ Condutibilidade lérmica = K ? 0,09
VENDAS — Tel.: 43-5567 ^m o Sr. NELSON

84416 79

PEDREIRA EM FUNCIONAMENTO
VEN DE-SE

SoMmm
Pt/A mc/ C4/YCCA as LOJA .

*\__e*_^r

ADLEL/IS
ALIZARES
MARCOS
RODAPÉS

SOC.IYtflDÇIREIRfl
BRASILEIRA LTDfl.

Fones 32-J/jf 
'« 

22-1394

7
n_ VS. Impossibilidade de /icar a frente do necócio, uma pedreira
__e£ r.™_H6 C?-m-n° ,Gr.a,ídÍ1 em rffl,i0 altamente promisso.a . e-íuesa firmada, força Instalada, hritador e rebritador marra "rh»m
pio..*, compressor elétrico de fabricação alemã pfra 4 í5 marteleteV" 

Rio" 
PdT,nJ7 

Té.X iVT^T' 
" P»f»»'»f. Tr.,_racom,eoS'sr. kios, nas 7 as 8 e das 18 As 32 horas, pelo telefone 58-5.746.

7386 79

I

SRS. CONSTRUTORES
Ofertas de Novembro da Ind. Móveis Nacrolaque:

.„ Arn'ário-'ra™ácia de embutir — 30x40: CrS 250 00*40x.0: CrS 300,00 - Espelhos bisotados.
Tampos laqueados, ferragem metal CrS 170,00; Idem,ferragem de alumínio: CrS 150.00.
Tampo duplo lustrado com metal CrS 110,00- Idemeom alumínio CrS 90.00.
Cabines, caixas, blocos e quadros de luz, pelos me-«ores preços da praça.
Rua^Barão de São Felix, 132, porta 4. Tel. 43-1218.

79165 79

FERRO
em:

Chapas
Perfjliudos
Tubos
Vergalhões
Arame

e muitos
outros
materiais

 .sã

«¦"¦•¦M^««M«M»«W*_WB_B*»___»__i_».i

! 
"TORNÓniEâNICor '

Vendem-se tipo South Bend 900mm caixa Norton. Joinville e PnrvTPreço barato _ Av. Pedro II. m \V-'-  *M'4_78

COMPRESSOR DE AR
NOVO

Vende-se — De 178 p.c _ Cnmmotor "Perícias", sen, ua? e ,Sda».
vTní_&g.T ~ Pre,:0 Cr$ MO m« -venda em prestaç6es — Him _ i,sembléia 104, sala 510. da AS"

 
' 4444 T»

- ____elr" con«,ervadtsaimã par»
n„_f, '_? 5 m" cruíelros, verBiwtavo Sampaio 4S0 ,apt. fil.

MÁQUINA GE
noN°ienrtp\r2 S"CÇ. ? à' leite ¦>««¦"-
Ver n. aV _.or 2 mil «m-ieiro. -
Tel 4?.4A2I5 BCita "'¦"¦' 406' «Pt 12"8.

» (!

'. n

smWáWm TflHE
TELHAS DE ALUMÍNIO

PROJETOR E GRAVADOR
lamp. de 1.000 watteSever"Si TBeira M„r, 406, ap_ ^X^U.f:

9394

¦ -?

t.

MARCA REGISTRADA
PARA REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS

RÜSTICA — DESBASTADA — POLIDA
Próprias para Jardins - Pátios — Piscinas — Varandas— Lívings — Halls, etc.

Fornecimento de qualquer quantidade. — Operários espocializados.
Jazidas e oficinas próprias.
ESTOQUE PERMANENTE

SOCIEDADE PEDRA DE SÃO TOME ENG. COM. IND. LTDA
Rl'A SANTA I.I'Z1A, 798 - S. 907 — Tel. 52-4737* ' 847(18 79

ss___s________.

Vendo 18 te.has do 1,83 . oro «nssy^jsaa? -^ ¦¦ ?» v . - - ...»
4S-I9.I... 257(

HOLLAHD i HOLLAND

CHUMBO
Virgem _ Lingotes- Tel. 37-4306. Pronta entr.

26335 79

Tel.

MOTO» DE POPA"
16.5 HP

^CP^a^^^*2-n-Rocha_rom_sr^joAo <4„

v . IA N C/.HÜ 
""

.i,v„-„, l,-*-*" ¦-•">"«¦'« pnra torne- ní«_.._ise uma Col»nibia-Crulser í«cimento de materiais de construcfto ___(t_a.bln" •** "eliohes, geladeira _lade tôda natureza. Avenida ftft Yn\\. wp tâ?.í 
Jtc' motor e&ris-drafi 14s

Ço 151, salas 406-7 — Te'. 2MonS _ _**P'J c«ado excepcional Ver __ í.42-1710;-- RAÜL rEB5ücaI2 3fl°2 * 
ÍS^j-gg».- Vermelha?; _&'9! i 

"'Jlj''J- 2521 *

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
r__^ÍHrf0bra dl! grande vu»o no Rio
ESSES0!..".»<-?_R08'? P«a fome

' ir/-

MATERIAL ELÉTRICO
Rolos com 100 metros

Fio plástico n.° 20 Rolo CrS
Fio plástico n.° 18 Rolo ... . 

•****•¦ r»

Fio plástico n." 16 Rolo .... CrS
Fio plástico n.° 14 Rolo ... rr«

Fio plástico n.» 12 Rolo .... rJ

Fio plástico n." 10 Rolo ....  Yr\

.. KI214 ,

!' rÁ^i' ^! *: - í
..AREftrTd.;>
<Í*-LTDA.

jF
50,00 I

8,00 |
12,00 V

8,00 f
10,00 Si

2,00 ijj II
4,00 ijj I

15,00 \\
4,00 1,1
6,00 |j

135,00
175,00
245,00
360,00
515,00
775,00

MESBLA KM

Campo d* São Cristóvão, W0 . Tol. 14-20.0 __\

" 
\\ V.. ,* ..'¦...¦. «';.'/'

Fio plástico n.» 8 - Rolo crS 1 wlínChaves monofáslca rolha 30-A latio 
 

rrS
Receptáculo de porcelana latão  cÂCaixa de ferro 4x4 chapa 18  r.i
Caixa de ferro 4 x 2 e 3 x 3 chapa 18  c.jRoseta de porcelana Interna e externa CrSCleats de porcelana com parafuso — par r.sFusível de rolha de latão de 6 a 30 Amn.  r-sLâmpada de rosca de 10 a 60 cís
Bucha e arruela de latão de 1/2" —' par  CrtBucha e arruela de latão 3/4" — par 

r_i

ATACADO E VAREJO
Preços especiais em bases, chaves, quadros, lnterruotores fu-lveis, lâmpadas, fitas Isolantes, fios e cabos etc 

lnTerrup,ore!' ¦usl

ELETROTÉCNICA RECI LTDA.
RUA LEANDRO MARTINS, 44 — SOBRADO

84991 7»

i

Rua México, 98 . Sala 12J1 . Tcl. 52-6359

Engenharia Comércio Indústria ARENITO Ltd..

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
e venda de pedra proveniente de

_ TOME DAS LETRAS
Depósito: Rua Assunção, 306 _ Botafogo Servi-ç ru. ic., . d. luxo. Pedra p.,Wa. rod.péj d.i u•te - lmp.rm..blllt.çío pt|. cèri.

Mal. d. 500 serviço. |á reall,ados
Direção do En9.. Fernando Nascimento Silva .

1470» 79
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«V Caderno (Parle Ií)

HHHBH

II

0 t
COMETO DA MANHA, Domínio, 10 «it Novembro d. MT
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"DIONISIO Df VITA" 
^Tw1 í

____________ a^_________J
Rua Catumbi, 637 . Fone: 9-74.0 . S. PAULO * I
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Caldeira» em geral de: Aço - Cobre - Aço inoxidri-
vel • Autoclaves - Concentradores - Aquecedores -
Tanques - Equipamentos completos para matadou*
ros e frigoríficos • Instalações para fabricas de
conservas em geral, etc.

Cendoret dr vipor dt 4 t 10 mttroí •
Vertical ou horiiontil - Terno* pa-r« pronta entregai e de maii
dt- Wml, sob encomenda.

rA

HORÁCIO SALDANHA & CIA. LTDA.
Escritório: Rua São José, 85, 3.° - Fones 22-6810 - 32-6091

Fábrica: Rua Ana Neri, 2.172 — Fone 49-8089
Depósito: Rua Lavradio, 160 — Fone 32-7896

Temos para pronla entrega:

AUTO-TRANSFORMADORES DE REDUÇÃO FIXA
Entrada: 220 volts — Saída: 110 volts e vice-versa
Desde 60 VA até 5.000 VA — 50/60 ciclos.

REGULADORES MANUAIS DE TENSÃO
Modelos dt.4 50 .A_!LQJl(Li\ait_s.,—. 50/60 ciclos com
voltímetro.

-i . '.'• .1
Entrada variável: 75 á 130 volts e 160 a 240 volts
— Saída fixa: 120 e 220 volts.

FABRICAMOS TAMBÉM:

TRANSFORMADORES:
Trifásico de Distribuição até 500 KVA

Para Instrumento — De Corrente — De Potencial.

rarea
GARANTIA: 6 MESES

ARAMES FINOS
ARAME PARA CALÇADOS TIPO MO, ptrt pronll tntreoa

ÍÍÍmSLWk'^ CRAMKAÇAO - TIPOGRA? is- CARTO.NAGENS, cobrtado ou .«Unhado.
ARAMES FINOS, ptrt qudqutr fim.
ARAMES POLIDOS E RECOZIDOS
T*AF«_!;f,.Ç_,A0,,?E. ARAME PARA TERCEIROS.FABRICA DE ARAME DE PRECISÃO E PARAFUSOS

B ' _.'-,_¦_ BBNFICA LTDA.
Ru* Ctplt.o Abdalla Chamma. 150 (perto d* Fábrica Gllltttt.

. •"» ¦•n«c* - T.l.fon*: 34-Í12». 0235 Ve

I'

TRATQR-T.D.14A
Vende-se International TD-14A, còm angledozer hidráulico.

Achq-se na Ay. Brasil n. 8.502. Tel. 42-0998. 9143 78

Máquina a Vapor - Vende-se
1 de 250 HP., 1 caldeira de 120 m, 1 de 36 m de superfície

ÍVSomÍT'0- Av- Salvador de Sá, 6 (fundos), com Rossi.Tel. 52-5874. 4431 78

Compressor de ar 210 pés3.
Aluga-se um compressor de ar para serviços de desmonte

em terra ou rocha branda. Tel. 42-7337 10767 78

COMPRASSE-
Uma GALGA, usada, com bacia de 0,80m a 1,50m. Propôs-

Jrjj>a^^i^._934^êste jornal. 9349 78

PÉRFUlUDOIÍErPlÜNjÀR
Vende-se 4 novos BRH-65, com motor

interno, profundidade 5 metros —Tratar
Eng. Conrado — Telefone: 43-8393. 23895 7»

PARA PRONTÍTOTRÊGA
Empilhadeiras, Carros de Transportes, Rodas e Rodízios,

Máquinas de imprimir sacos e caixas. JOÃO PAJUNK & C.A.
- Rua Itapirú, 351 — Telefone 42-1526.

NEGÓCIO DE OCASIÃO
Vtndtm-tt

COM POUCO USO:" " ^~S^R|?r0"'>•'*"',,•P•lr^Uéw"'eOT*N¦D*-aOÍO-), ** mm
1 ÜSfKfí •*«•"*«'•«• OUTMANN 12 t. com motorPRENSA .xeêntrle. OUTMANN 12 t. eom motor
J transformador d* tolda americano
1 fur*d*lr* d* bancada alem*
1 bilanclm,' 1 eompretsor, *tc, *tc. i

. Máqulnat txlstenttt *m NITERÓIEntendlmentot pelot teltfontt no Rio d* 9 lt
_ :„, ., 12 hor*t: 230537Em Nlt.rol depois dai 6 d* ttrdt: 2-3310 com * ir. Arno

4435 71

¦É^ I mm I . íH_k_/_I r^^ê ____¦ Wmm w-mM\______ ______[ i h r i _¦ ¦

^ft wl ^ê W^Ê ______! ___________!___________________________ ^________V J9^H i_____l ____^___*__B íprmhb __B^H

____. t __H ___35 _B___________________________B________ _P*"*_I ______ __B __________a___B______l ______!¦t f v ¦_¦ t v Bt^tIH I_t^^___t__1

rt VJ ,%^

^\W ___^5o*^^^ ""

__._ rs&wW ^ &Ili

Ml

CHAPAS
PERFURADAS
Solicitem catálogo a

?viv*>

•ÍÍWÍÍÍ.

r

FÁBRICA:
Rwi Gol.- Diogo,-1145~.e...~63í3J2_*--C. Pr 857f"-"ST"PcTulõ""

REPRESENTANTE PARA O D. FEDERAL E E DO RIORonolo Ribouo do Espirito Santo • R. Sebastião de Paula, 88 - conj. 201
Tel.: 58-5178 - Rio de Janeiro

^™*M«ÍGHJEíEíiÍÍ

9358 78

OLARIAS PORTÁTEIS
Arnecemói maquinaria de concessão, patenteada para fabricaçãod* originalíssimos blotíoa dc cimento (200. 600 e 1 200 blocni. «oiiiSI.

L?^**d.3^' 1^ _J9oioitljo,js.c,o}nuní) «m » W^h3SG_Luero* de 24, 72 e 144.000,00 mensal.. Construçio a aéco. Qualauer
&SJ!£.f?Aeli e<"uíru"„"«a P'«P'Ia cwa com a ecorlíml» T»"l?%.Infoma.aet com o Dr. M. PEREIRA — Av Conanh.n» *_i__ _._T__L4M-409- Telefone.: 30-2826, 27-0398 . 23-_M0 rÍ„ d? jânelT.. 
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RETIFICADORÂ CROMIIW

Restabelece

Medidas

i _

j*
em.

VIRABREQUINS
PROCESSO ELETROLÍTICO

RUA SA FREIRE. 103  TEL.: 28-1650
(SAO CRISTÓVÃO)

interno, externo, cênicas, faces, etc... Máquinas modernas
de alta precisão. Seção de tempera em banhos de sal.

Fábrica: Rua Gal. Venâncio Flores p. 391 _ Jardim 25
de Agosto. Entrar pela variante Rio-Perríjjol.s, à esquerda do
Hotel Maracanã. Duque de Coxias - E. do'"Rio _ Tel 50 p fa-
VOr Sr K«"oL_ 10243N

BcTONEIRA DE GRANDE CAPACIDADE
VENDO

Fabricação alemã, capacidade 1.000 litros,
motor Diesel de 20 H.P. - Sr. Oswaldo Bouças
- Rua 3 de Dezembro, 43 - 5.° andar - Sala
55 — São Paulo. 79959~ÃTÉNÇÃÕGÃRÃGÉS~~

E OFICINAS MECÂNICAS
Vende-se, por preços de ocasião, o leguintt:1 elevador p/ autos -CURTIS" 27 oon ih? -/ .1 .bomba elétrica P/ lavagem «CHAMPiJn.V " COn,pre-r
1 compressor ar «CURTIS", 5 HP, 200 Ibs 24 ¦__. „/ -i_
\ ITcm",1^* ?//»*»" • ítrrameita, diversas P P/ ^
1 polltrii de 2 HP e 1 exau.tor eléUlco

5^,=r,\C/éfeo,0ren°p1rSLr«' ^"' fl —a

Ip^^X^*££&»£& <£»»• if ""tolnba,
Ver , tratar à Trav. Aire, Pln.o, 23 (S. S5M), parte da manM9184 

78

REPRESENTANTES
Firma desta praça desejando ampliar suas vendas, procurarepresentantes nos Estados do Sul, Norte . Nordeste para vendade linha completa de motores marítimos . estacionários, inclu-

Zl ImTit^ /" TCaS 
finlond«« « "«cas. Carta,

para IMEP LTDA. - Avenida Rio Branco, 277 - Grupo 1 605 -—°-^^í^_____ 8243 78
Esteiras transportadoras
Com velocidade micro-regulável com gama contínua 0-100

por dial'sem interromper a marcha. Para qualquer carga, volume
e extensão. JOÃO PAJUNK 4 CIA. _ Rua Itapiru n. 351 _
I^^JL«J2;1526___J 9357_78

Máquinas para encher tubos
(muito pouco usadas)

Vendem-se 2 (duas) marca "Arenco" tipo GAB, que usavam-separa encher tubos de 15-22 e 28 milímetros de diâmetro" Com-P^tas, com motor, chave elétrica, agulhas, copos etódaVas pi
250 R>° 

en/hlmBent0 d« diferentes tamanhos. Preço CrS250 000,00 cada. Respostas para The Sydney Ross Co - Riode Janeiro, Caixa Postal. 1363. 9093 78
REGULADOR AUTOMÁfíCÕT~PRÈSSÃÍCrbE

ÓLEO PARA TURBINAS HIDRÁULICAS
CAPACIDADE: 15 A 40 K.G.M

Cord*r^^Prrdeenre_rorll,lha,,er• '*""* * <* *" 
£*20851 TI

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA
VOLTIMETROS E AMPERIMETROS

Para corrente alternada e contínua
PARA PRONTA ENTREGA

HORÁCIO SALDANHA & Cia. Ltda.
«tcrlWrlo; R. t. Joit, «5 - _.» — TH.'-32-6001¦ B*pctiwrt Ru. Lavradiu, Hu =¦ th. 32^!B~

10110

CALDEIRA
MulÜtubular dc 60-70 m2, combuslío a óleo, para produzir 2.000 Kt/Hora de vapur, prestSo 120 llbrat, procura Importante Indústria. Otertas

para Maveroy Indústria, rrljorlrica. S/A„ Av. Fellclano Sodré, 202 -
NlterM - (Est. do Rio). ^„

Máquinas para Laboratório
Procura-se amassadeira para creme, capacidade 100 kg,

moinho para granular em soco, granulador, misturodor de pó,capacidade 60 kg. Ofertas para Caixa Postal 1.912 ou telefone:
*___93_!L 22804 78

Grupo gerador alemão
Vende-se 2 grupos Diesel "Normag", motor de 2 cilindros

22 HP, com partida automática, gerador AVK de 16 KVA —
220/127 volts — 50 ciclos com quadro completo, com algumas
horas apenas de uso e em perfeito estado de conservação e
funcionamento. Preço convidativo para quem comprar os dois
grupos. Ver e tratar na Av. Copacabana n. 71-A. t favor não
telefonar.

15026 78

HD-5 com Jcraper
Vende-se o conjunto por pre-

ço baixo. Recondicionado em
Ótimo estado. Farili.a.K. pijg
da Assembléia, 104, sala 510

4443 TB

CATERPILLAR D-7~
Vende-se série 23.000 em es-

tado de novo. Facilita-se. Rua
da Assembléia 104, Sala 510.

4140 78

PERFURADORA
DE METAIS S.A.
LIBERO BADARO' n.» J04

Ttl.! 10.5551 . |, piu|0
79W0

COMPRESSORES DE AR
VENDE-SE

UM portiUI, quatro rodai, liaP/c/M a «leo ninrl, ettado dtnovo.
UM etUclonirlo 3(0 p/c/M, «li-trlco, com reservatório de ar.motor elétrico dt anel, M HPe chave de partida em banhode óleo.
Um eitaclonirlo de iw p/c/M

com motor elétrico, reservatório
__ " J chave de partida tmbanho de óleo.

Um transformador ASGA dt 200K.V.A., trlfisleo, 1.000-220 Yolta,com relóflo, chaves t pára-raioi
_ .K"«. '• .'t****0- "• - Fona20-2410 — ir. Baccarlnl. 02U TI

TOURNAPULL
SUPER C

Vendem-se 5 auper C tm Perfeitaestado — Trabalhando t um tratarCaterpillar D-8 - Com lamina emestado de noro — Recondicionado —Facilita.se - Rua da Assembléia IM-jala S10. ^g T,

SCRAPERS PARA
TD-14-A

Vtndem-t. doía tm ptrftlto asta-
do — Servindo para Oattrplllar ne
ou International TD 14-A — I*elUU-
at — Rua da Assembléia 104 — Bala
510. «^j w

TD-14-A c/ Scraper
Vende-se o conjunto recondi-

cionado coiirguincho e scraper,
estado de novo. Facilita-se a
longo prazo. Rua da Assembléia
104-Sala510. .

COMPRESSOR DE AR
NOVO

Vendt-s» um novo dt 310 p.e. —
Com motor elétrico — Pabrlcant» "ia.
Jertol Rand" - Praço Cr» 480 mU —
Paclllta-tt _ Rua da Assemblélt, IN- ""¦ »0'  4450 TI

4447 78

GRADE "HOME"
Para trator TD9 ou equivalente

- Vende-se 1 nova, sem uso por
preço baixo. Rua da Assembléia
104-Sala510 •

V E IV D O
MATERIAL PARA NAVIO
d
3) »25»V_,0|,.,Pi.t_"r """P""1'"» »"* pressio

U0râvo°ítV 
I0 KVA ~ ' KVA - «".".VA. todos corrente continua

í. í,.IS_!iIn'le Óleo dr 2 }/2 P0'e*»1»s - Carreta
1 m..trn _.P"_* V*POr °" ar ""prlmldo 7 tonelada»
21 SSf. h "° COm " 'metf0' 50 «"«metro»
l\ í.,„«ih c"w com ,lr m'tT0' comprimento
t) m««?s Um* r°m ,m X 5m - outr» com 7m * *M
Tratar pelo telefone 2-2001. Niterói, ou S7-2615. Chamar Dr. José Maria.9155 78

MÁQUINAS^
«rSiÍ!"rSeíi^ar^deJsoc"Par esPaÇ°: Tesourão; Prensa
dei fflsiüf |ncV'!i de 20 íone,adas; Prensa excêntrica
!» 51 n f 

"Í; 
nerra mecanlca motorizada. Tratar e verna Rua Oito de Dezembro, 103 tel.: 28-5820 - Sr. PAULO.

10019 78

LOCOMOTIVAS
Vendemos locomotiva a óleo Dieselfabricante InglSs, bitola 1,60, oapacl-nade de arrasto no plano 500 tonela-das e uma locomotiva a vapor blto-la 1.00. Fabricante Baldwin — Tra-tar Rua Buenos Aires 66-A — 2"Tel. 52-8774. 4457 78

CHUMBO
Virgem — Lingotes — 09-117 min.- Çompra.sa 10 t. p. cima - PagoA vlsta — Tc!. 37-4308.

26334 78

ma^t^mÊMmMMMamw.

Vendem-se máquinas em uso e em
perfeito estado de conservação

! 
~ 

KÍB8 
-,Vict0f-45 toneladas~ 

Ía£A 
~ lmor ~ 20 toneladas~ 

l^?^ lmor - p"»agem 1"* 
rPnDN7^E.IR^ 

~ Bilex ~ 25KWA1 - FURADEIRA - Victor -1 polegada.Preços de ocasião. Ver à Av. Teixeira de Castro 564 •tratar a Rua México, 148-204. Telefone 52-100Éi ou 30-4196
7093 78

TRATOR CON ANGLEDOZER
70 H. P. Dl«sel Breda — Par-

tida elétrica ou a «.asolina. Sus-
pensão hidráulica, bom estado —
CrJ 560.000.00. Hélio: 22-4548 ou42-5011 — C. Postal 4758.

7169 78

MOTOR ELÉTRICO DE ANÉIS SUECO
(90 HP. 220/380 50/60 1.400/1.700)

MOTORES A GASOLINA "CLINTON"

«t&.io«?à°$i: $á irrVccoaa„^etrre"n°\-"' «-ut»
165.000,90, para a chave Cri MnSim Sr . ° P"* ° motor Ct« 
novo» embílado. p,S.u en&íi\'ufu?<_t?_.tti » """^ "Cllnton"
brlcaa e revendedoreí QuutH__dti míi_ffi__ *« 9 "pJSoment« par» fi-
«ade.. Com o Sr. D. 'PATOO 

2?.2m5 „?*_..« unld»d"- S^. 300 Uni-
Jornal Sucursal Copacabana 0U MrU* Plra a Po»arla dèsto

26254 7«

4445 1»

MATERIAL AGRÍCOLA
Vendo trator Fordson Major eomrotativa e um motor Turntr Dietel ltcavalos (em estado de noro). Inf. dr.VASCONCELOS _ Tel. 28-1808
__^__ 10128 7»

AÜT0CLAVE -
TORRADOR

Vendo 1 autoclav» d* 4
metroí por 1,50 chapa meia
polegada, 1 torrador 2,80
metros por 1, chapa meia
polegada com eixo de 3,35
metros por 3 polegadas. -
Tratar e ver — telefone:
47-4796. 78722 78

MAQUINAS DE SOLDA ELÉTRICA
DE 250, 320 E 500 AMPERES

?
MOTORES ÜL8TRICOS

CHAVES AUTOMÁTICAS I \
V

\IUBESTAÇ6ES TRANSFORMADORA!

PROJETOS • EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕBI ELÉTRICA!¦¦ ?
SERVIÇOS de OFICINA-ENROLAMENTO DE MOTORES, «RADORE!e TRANSFORMADORES

wbrel
SOÉREL,
SOC. BRAS. de ENGENHARIA

&ÉTRKA LTDA.
Av. Eratmo Braga, n.o 227 — Sala 407

Fona: 324846
8M57

Caldeira marítima « Vende-se
mado.md.'041edne^rr.'o%.defo1,ro.lm"lUO;nCT ^^ * 

'**- 
vàUofertas. Ru, Joaquim filte. 279, Barra 

"_an5a 
T_i°_l_Í¥,íf' *"'««»—

lnform,c,e.= Av. Salvador de sX Tt,\^noULnlo9'1'11' """ 
gj,^CALDEIRAS

mda Rio franco, 9 - sola 21J. Tel. 43-3318. 9262 5

ms®.
r rts
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3.» CADERNO — PARTE 11
MOVIMENTO IMOBILIÁRIO Correio da Manhã

i

*-.  ¦ d

RIO DE JANEIRO, DOMINGO, 10 DE NOVEMBRO DE 1857

3.° CADERNO— PARTE II
MOVIMENTO IMOBILIÁRIO

VENDAS DIVERSAS 'T;
-4.

ÍÍ£ND5.*?E r *°r wo,lvo <•• viagemnina radlola Delcast Hl-ri, c-mpl.u.rpenta nova. e uma maquina Slneerdt costure americana em aiUdo de
í0.*' .5J,.1 <-°n»*anta Ramoa U -Apto. 1001 - Copacabana,
___^ 14S10 W

tmOKMTB — ptAoa que ia' retiravende mesa console, meslnha, dun-
guerque, estante, aecretárln-c-moda,Mdlo-vltrole, armtrlo chipandale.lustre da bronte, ate. Ver das 8 ta

fil 
a d_a JO ts _. horaa. nua Domin-Oa Ferreira «3 apto, t.00., Tels.:Una a -8-11-0, msjb so

1-CNCOES — Americanos do melhor
_»rcal florido • lutado novos —
«_47*B7M — Rua Barío de Joguarlbe«<B — Ipanema — Térreo.

«41» IB
BaflFH — ressoe que M reTl.atende certmlcas, porcelanas, mlnla-turss, quadros « óleo, etc Var dal- -« » e dai 30 ta H horas. RuaDomtnj-o." Ferreira '63, apartamento
1.003. Tria.: 30-1110 a 3S-11B0.

308.7 S9
QUADROS A OLEO — Vendo alguns
quadrei — Tratar Rua República do
Peru 138, apto. 1-01 — Fone 37-0312.
,_  3334 83
VENDEM-SE —- Família americana,vende em ótimo estado de conserva.

EtKCTROLUX — Enceradeira • Aa*
plrador da'pó Importados da Suécia
•em uao. vende-ae por motivo de
vlaiam urianta, oportunidade únl-
cai Var • tratar na Av. Auiuato
Severo, 88. ap. 47, Olaria, 4309 80
BNCRRADEIRAS K ASPIRADOR DE
P- — TamlUa que viaja vende com
tr-i meaea de uao por 4.000,00 o as*
plrador • 3.100,00 enceradeira. Rua
Fliueiredo de Ma.alhíes 443, apto.
810 Copacabana, 2338 89
"F.I.ECTHOLUX" — AtplraOor, aem
uso. todas al pecai com garantia.
vendo por Cri 6.800,00, e uma encera
deira. Õoaillo. Atendo hoje o dla in
teiro, Rua Teixeira de Melo, 87, Ipa.
nema. 4341 Ul
APARELHO SURDEZ — Vendo
chegado Kstados Unidos, último
tipo. Oito mil cruieiros. 37-7194.

6802 89
B___CÕ COLUMBIA 4.10 motor popaEvlnriide 7,3 pronto para pesca e pai-selo Crf 62.000,00 — COSTA 28-2043.

320. 88

C&o. 1 geladeira (11 pés cúbicos). 1congelador (12 pis cúbicos). 1 aspira
dor de pé, 1 bar rhln.sc 1 lofi-cama—'Rua Visconde FIraJt 179, apto. C03.
lamenta depois dai 16 horos.' 4318 83
FILME CINEMA virgem colorido Ko-dak 16 mm SO rolos Cra 40.000 ou me-lhor oferta c. COSTA 26-3843.
___ 3207 88
AaPIRADOO-KL.ECTROL.UX — Ven-Ce-se 100 „ — Modernos, e 1 encera-deira, ótimo preço. Travessa D. Car-Ipta 37. TeL: 28-0545 — Perto da8*ARS._ 1318.89
"JWC-tRADEIRA ELETROLUX" —
Junto com espalbador de ctra, 11-
xai para raspar, 3 Jogos de escovas,
-lanel__, ainda na garantia, tudo

Sar 
Crt 3.100,00 e um aspirador porr% 3.300,00. Rua Baião da Torre 81

apto. 102, 2*>. bloco tel.: 27-5424 —
Ipanema. 18001 89
TUPIA PARA MARCENARIA —
Vende-se uma à rua Barão de
Sáo Felix, 161. 9102 89
SINGER PORTÁTIL — Maq. Costu-
rn 1937 americana elétrica maleta
»ova na embalagem sem uso — Ven-
do ocaslfio — Rua Domicio da Gama
_-t_Hadock Lobo. 04409 89
PLANTAS ORNAMENTAIS — Parti"
colar vende diversas para interiores,
tódaa em vasos e por preços módicos
— Tel. 26-1224, 26174 89
ANTIGÜIDADES — Ftmilla estran-
Beira vende todo por viajar, biom-
bor, mesinhas, cadeiras, consolos, e
cômodas abauladas com mesinhas de
jogo, todos móveis franceses e In-
gleses. Casais em blscult em porcela-
nas Saxe Meiscn, grupos, aba-jours de
porcelana bronzes, pequenas peças,
Vitrina, maravilhosas pinturas origi-
saea catalogadas, lustres espelhos do-

OBJETOS DE PRATA — Vendem-se
1 Moreira centro de mesa, 1 par de
candelabros, 6 velas, estilo D. JoSo
V, fabrlcaçto casa Reis Porto. Tra-
lar com Da. ALICE t Rua Tonele-
roí, 43 — 10» — Apto. 1001.

22833 89
PARTICULAR chegado dos EE. ÜU,
vende: Televlsüo Zenlth, console de
21 pol, Máquina de lavar automática
General Electric. Conjunto estrado
de molas e colchão de borracha. —¦
Banheira de alumínio e balanclnho
automático para criança. Máquina de
filmar Bell & Howel de 8 mtlfmetros
— Máquina de escrever portátil Re-
mington — Rua Nascimento Silva,
191 — Telefone 27-7311.

22884 89
BMITH CORONA" elétrica portátil

teclado português Cr? 23.000,00 ou
oferta 26-2912 com COSTA.

3208 89
ÃR CONDICIONADO ."RCA" 3|4 HP
Small novo Crt 49.000,00 com COS-
TA 26-2942 e um aquecedor GE —
4.500,00. '.. 3206 89
VENDE-SE: — Um rádio Transistor
RCA, uma máquina de escrever poi-
tátll "Undcnvood". Rua Prudente de
Moraes 101. ap. 304. 70S3 89

FAMÍLIA que ie retira para o exta-
rior vende com grande prejuízo o aeu
maravilhoso mobiliário como plano,
geladeira, dormitório, televlsüo, ra-
dlovltrola, auperalta-fidelidade, tape-
tea, grupo estofado em veludo. Lus*
trei e toda compoalç-o dum rico an,Ver com a máxima urgência polatemoi pouco tempo dliponlvel. Av.
Atlântica 3.308 — apto. 1 — TérreoPoslo 5)
LUSTRE DE CRISTAL, de 6 braços,
maravilhoso, com mangai de cristal,
todo lapidado, tipo cristal Bacarat,
Custou Crt 14.000,00 — Venclemoi ur*
gente, por Crt 4.800,00 — Ver t Rua
Barata Ribeiro n." 153, residência —
Telefone 67-3781.
GRUPO ESTOFADO em veludo fran-
cés e tofá de 4 lugares, 2 poltronassendo toft de capitoné, almofadns
¦oltai, cor verde, 1 poltrona cereja,
1 poltrona ouro velho. Custou soh
encomenda 86 mil —• Vendemot pormotivo de viagem para a Amerlcn do
Norte por 32 mil. Urgente — Rua
Barata Ribeiro 163, residência. Tele-
fone 87-3781.
CASAL que viaja para o exterior —
Vende 1 radiovitrola HI-FI de 00 milcruzeiros por 13 mil cruzeiros, 1 ge-ladeira Norge, 7 pé» por 12 mil cruzeiros, mesinhas, tapetes, cortinaslustres, quadros, aparelhos de chá ccafé grupo dc veludo, jarrões, vasos,abat-Jour, relógio dc movei alemão
poltronas Bergere, mesa espelhado,etc. Ver urgente. Av. N, S. dc Co-
pacabana 1150, ap. 409 — Posto 5 1,2— Ed. Dom Carlos.

GARRAFA SODA KING — fJIÍÍO c.6 calxaa de cargas — Ferro O.B. va-
por automático — Torradeira O.K.automat. Mod. T.83 — Secador dariihelos Handy Hannah — Ra_or La*dy Srhirk. de luxo para Senhora —
e duas pilhai para rádio tramoceanlc— Tudo na embalagem EE.UU, —
lindos presentes para ai festos - —
Vendeir.-_e: Rua Voluntários da Pt-tria 127 — Apto. 201. 7026 89
TiflCM ELÉTRICO — Vendo compo-
ilçóei completai, Llonel, M-rhlln, ne-
çai avulsas. Rua Uranos n». 1.001
too. Ramos 30-2767, _ois 89
FAQUEIRO DE PRATA .ORTUGUtS— Com 102 peças Inteiramente no-vo, Vendo por preço de ocoslílo. Tel.46-4470. 8008 8!)
VENDE-SE — 1 máq. Slnger porta-Ml Americana, quaie icm uso, Inf.32-1906. ' Ü3.D5 89
"SELEÇÕES'»— Coleção completa...
Vendo, novíssima, por qualquer oier-ta regular. Vendo "O Malho" (1904)"Cosmos" (1905) o etc. CAMAR-
GO: 45-8582. 22890 89
ELECTROLUX B6 — Estado de no-
va, Importada com escovai e -eltros
novos. Outra Citylux, nas mesmas
condlçOes Crt 2.500, Vende-se. Ver
Rua Bento Gonçalves 30, é a primei-

STENOTYPE - Vendo .máquina pa*ra eitenografla t mtqulna com lm*
truçfles Crt 18.000.00. Tal. 17*7780.

 UlU 8»
1UTHDEIRA BOLO-KITCHKN-AIÜ

Vendo completa fazendo sorvete.
Crt 16.000,00. Tel, 37-7780. Nova.

36169 89
AQUÁRIO — Vende-se um completo
de 62 x 32 x 30 - Vidro de 4 mm.
cantonelra de terro. Preço 1.600,00Tratar t Rua Raimundo Corrêa
43 — apto, 701, 10310 89

FAQUEIRO*-- Vendt-ie nm lln-icoMPAsaos Rie-ier _ vinda eom.do faquclro de prata .lortu.ti.sa. posto d» jg pecai. Inteiramente iem
Sem uso. «atilo O, Joio V. eom'1"0' acabado de chegar ria Alemanlin.í51 wSsiSwí *»•• ^JraFtóS^ - com W:fone. fS-ZOol, 04343 M

7M1 I»

APARELHO DE BARBA - Vende-se
um elétrico, marca SchldoShaver —
Prcco 1.200,00, uiado, tratar a Rua' 37-0162Raimundo Corrêa 43, apto. 701 —
Copacabana.  102U 88
MAQ. DE COSTURA ELNA portátil.ci eatojo, maleta ele. Otlmo estado— Vendo barato urgente — Crt ....
7.500,00 — Ocasláo — R. Uruguai,
40 — Aplo. 2 - Tijuca — Tel.:
58*4789; 37842 89
VENDO — Na embalagem, rt-rlft-
rador dc Ar, conjunto HI-FI, rádio,
secador de cabelo, máquina de eicra-
ver — Telefone 38-1088.

7129 89
GELADEIRA SERVEL WONDER
BAR Crt 15.000,00: Rádio Zenlth

l-ramoceanlco Crt 15.000,00; Moctioi

VESTIBULAR — Professor de Hlstó-
ria Natural prepara candidatos paravestibular de Medicina, Farmucla,
Odjutologla, Filosoila e Agronomia.
Aulas individuais ou em pequenos

.,,,„„. ,. , grupos, a combinar. Telefone 37-0872.FAMÍLIA que se retira para o es-. ns™ natrangeiro vende cl grande prejuizo,—

ra transversal da Rua José dós Reis. 'd. 
c„rne" «i.dor m-mSSSS __._._.Engenho dentro. amo a. 

g^-pjgSá^í__ííílí55

o seu rico mobiliário Televisão, gela-deira, dormitório, vasos, radiovitrola,
alta fidelidade, grupo estofado, ma-
quina Slnger, plano, tapetes, lustres
e toda composição dum lar. Vcr ur-
gente Barata Ribeiro. 153, Telefone
57-3781, pola vendemos com grande
prejuízo com a máxima rapidez.

MAQUINA CAFÉ PRESSÃO, nova,
original, importada Itália. Rápida.
Grande capacidade. Barata para li-
quldor. 42-6193, 9321 88
POR MOTIVO DE VIAGEM — Ven-
do urgente.todo o mobiliária dc meu

, opartomento, por preços incrlvelmcn-
88GB3 8911" baixos: Geladeira G. E., 2 portas,

ASPIRADOR de pó de pilhas comum llLÉ* c_???_m?L.h^u!a}' p£}.
novidade, vendo a 1.000.00 para lim- I Z^nrFl o.^ffi.S.l\.H_? ÍMU
par ternos, roupas poltronas - Mó- \° % Vf pJLfS^_' 

rAdlS; 
.'tr°-veis etc. Copacabana - Lido - Fone i* "i 

£¦ 
*t.____.* *l cdndlcl .,,a-36-2375 7m.i nn t,u "• E" Tlunlio- , •!», eom. ,t.r-¦>____: __J_!*_i_lnios',ato; circulador do ar. G. E,: 2

moer café Crt 2.-00,00. tudo emba-
lagem original. PAULO, rua SantaCarolina 42, apto. 102, tel. 38-3419.

10002 89
MIMÈOGRAFO GESTETNBR - Pou-co uso — Perfeito estado de- funcio-namento — Preço de rara ocasláo —Vende-se Praça Pio X — n». 78 —
S, 1113. 7 Q22 89

VINDO _ Area antiga. Rua Domin*goi Ferreira 136 -- Apto. 1002,
J62B0 89

GRAVADOR SOM. HI-FI, fila, mar*ca V, M. Crt 33,800,00, secador ca*belo americano, portátil Crt 3.O0U.O0— .Cobertura meia de buraco, piti*tico americano Crf 150,00 cada — Tel,
7683 8»

FOGÃO COSMOPOLITA — vindo um quatro bõcis, grande fôr-

£NCY-'LOI>AKUIA llrltauntca atuall*xada 34 vol. Inclusive AUaa — lt milcrmelroe; obrai completai Machadoda Aula. 36 vol, encad. luxo — Crt8.000,00. Vendo a parilcularei. R. Vdel'lr.._ -.'>. apto. 304. Tel.; 47*_MI.
073*8 81

BICICLETA OUU.IV..H lem uso. |i/aenhora. aro tt. asul, tAda equipada— Cr8 4.800.0V. Vendo a partlcuiarei.R. Vde, Plrajt*639, apto, 304. Tele*fono 47-1231, 07371 89
¦ .CANDELABROS DE PRATA maciça,no com tampa móvel, de luxo,! poriuguí-ei. lavrados t mão. 3 bócus

Quusc novo, «penai CrS 41.900,00.'.v'n<1_ • P»r Crt 33 000,00 a jiarllcular.
Tel. Í7-8473. 7723 gq'"' vd!' Pira»'349, apto. 304, Tele*7723 89
DISCOS LONG-PLAY — Vende-se
uma partida de 30 discos, gravac-oamericana — Preço 300 crurelroí clum — Tratar Belfort Roxo. 40 —
Apto, 803 — Lido. 26237 19
APARELHQ DE JANTAR — pTii"tico em 4 corei americano, ainda naembalagem, 7 mil cruzeiros, batedel*
ra Dormeyer em aço com moedor decarne, bon» preientes para o Natal.Tel,: 36*0201, 769J 89

TRANSFERIDOS INESPERADAMEN-
TE — Americanos vendem urgente
todos os móveis que guamecem sua
residência, geladeira Westinghouse
12" duas portas, tapetes, churrasquei-
ra elétrica rotisserle, aparelhos elé-
tricôs, roupas de cama, discos 33-1/3.
ferramentas, louças, porcelanas, cris-
tais, máquina costura elétrico Pfaff-
Zig Zag com cadeira e mesa. Ver
somente Sábado e Domingo. Rua
Venánclo Flores 605. Apt. 202, Le-
blon. 4301 89
FAMIÚA AMERICANA — Que re-
torna aos Estados Unidos, vende ime-
diatamente todos os objetos de cosa,
assim como: móveis de quarto para
casal, móveis de quarto para soltei
ro, móveis de sala de jantar e li-

MAQQUINA ELNA — Elétrica porta-: quadres dc paisagens, pilitór poriutil pouco uso familia, vende barato j guú. laurc.tdo, dc 1.20x1,00, Cr$CrS 8.000,00. Praça Saens Pena 63.
apto. 101. 4416 8!)
SALA DE JANTAR MACIÇA — 10
peças, vende-se 16 mil cruzeiros. Rua
Vieira Rodrigues 69, apto. 301 Jardim
Botânico. 10182 89

S&S^.BaSrT-.S 2Srt»BSK_*Íf^ SrDuvivler 43, apto. 606 — Posto 2 tas e vários aparelhos elétricos, etc.

BA

FAMÍLIA que ie retira vende obje
tos de uao doméstico, faquelro Wolff
aem uso, cristais bacarat aparelhos
de jantar artigos americanos jogos de
banheiro, velas lindas para natal, toa'
lhas, lençóis de Unho bordado a mão
castlçaes de prata antiga sopelra e
concha de prata e muitos outros ar
tigos que podem ser vistos á Rua
Leopoldo Miguez 140, apto. 801 das
13 aa 17 e 30 — Copacabana.

26158- 89
TV. ZENITH 21 — Ultimo tipo com
base nova, rádio relógio Zenith, Hi-Fi
Gorrard, ventilador, circulador G.E.' automat. Ar Condicionado G. E. 3,i
e I HP, etc. — Rua Barão de Ja-
guaribe 402 térreo — Ipanema — .
47-8768. 27-416
FAMÍLIA inglesa (jue sé muda ur-
gente, vende dormitório Luiz XV pau
marfim c| 11 peças, sala de jantar
Sperator em jacarandá, 12 peças, con-
gelador Deep Freezer c| 5 gavetas
de 12 pés uma geladeira Estingouse
americana um biombo, lâmpadas de
mer_ e chão, mesa em jacarandá, co-
pos etc etc. — Ver das 10 às 16 ho-
ras t Av. Atlântica 1782, apto. 806,
edificlo Balada junto a piscina do
cop. Palace. 27518 89
AR CONDICIONADO ',1 ei HP" na
embalagem G.E. e Phllco — Rua Ba
rão de Jaguaribe 402 — Térreo —
47-8768 — Ipanema. 27422 89
FAMÍLIA de regresso Estados Unidos
— Vende discos LP, malfies america
nos, relógio faiance, Tete e Tete Vie-
ha antigo, pulseiras e broche de ca.
mafcu, chalé chinês com caixa dc
charão, aparelho barbear Sumbeam,
enceradeira General, estante livros,
16 metros tecido de Unho estampado
para estofo ou cortina, armado de
peroba com 3 espelhos, roía cama
Drago, objetos de adorno e decora-
ção, trilhos para cortina etc. Já ven-
demos geladeira, tapetes, dormitórios,
lavadelra — Ver na Rua João Lira
74, apto. 203, Leblon ao lado do mer-
cado Discos das 14 às 19 horas.
.' 
'. 27464 

89
i FAMÍLIA AMERICANA — Vende I

máquina de escrever portátil, cris-
tàls, equipamento fotográfico, toca-
discos 45 RPM. brinquedos de me-
nino, cortinas, discos, faqueiros, ar-
tigos de cozinha, etc. Rua Santa Cia-
ra 27, apt. 1001 das 9 âs 18 horas.
Sábado e Domingo, 2346 89
MICROSCÓPIO ZEISS — Vendê-sê
tlin Standard Júnior KF-24x212, Bi-
nóculo Zelas 6x30 com estojo luxo;
máquina fotográfica Leica M3, Sum-
mlc-rorti: ampliador Focomat 1 C.
J_eitz. Preços de ocasião. Marcar ho-
ra' pelo telefone: 57-9846.

¦ '  2437 89
MAQUINA DE FILMAR — ReverF 8
mm. com duas lentes, tipo "magazi-
he" — Cr$ 15.000,00 incluindo filme
•— Rua Gen Venâncio Flores, 336 —

' Apto, 301 — Leblon.
7452 89

VENDEM-SE — Objetos de arte, em
porcelana, bronze, marfim, cristal
ete.l Rico serviço para jantar outro
para chá e café; toalhas, lençóis, col-
chás em Unho, renda e ricos borda-
dos, tudo feito a mão; tapetes per-
_s_,. faqueiros, bandejas, salvas bai-
xelas em prata cristofle, etc; pin-
turos de grandes mestres antigos e
modernos, coleções de livros e ou-
tros artigos. Tudo de ocasião. Rua
dó Rosário 145 — sobrado.

.'.',),¦.  14906 89'5TAP-1TE 
FERSA — Venijê-se

_uin tapete persa, medindo 1,80 x
2,30 metros, por CrS 25.000,00. —
.Ver & Rua Domingos Ferreira,
180, apto. 103.

3203 89
'Vênde-se na embalagem original: Um
jtoto-Broll Custom 400. uma televi-
aSo 2,enit_. de mesa, 21", com con—
trole remoto, um gravador Webcor
modelo EP-2711, Um radio Zenith
_T,a_-Oceanic com bateria, uma ma
quina para fazer sorvete Silex, uma

.máquina de escrever Olivetti Lette-
.¦xa 23. Tamhem uma maquina foto-
grafica Rollelcord usada, 3 mil cru-
eelros. Ver e tratar á Rua Djalma
.UIrich SOI, apartamento 1102, ll.o
.andar.• ¦ '¦ 5690 89
.VENDE-SE _ Uma máquina- de la-
var Bendlx, nova, importada, lavan-
ilo 4 quilos de roupa; uma geladeira
G.E. americana, nova, 8,3 pés. ainda
na embalagem — Tratar com PIMEN-
TEL — A Rua São Januário 523, apto.
101 — Tel.; 28-5391.  217 89
LOTA CATETE — Passa-se"contrato
de loja à R, do Catete 201-A. Atual-
ir.ente Ioja.de modas. Serve para
qualquer ramo de negócios, inclusi-

. ve bar ou caipira Vá no local
Teles.: 25-9248 e 25-5774. 01933 90
QUADROS — Trancêses motivo dãn-
oarlna «gana. CrS 18.000,00. Tele-

87-7780 Cores vlvas.alegres
26166 89

„,.,- ...Ver à Hua Toneleros 239, apto. 1002.05,13 8!)| 9034 89
FAMÍLIA AMERICANA — Deyendo
regressar dentro de alguns dias, ven-
de sofá e poltronas estofamento es-
puma de borracha, máquina Slnger
elétrica. Rua Venâncio Flores 564.
Apt. 104. 4300 89
ENCERADEIRA 2.200,00 URGENTE— Família que viaja vende c. 2 me-
ses de uso escovas, feltro, tudo no-
vo e completo, oportunidade. Av.
Copacabana 379, apto. 203. Fone: —
57-6248. 4333 ga
VENDE-St trem Lionel, completo, na
base de CrS 12.000,00. Preço de custo,
Cr? 25.000,00. Ver à Rua Aarêo Reis,
41, 201. Tel. 42-0738. 9254 89

VESTIDO DE NOIVA comple-
to modelo 44 vende-se. In-
formações 46*2682 D." FLORA.

7046 89
VENDE-SE -* Urgente rádio
RCA de cabeceira com 2 aúto-fa
lantes, último tipo por 4.500; binoculo Hambletonian 20x60 por10.000; aparelho de barbear Sun-beam modelo W por 2.000; tudoabsolutamente sem uso; telefonar
para 54-0240. 18900 89
FAMÍLIA que se muda vende — Lin-
da sala de Jantar Luiz XV, poltronas,
quadros, louças e cristais e muitos
outros objetos de fino gflsto. Rua Ma-
chado de Assis 17, apto. 605, telefone:
25-8297. 08326 89
FOGÃO ELÉTRICO — Portátil, 3 bô
cas, próprio p| lar ou pequenas co
zinhas. Vendo ou troco p| liquidifi-
cador. praia de Botafogo, 360 — apt"
507 — Bloco A. 07290 89
CARRINHO NENEN — Vende-se car-
ro berço marca Condor em bom es-
tado por CrS 1.500,00 — Tratar pelotelefone: 37-4123. 08247 89
VENDO — Lindíssima bfllsa de vidro
c| fecho de ouro-prata, última novi-
dade nesse artigo feminino chegada
dos EE. UU. Preço Crj 2.300.00. Tel:
para HELOÍSA 20-9782.

09281 89
VENDO — Roupa de borracha p| caça
submarina "Pirelli com calção e man-
gas curtas, recém-chegada da' Itá-
lia. Tel: 46-9073 e 23-2859 sr. ROMA-
NO. 09280 89
MOLDURAS PARA QUADORS — Es-
tilos antigos ou modernos reformas,
dourações a folha e patinadas. Fábllca
rua Senador Pompeu, 10 — fim da
rua Conceição — Fone: 43-9841.

10256 89
BARALHOS KEM — Plásticos, Cr?
660,00 o par. Tel: 45-0031.

_^ 10241 89
GRANDE OPORTUNIDADE — Par-
ticular vende 1 TV 21" com radio e
toca-discos em Um movei modernis-
simo de pau-marfim. importado dos
EE.UU. marca "Westinghouse". Ver
à Hua Paula Freitas 54, apartamen-
to 102.

8598 89
FAZENDAS NORTE-AMERICANAS— Por motivo de viagem, vende-se,
baratissimo, fazendas para cortinas e
poltronas recem-estofadas com diver-
sos tipos de fazenda americana. Ver
e tratar todos os dias das 12 às 20
horas. Não se trata por telefone —
Av. Copacabana 1009, aplo. 1101

29097 89

LIVROS E DISCOS USADOS — An-
tigos, modernos, novos ou usados,
compro qualquer quantidade, inclu-
sive long-play, tel. 42-1291 vou a do-
micilio. 6179 89
ELECTROLUX — Motivo de urgên-
cia vende-se uma enceradeira do úl-
timo tipo B-6, toda equipada, novi-
nha, na embalagem, ótima para pre-sente. Rua Campos Sales, 143 — 9".
and. ap. 901 — Tijuca — tel. 34-6631.

14747 89

¦1.500,00 cada; espelho venczlano; lan-
terna toda cm contas de cristal; alta
fidelidade. 2 móveis, americana, au-
tentica, CrÇ 65.000,00; tapete oriental.
3x4, boje, com desenhos, vendo porCrS 15.000,00; sofá de veludo francês,
vermelho, todo cm capitoné. 4 luga-res, Cr? 20.000,00; lindo espelho Car-
reaux; colunas do onlx e bronze, Cr|
15.000,00; 2 consoles de parede, com
santos, esculpidos em madeira, Cr$
5.000,00 cada; grupo, estofado, novo,
vulca-espuma, composto de 1 sofáazul; 1 poltrona amarelo cenário e

FAMÍLIA QUE VIAJA VENDE: —
Projetor de cinema 16mm Americanoc. ventilador, Aspirador de pó Elec-trolux Sueco completo, motor de máq.
£°!,*2jr*« Slnger, bicicleta menina aro18. Tudo em estado.de novo. Pre-
ço barato. Rua Pontes Corrêa 114,ap. 101 íds. Andarol. Tel. 58-5392

4407 _89FAMÍLIA — Vende 1 faquelro, íbalxela- c várias salvas, tudo dc pra-to, vários objetos de arte cristais, ri-cas loalhes de mesa, churrasqueiraBroil-Qulnk, geladeira portátil Won-atoar nova. acordeon Scandale 80

ENCERADEIRA - Vende-se GE tipo
antigo, 4 escovlnhas, em perfeito es*tado — Preço 2.000.00 — Av. Ni S.Copacabana 105 — Apt. 44 — 6* ami

26298 89
GRAVADOR — Grundlf T-K t~—Portátil eletrônico alta-fidelldade.
novo. Preço 33 mil cruzeiros. Tel.:3°-O201. 7696 89
FAMIUA QUE VIAJA vende urgen-te até térça-felra: Rádio-vitrola Ze-
nllh (Hi-Fi), geladeira, 4 lustres decrista) Bacarat, poltronas de veludo.biombo chinês, dormitório pau m«r*
fim, console de bronze outro de Js-carandá « carrenux, mesinhas. espe-lhos, tapetes, cort. quadros e mui-tos' outros objetos. Passa-se o aplo.- Tratar Av. Atlântica. 2334. apto.11, térreo. Ver até térça-felra.

•_. 26348 89
LUSTRES FRANCESES de' cristal

 .......,..„_ „u,lbaF«r«í". vendo 3 lindíssimos, 3baixos, 7 rcg.novo — Enceradeira e ¦PH.uea, abtjours chineses, mesl-aspirador Elelrolux, último tipo. Rua! ".••*•• eonsolc, Luli VV. console de

fone 47-2231. 07367 19
maquinas Slnger. modernas a an-tlgas, motores novos • uiados, ma-delramcntoa e móveis para máquinas

iii: A VADOR .Vi-heor HI-FI Royal: |velocidades — Vando um novo ua
embalagem — PRIMON — Telefone
¦•7*l)l4a. 7683 60
VENDE-SE — Um gravador de uta
rm perfeito «atado de conservação —
Preço a combinar. Telefone 37*4990.

7676 00
*V**'V,*-'''*-*'V*^VV********''^-'^*^***VVV* I» JB

Diversos
mn.-i.MA i-r.iHiüOT — Vende-se
tAda equipada, uma da homem t ou-tra de senhora, totalmente nova.Preço Cll 8.000,00 cada. Tel.l 37-8391
\\ 68-2 74

KMIIKI.l/K SEU CORPO — Perca' 4
quilos em apenas R masaagans eilé-
lie»». Técnica moderna. Método» __.rantldoa. Tratamento de: reumatismo.
Prof*. Eunlce Campos de Resende,Tel: 37*8697, Rua Trni-rlro Aranha,
183, A. Copacabana.

11897 74
MANUEL DIAS VELASCO, filho de

preços para liquidar. Péa e madeira* Manuel Dlo» Caldery, residente namentos usados de vários tipos, llqul-jEspanha, deteja urgentemente entrardam*se. Rua Catumbi 12,
04337 19

Domicio da Gama 22 — Haddock Ló-bo. 4413 89
FAMÍLIA AMERICANA — Devendoregressar dentro de alguns dias ven-de urgente seu aparelho de ar con-dicionado GE 3/4 ton.. máquina de
_?__?• r2ffif„ »«m*-automática Norge,Rádio Phillips Deluxe. Rua Gene-ral Venâncio Flores 564. Apt. 104.

4299 89

COMPRO MATERIAL DE OFTAL-
MOLOGIA E OTORRINO — Dr. LUIZERNESTO — Gustavo Gama — 65 —
49-2552. A imo 89
SALA DE JANTAR — Vende-se com
8 cadeiras; 1 mesa; original movei
com prateleiras para pratos decora-
tivos e com lugar para guardar lou-
ças. Preço CrÇ 5.000.00. Gela'deira
General Electric com 7 pés ótimo es-
tado Cr$ 10.000,00. Bonito bar de su-cupira e cedro, tendo a frente toda
de couro. Poltrona tipo espreguiça-
deira, de sucupira CrÇ 3.000,00 e di-versos objetos de arte. Barata Rlbei-ro 185, apart. 402 Copacabana, das 885 ¦<»• 3205 89
NA EMBALAGEM — Vendo máquina
pequena para fotografia, ver e tra-tar à qualquer hora, à Rua Dr Sa-tamlni, n°, 209. 78720 89
MAQUINA ESCREVER "ROYAL"
Quiet de Luxe, portátil — Ultimo mt-
dêlo 1958, ainda na embalagem ori-
ginal, Telef, 47-1268. 4330 89
AR CONDICIONADO "PHILCO BAN--
TAM" — Ultimo modelo 1958, 3/4HP.. novo tipo ocupando mínimo es-
paço, ainda na embalagem original
USA. Telef. 47-1268. 4329 89
ARTIGOS AMERICANOS — Aindana embalagem de origem, últimos
modelos: Liqüidificador "Osterizer"
possante, Amolador de facas e tesou-ras "Oster", Cortador de frios cro-mado Silva-King, Projetor de Koda-chromes "Argus 300", Rádio Transi.-tor "Zenith" Royal 500 branco, Fa-
quelro "Rogers" 

prata americana p.8 pessoas c. estojo, Aparelho Jan-tar plástico p. 8 pessoas. InformesTel. 4,-1268. 4327 89
COMPRESSOR DE Aíl PINTURA —
Ainda na embalagem original, 4 péscúbicos ar por segundo 50 Lbs. pres-sao, 2 cilindros, completo com pisto-la, importado USA. Marca "SPEE-
DY". Tel. 47-1268. 4331 89
ASPIRADOR DE Pó, 8.E. — RoUAround, modelo 1958 ainda na emba-lagem, acabou chegar USA. Telef.47-1268. 4325 39
VENTILADOR ITALIANO - Bomestado e vidros com arame 40 x 160
perfeito, vende-se tel. 25-5632.

9068 89
MAQUINA FOTOGRÁFICA" POLA-ROIDE _ Oportunidade Única —
Vende-se uma, último tipo, revelaem um minuto. Preço 7.000,00 Tele-íonar para 37-0759 — Dona LENI-TA- 10047 89
APARELHO DE BARBEAR ELÉTRI-CO SUNBEAN - Novo, último mo-dêlo, CrS 3.000,00; Aparelho para fa-zer sorvetes, elétrico, novo, OsterCr$ 2.500,00. Av. 13 de Maio n». 13." 416. Sr. MARIO ou ROBERTO.

• 7071 89
VEN_>E-a_ _ 6.000 Klris. de Diato-macia. Rua Sacadura Cabral 339 —Tel. 43-9633. 8139 89
ARTIGOS AMERICANOS - OPOR-TUNIDADE _ Familia americanavende a preços de liquidação, arti-gos americanos de uso doméstico no-vos ou quase novos: Máquina de es-crever, máquina de somar, aparelhode barbear elétrico; ar condiciona-do G.E; fogão Maglc che£ com fôr-no de luxo: maquina de lavar RCA;aspirador G.E.; aquecedor elétricoG.-3., Churrasqueira de luxo tama-
S__„gr._!.e; aP?relh° de massagem
nríllmJ>S\et'\.m6veis J>ara «-«rw de
_nan^s.. tapetes americanos; poltro-
af ;__.ÍCJ°_etas "/..menina; televisão-1 polegadas; rádio-vitrola Hi-fi o™m Pequenos objetos. Vcr à RuaMajor Rubens. Vaz 723, apt. 402. (an!
ÍÜ*_RU? -1? de Mai0) i começa ná Pra-Ça do Jockey Club. D_s 8 às 14 hs.
-__l°_____!0j__ 8119 .9
2 POLTRONAS MARFIM SEM BRA-
ÇOS PEQUENAS _ Antenas paraT.V. e 1 Estante peroba aberta pa-ra livros. Tel. 37-4780. S. Campos,113, casa 2. 4369 89

VENDE-SE gravador americano Re
vere T.S. 1105, novo sem uso — Te-
lefone 37-0558. 29104 89
MAQ. EESCREVER Remington 

~ 
Tipo

médio — Perfeito estado — 12 mil
cruzs., Estojo Leroy, 6 reguas 10 mil
cruzs., Regua Leroy n. 60. 3 mil CrS;
Regua de calculo "Archimedcs" para
concreto — CrS 1.000,00 — Telefones.
57-6421 e 38-1825. 4185 89[PRATA INGLESA — Vende-se ser-

outra listrada de preto e branco, Crs GRAVADOR — Vende-se. Weh*.*>n finn nn ..  if i_ _-__•_ ¦___— _n_ . ¦ ___._._. »_ _ i * w vu

bronze, estatuetas, televisão, radio-vitrola, geladeira dormitório e de-mais objetos que compem luxuosoapto. Vendo tudo por qualquer pre-ço motivo de viagem urgente. Vere tratar hoje e amanhã. Av. Atlântl-ca, 2334, apto. 11 - Posto 3 ill,
26344 19

ROLLEICORD com Xcnar 3,8 em esto-Jo de couro, com para-sol, 2 filtros eDuto portralt suavliador, Cri 0.000.00.Câmara Weita 10 x 13 cm, com Ro*denitock Trlnar Anastlginat 6,3, com6 chassi». Ci| 2.500.(10. Ampliador DeJur, Veraatlle, Cr| 12000,00. TIme-O*Lite, Maater, Cri 3.500,00. Trlpê demadeira, profissional. Cri 730,00. Tri-pé cromado. amador. Cri 4C0.60. Re-fletor americano. Cri 400,00. Tanque
'?___"„'_.*• «Juitivcl. americano. Crj330,00. Objetos usados. Tel.: 34-0818.

09393 89
ARTIGOS AMERICANOS — Re*crm-clirgados. Vende-se. Telçfo-
ne: 36-2607, de manhi e à noite.

 7726 89
ÓTIMA OPORTUNIDADE ~ Vr-
renle — Precisando retirar-se do
pais, drsfuço-ine de diversos per-tences, móveis, estantes, etc. RuaPompeu Loureiro, 106, apto. 1001.

7672 89
ART. AMERICANOS - Refrigeradorde Ambiente "Air d'l.ux". rádlo-re-lóglo ventilador gigante Westlngliou-se 18', churrasqueira "Capri 100" e"Fleetwood 500", aspirador de pó GEsóbre rodas, cafeteira automática•Sunbeam", torradeira, secador cabeloetc. — Tcl.: 27-6877.

37603 89

em contato com oa descendentes dasra. Aurora Dias Caldery (já faleci,da), principalmente a ara. Amálla.
que realde no Brasil desde 1930. In-formaçóes. por obséquio, ao dr. Nel-son. Rua da Lapa, 99, apto. 63, D. F.

4433 74
PINTURAS DE RESIDÊNCIAS, colo-caçoes d« vidros, rlarabóla, got.lra.Tcl. 21-4533. VENICIO. 8227 74
COMPHA-SE TOTALMENTE lmpõr-tado, ar condicionado de 3 até 7 HP.Telefonar 82-2424, 12.3078, Dona MIR-TIIES.  9004 74

CARRO CRIANÇA, francês, tipo
MA-ivSTÃí—?r»-T»í..;;— ¦ .;- ,- |L*nd»u transformUvel em carro-
^S&orZ^W.A-, 585 c»delrinta.. e C.nu de erian...
elétrico de 89 HP "Charlerol". inf. I rran.CM»* tipo rondola com rodas
tfl.: 37-9366. 02581 89ide borracha. Ver das . Ss 4, k22.000,00, um lindo e original conjun- cor Royal 2611 novo nór r..'^"- ¦- 02581 W|S„_T V» .5 . M *' '

to; aspirador de pó G. E, novo^9.7; 18.000,00 — 2UiU. ' -* C0H™AS - Vendo 3 llndi]_Ü___, Rua C*a*n* *•• 30' «P.O. 502 (Ipaaparelhos plásticos, americanos, para! * :' íde sccia P01° preço de rara oi-asião ..nema). Bom preço a quem se Inchá e Jantar; Jarras do opalinc; chur- 27456 89
rasqueira Roto Broil, americana, e vá- SINGER _ Temos grande 

'est__7__ 
derias miud-sas dc copa e cozinha, ob- máquinas Singer dás nnttonJ ,._,,Je os de adômo. ctc. Tudo peças de madas. S g.v.fas. para. c_<_' e"bo.-ótima o,.nli,l__„ ._, ..»___ __ __ dar- Temo. j.^P 

»f =»-« eMr-
31x15 para couro e capoteiro, com ousem motor. Rua Miguel Couto. IU,

ótima qualidade, em estado de no-
vas. Ver a qualquer hora. Av. Prado
Júnior, 186, apto. 101.

MAQUINA DE LAVAR ROUPA, G.
E., último modelo, 1958, "Filter-Flo",
completamente' automática, ainda na
embalagem. Preço barato. Av. Prado
Júnior, 186, apto. 101. 78362 89
FAMÍLIA que viaja, vende, c/ o má-
ximo de urgência e prejuízo, todos
os 1/ móveis e adornos, grupo esto-
fado, sofá-cama Probel superluxo, rá-
dlo-vltrola Alta Fidelidade, lustres de
cristal, lanterna Império, apliques, es-
pelhos console de bronze, sala de jan-tar moderna, de ferro batido; tapete
estante, quadros a óleo e muitos ou-
tros objetos. Ver Av. N. S. de Copa-
bana, 75, apto. 201, , 7284 89
ANTIGÜIDADE — Vendo antigo c be-
lo crucifixo de Jacarandá. todo enta-
lhado, medindo 1,00. de altura, sendo
a imagem de marfim finamente es-
culturada, medindo 0,30 cms. de al-
to, peça rara e dc grande valor, para
pessoa de flnó gosto ou colecionado-
ra de antigüidades. Tcl, 45-7003, mar-
cando hora. 2519 39
VENTILADOR GE. americano, Roll.
Around e uma churrasqueira Roto-Broil, novos, na embalagem, vendo
baratissimo. Telefone 42-2398.

 7300 89
4*ILMADOR KEYSTONE, flovo, na
embalagem, modelo A-9, com lente
1,9, vendo muito barato ou troco por
gravador. Telefone 62-5157. 7299 89
COLEÇÃO de 15 livros de Dostolevs-
kl, vendo, encadernados, edição deJosé Olympio. Vcr na Rua do Senado
n.» 258, loja, no horário comercial.

7296 89
ESPELHO ITALIANO, com linda moi-
dura, multo trabalhada, de 80x85,vende-se por CrÇ 5.000,00. Tratar pe-lo tel. 52-4961.  9329 89
QUADROS E GRAVURAS francesas:
pinturas a óleo de autores nacionais
e estrangeiros. Tratar pelo telefone52-4061. j S330 8a
SOMAR REMINGTON, novo, último
modelo. 10 teclas. Subtração. Fita.Barata. 37-0269; úteis 42-6493.

9323 89
FÔGAO AMERICANO, «ovo, gás darua. Marca Welbilt, importada, de lu-xo, 4 bocas, 4 fornos. Custou 500 dó-lares. 40 mil crüzs. 42-6493. 9324 89
AR CONDICIONADO, novo. Philco,3,4. Embalagem original, ultimo tipo.Ocasião. 37-0269; úteis 42-6493.

9322 89
CONJUNTO DE VARANDA — Vende-
se um composto dc 4 cadeiras de
braço em ferro batido e com almo-
fadas, è de uma mesa-abajour doura-
da e com tampo de vidro espelhado.
Preço: 5.500,00. Raul Pompéia, 132
apto. 402. 29128 89
REMINGTON — Semi-portátll de lu-
xo, teclado português, último modê-
lo na embalagem. — Mala de porãoamericana, usada uma só vez.
Tel. 27-1107. 29164 89
Estojo de compassos Kern A.321, 10
peças novo, vende-se CrS 2.200,00
(3500 no varejo). Tel. 42-8190. Ra-
mal 476, .r. VICTOR de ll/2 às 51/2.

08604 89
Urgente, vendo i malas com capa e
outros artigos argentinos. Telefo-
ne 46-9759.  03700 89
Maq, lavar RCA c/ luz ultra viole-
ta RCA 1958, Maq. lavar prato Hot
Point e de passar Maytag, vendo no-
vas barato para desocupar espaço
fone: 47-8768. 27-415 89
Ventilador de 20" automático c|ter-
mostato motor reversível (america-
no, novo G.E. e Westinghouse —
Rua Barão de Jaguaribe 402 — Ter-
reo — Ipanema. 47-8763. 27418 89

NA EMBALAGEM — TV Philco 21";
Projetor dc Slides Argus; Batedeira
Sunbeam: Balança banheiro; Radio
Philco; Piscina plástica; Barbeador
Sunbeam-, Louça inquebrável — Te-
lefone 37-7485, 8611 89
ESPELHO ANTIGO — Italiano com
moldura em madeira ricamente tra-
balhada e dourada a ouro. Vende-se
pela melhor oferta. Rua Conde de
Irajá 455. Informações no 429 da mes-
ma rua. Botafogo. 9151 89
TRANSFORMADOR-REGULADOR de
VOLTAGEM "TRANSMATIC" — Ven-
de-se um com pouco uso por CrS ¦*
3.000,00. Testado pela íirma produto-
ra. Rua do Riachuelo 93 — Loja.

8Í44 89

viço para chá, com samovar, dià-riamente antes das 9 e depois das lt)horas 2S-3Õ98 ou 25-2964. 9121 89
CIRCULADOR DE AR — Marca GE,tipo banqueta, ainda na embalagem.Preço CrS 12 mil. Sr. RENATO. Tel.46-3492 ou 22-9823. 78546 8,
FOGÃO COSMOPOLITA - Vende-secom 3 bocas funcionando perfeita-
Sente; Av, Princeza Isabel 98. Tel:37-8596. 4376 89
RECEM-RECEBIDOS: - TelevisãoEmerson 21": Alta Fidelidade; Ba-tedeira de Bolos Mixinaster; Renova-dor-refrigerador de ar. Rua RainhaGuilhermlna iv. 219, apt. 202. Le-blon. ,.27-5898. 7072 89
FOTOCÓPIA DUOPHOT - America-nova, : na — P. Laieoratório • tira negati-DE-\\ ALD, fazendo qualquer servi- vos e positivos — c. 3 banheiras e

SERRA RADIAL — Vendo

Rádio Zenith transoceânico; batedei-
ra elétrica SUNBEAN; torradeira
automática SUNBEAM;, Projetor de
som Bell x Howel modelo 385 BA-
(2 malas) de 16 mm. sonoro; rádio

G.E. MUSAPHONIC; geladeira Won-
derbar côr marfim, gravador de sont
Webcor com 3 alto falantes modê-
lo 2712, Royal Coronet; Aparelho de
massagem Oster Ml; e vários outros
artigos americanos domésticos, todos
novos a preços excepcionais, Tele-
fone pára 43-4027. — A partir de se-
gunda-felra. 27442 89

ço de carpintaria; ideal para ama
dor. Americana. CrS 45.000,00 TeL
37-7780. 26167 89
FILMADOR KEYSTONE MOD. A. 12— 16 mm — F; 1,9 — em lindo esto-
jo — Mod. 1958 — Novo — c. 6 Fil-
mes Kodak Pius X e 6 Kodachromes
de 100' — Vendem-se Rua Voluntá-
rios da Pátria 127 — Apto. 201.

7021 89

secador da mesma marca — Tudonovo — vende-se: Praça Pio X --
n". 78 - S. 1110. 7023 89
SINGER INDUSTRIAL MARAVILHAFAZ TUDO: — Cose. borda, pegabotão, caseia, chuleia íaz Zig-Zag etc.importada dos EE.UU. com motor etodas as peças. Tem 5 gavetas. Ven-dc-se Cr$ 16.500,00. Tel. 45-7688.

4420 89

Vende-se furgão marca Tempo 1952.
Vêr domingo, à Rua Toneleiros 186
com o sr. Moacyr. Preço CrS 
125.000,00. 27487 89
Fruteira Rosenthal sem uso 3 mil. —
Par medalhões Royal Lasce 5 mil.
Jarra cristal Francês, 1 mil. — apa-
rciho jantar novo 15 mil — quadro
século XIX constando do Benézit e
do Larousse 60 mil — Paisagem Pj-
reneos 10 mil —-aquarela antiga 7
mil — aparelho chá verde claro ce-
râmica europeu 1 mil 500 — móvel
jacarandá 1 m 35 x lm 35 — D. João
V, 12 mil — Cômoda jacarandá 20
mil — jogos cristal Bohemia azul e
cór ouro para cremes etc. 47-2399.

27527 89

sobr' d0- 4378 89
PARKER fl - Cr» 1.3OOÍ0O. £ip„e__.:
n&tm9¦T°_'T-,Eml>l>l--em luxo. Tone:32-4671, JAIRO. 8193 89
VENDE-SE fogão americano a gaz,tratar à rua Souza Lima, 352, aparta-mento 202. 1939 89
VENDE-SE com urgência, por 

"cauTa
de mudança, quadros modernos, pintura a óleo; máquina fotográfica Po.larold, último tipo, revelações ime.diatas, com filmes; um terno Dacron, cinza, para homem 2 vestidosamericanos bordados; esquelro Hei-
gln americano. Ver e tratar á ruaSouza Lima. 335, apto. 401. Atende-seaté 17 horas.'_ 7424 89
AR CONDICIONADO — Vende-se ummarca Crosley de â/4 H.P. em per-feito estado de conservaçáo, aceito
ofertas. Tratar tel.; 47-9491.

^_ 2821 89
NÃ""EMBALAGEM, VeB(Mm-te gela-deira Wonderbar Servel, preto, Cr$
24.000,00, Remington Quit Riter ....
13.500,00, rádio Automóvel Motorola,
1957 12 wolts com transistors 11.500,00.
Rua Constante Ramos, 141, apto. 102,
fone: 57-8420. 2602 89
VENDE-SE — Motorzinho Pallard pa-
ra fumadores Bolex de 8 mms. ou 18
mms., equipado com bateria de 6
volts., recentemente chegado da Eu-
ropa — Cr$ 7.000,00 — Tel.: 57-8041.

8343 89
AMADOR — VBiae seu formidável
equipamento de cinema de 16 mms.
constante de íilmador Bolex. equipa-
do com mo*->r: projetor Bell & Ho-
well (2 malas, 2 amplificadores); te-
leobjetlva de 150 mms.; aparelho de
iluminação Super-Compacto: muitos
outros acessórios, Inclusive alguns pa-
ra Lelca até o modelo III-F — Favor
telefonar para 57-8041.

8345 89

REMINGTON QUIET RITE — 13.000Royal Quiet De Luxe 38 — 15.000cruzeiros — na embalagem originalsemi-portátels. Telefone 45-0081.
8054 88

VEN_)E-SE — Projetor de "slides",
Revere 888, com comando à distância
ainda na - embalagem, por Cr$ ....
20.000,00. — Tel.: 57-8041.

8344 89

VÇTOE-SE COM URGÊNCIA,.! por
causa de mudança, máquina fotpgrá-
fica Polaroid, último tipo, revelações
imediatas, com filmes; um terno Da-
cron, cinza, para homem; 2 vestidos
americanos bordados; isqueiro Hei-
gln americano quadros modernos,
pintura a óleo. Ver e tratar á rua
Souza Lima, 335, apto. 401. Atende-se
até ás 17 horas.

7425 89

AR REFRIGERADO: Vendo um apa-
relho marca "PHILCO" dc 3|4 HP,
ainda na embalagem. Tel. 23-1518 —
Santiago. Horário comercial,

2643 89
AR REFRIGERADOR PORTÁTIL —
Vendo climatizador "AIR DE LUXE",
na embalagem, com motor G.E. Tem
o mesmo funcionamento dos apare-
lhos de ar condicionado. CrS 
9.000,00. Tel. 27-0606. 2651 89
BRINQUEDOS DE LUXO — Vende-
se ainda na embalagem um 6nl-
bus com controle remoto e uma es-
pingarda d- ar- comprimido, com mu-
nição. Tel. 27-0608. 2650 89

LIVROS USADOS — Compro livros,
revistas, publicações oficiais — Rua
São José 46. sala .405 — Tel,: 28-6773

MEDALHAS — Compro brasileiras e
estrangeiras de qualquer metal. Rua
São José 46, salas 405.

MOEDAS ANTIGAS — Compro qual-
quer quantidade. Rua São José, 46
— Sala 405.  7382 39

JACARANDÁ' DA BAHIA — Peças
antigas e raras avaliada em 80.000,00

Vende-se urgente por 25.000 ou a
melhor oferta. Maravilhosa mobilia
de escritório toda trabalhada a mão
em almofadas e bico de jaca, armário
com três portas secretaria trabalha-
da nos quatro lados nove gavetas —
fechaduras e chaves de bronze ren-
dada cadeira com cabeças de bicho
pertenceu antigo embaixador — Ven-
de-se junta o useparado. Rua Vis-
conde de Caravelas, 15.

7719 89

Av. Atlântica,
Posto 3 1J2.

2331 — Apto. 11 — ] teressar pelos dois.
26339 891

CARPINTEIRO — Fai qualquer tra-balho do ramo, varandas, armários,
embutlndoa prateleiras, divisão, ei-
quadrlas, etc. Tel: 34-6789 — ALCIDES

07292 U
PINTURAS,— De casa apart» e mó-veis rom patinado tratar ar ROCHA30-9064 Donsliccsso, M476 74
LUSTRADOR — De móveis i dõ-mlclllo serviços garantidos. Afim de.atender a preferência. J BATISTA«tende pclo tcl: 42-0442 ráplflo.

. 
' 

10338 74
LUSTRADOR — Dc inóvcla na r«-sld*iH-l.i, devido o fim de ano, poda-se ao frrguses solicitações com ante*cedêncln. Tel: 43-0442, NASCIMENTO.

1024OJM
SRNHORA baiana acclt» encomen-das do doces, sequllhos e comidastipleas da Bahia, por preço razoa-veis. Tel.: 37-37M — D. ZAZA'. 1

5603 74

J. 29130 89

ESTOFADOR — Preclsa-so um com-
petente para trabalhar em Barra
Mansa — Tratar á' Ru» Haddock Lo-
bo 170-C (Esquina de Rua Matoso) —
Segunda-feira das 3 ás 13 horas.

' 10185 74
BALAS DE LICOR. DAMASCO e OU-TRÁS — Accitam-sc encomendas pa-ra festas — Telefone: 38-1016'2471 

74
mÍ^-Í ESCREVER Remlng* CHAPÉUS "C-IRISTIAN DIOR". REVISTAS ANTIGAS Comnrol 

"

dã-éVTt^o d.V.à feto ief,t,f!" ír'-aCr V"fi0 5«- Vr*>lg«.,ne. .ódns^uSaVsqu.?'ruU
particular vinde por CrS 25000001 * Rua C»"in*f '•• 30- '""'"í• Í-" dc l'"tal,,c antigüidade"
Rua.Gustavo Sampaio 126. apto. .02. *»P*o. 502 (Ipanema). g" ,Y* *eg.j5f?^r?,s ?,1__.,,u<,oiLeme. 0738. n- 29151 89Jq"C "¦? ' CAMARG0 ~ «««• 

„

MAQUINAS DIVE RTÃT
MAQUINA DE ESCREVER OLTVET
TI portátil, recém-chegada, sem uso.Urgente, vendo 12.000. Aceito propostas — WALTER — 37-8681, segun-da-felra, 17470 88
MAQUINA PARA LAVAR QE — muto-mátlc», ultlm omodelo Importado _ainda encalxotada — Cr» 45 mil. RuaSaint Roman 43, tel. 47-0833.

14788 88
VENDE-SE geladeira Philco super-luxo, em estado de nova — AvAtlântica goo apto. 1202. 04116 88
GABINETE DENTÁRIO — Pro-flssloiial que' se retira vende suainstalação completa, em perfeitoestado. CrÇ 35.000,00. Tel. .-6-9.2.. 7034 88
VENDE-SE — 1 l«te dc máqulna_~dc
escrever e de contabilidade usadas.Rua Sacadura Cabral n«. 339 Tel43-9633. GASPAR. 8138 88
VENDE-SE _ Máquina de escreverRemington Rand nova — Cr$ 12.000,00 — Maiores informações —

2282 8848-9877.

MAQUSRA de escrever Smith Coronaelétrica portátil. — Fone: 45-1444.4068 88
VENDE-SE máquina escrever Impe-rial, estado de nova. Crí 6.500,00 Rua
í?_ií,r, da slIvelra. 22 apto. 501. Tel:2'-4936. B636 jg
MAQUINA DE COSTURA FAFF. nova,
recentemente chegada da Alemanha,
elétrica, portátil. Faz qualquer tino
de costura e bordado. Vende-se. Tcl:
57-6146. 27435 88
MAQUINA DE ESCREVER portátilOlímpia, somar Underwòod Sunds-
trand 30 mil. Fone: 47-8768.

27420 88
SOMAR — Remington, vendo nova,
elétrica, 10 col., mod. 93- Í00-5, eus-tando Cr| 65.000,00, Quero Crt ....40.000,00, Tel: 37-7760.' 

16170 88
MAQUINA DE ESCREVER "Cônsul"
— Vende-se uma de último modelo.
Preço Cr$ 20.000,00. Ver à Rua De-
bret 23-E, sr. Fernando.

_. O8330 88
VENDE-SE uma escavadeira P. h!"..
jarda. Ver Rua S. Clemente 252. Bo
tafogo. Tratar com Deny, Av. Frank
lin Roosevelt 126, 2.» S/203, ou pclotelefone 47-8531.

08319 113
FERRAMENTAS Elétricas Carpinteiro
Amador — Vendo barato serra tico-
tico; esmerial, torno p/madeira con-
jugado serra circular e lixadeira; jogotarrachas; jogo formões entalhador;
füradeira manual, de coluna; etc. Tu-
do novo. R. Vde. Pirajá 559, apto. 304.
Tel.; 47-2231. ' • 07369 88
VENDEM-SE — Máquina de escrever
Royal Cr? 13.500,00 — Máquina de
calcular Everest Cr; 26.000,00 — Tra-
tar Av. Pres. Vargas 448 — SI 803.

27620 811

FLASH Eletrônico Braun-Hobby, —
Máq. Remington Quiet-Rlter, emba-
lagem fábrica. TV. portátil 8" RCA,
uisque Queen Anne e Grand Macnish— Telefone 57-7004 e 43-4570.

7718 89
CALÇAS DE 13 A 15 ANOS — Par-
ticular vende em estado de nova pormotivo de crescimento — Telefone
27-3821.  27606 89
ANTIGÜIDADES — Vende-se üm
lindo par de mangas de cristal mui-
to antigo e raro, uma mesa dourada
estilo Luiz XV uma estátua e coluna
de mármore, diversos centros de me-
sa e outros objetos antigos — Tel.:
47-0753. • 27386 89

'.

VENDE-SE — Em perfeito estado,
máquina de lavar roupa Kenmore —
Preço CrS 12.000.0p — Rua Nasci-
mento Silva, 219 — Casa.

27573 88
MAQUINA DE" ESCREVER — Vendo
uma portátil "Hermes Baby", sem
uso. CrÇ 8.500,00 — Tcl. 27-0606.

2649 88
S"ÍNGER — Particular vende máqüí*
na de costurar, em estado de nova,
com binco gavetas, por preço de oca-
slão. Tel, 47-2640. 90-5 88
MAQUINA — Vende-se em estado
de nova, Remlngton. seml-portátil,
CrS 10.000,09. Ver na Casa Florida,
Pça, Florlano 55, loja (Antônio).

08318 88

BARBEADOR Remlngton — Vende-se
modelo de luxo, com 3 navalhas, nAotem nas lojas, recém chegado, com
ou sem Jogo de navalhas sobressa-
lentes. 3.300,00. Tel.: 37-6813.

4563 88
MAQUINA DE ESCREVER — Vende-
ie uma, Remlngton Quit Riter. _ltl-
mo modelo, recém chegada U.S.A., se-
mi portátil, por preço barato. Telefo-
ne: 57-6818. 4565 88
MAQUINA DE COSTURA — Irkopp
com mesa, nova — Crt 6.500,00 —
Rua Gen, Venánclo Flores 405. apto.
302 — Leblon. 1310 88
MAQUINA DE COSTURA SINGF.R -
Vende-se portátil, ultimo tipo, casetn,
prega botões e outras inovações.;
máquina de escrever Remlngton por
tátll, tipo médio; rádio Blaupiint, ale
mão, com alta fidelidade, com ante
na giratória interna; um «cordeón
Honor com 120 baixos, último tipo,
Preços de ocasião, Marcar hora pclo
telefone: 37-9816. 3436 88
MAQUINA DE LAVAR PRATOS
G.E. — Por motivo de transfe-
rência, vende-se uma sem uso.
Tratar à rua Paula Freitas n.°
55 — Apto. 1201.

BATEDEIRA DORMEYER (Usa) eitodos acessórios, ainda embalagem.'Vendo a particular Crt 7.00O.O00.0O.R. Vde. Pirajá 839, apto. 304. Tele-fone 47-1231.
07370 M

MAQUINA DE LAVAR ROUPA
THOR — Por motivo de transfe-
rência, vende-se com mulio pou-
co uso, em ótimo estado de con-
servaçáo. Tratar à rua Paula
Freitas n.° 55 — Apto. 1201.

75379 88

UNDERWÒOD SUNDSTRAND — Sn-
ma. Sup trai, Multiplica. Vendo novn
sem uso. Av. Rio Branco 57, s. 601.

2300 SS
MAQUINA DE LAVAR PORTÁTIL -
Vendo uma cm estado novo procedeu-
oia americana capacidade 1 kg do
roupn. Tel: 47-6670. 08241 89

VENDA FINAL: — Máquina dc la-
var Norge — Refrigerador Westln-
ghouse — luxuoso bureau com três
cadeiras no estilo — cômoda em es-
tilo francês com tampo em mármo-
re — pequenos armários — mesn re-
donda com tampo dobrável — bnnco
semi-circular próprio parn cantos re-
dondos — cortinas e pequenos tn-
pêtes chineses — crlstaleira fovrn-
da com espelhos de cristal — cnsa-
co de pelo de foca do Alaskn —
vestidos para noite — Rua Visconde
de Albuquerque 1160, Leblon. Tel.
27-5941. 10059 88

MAQUINA DE PASSAR — Vende-se
uma totalmente nova marca Mnytn...
— Preço 37 mil cruzeiros, Tcl, —
47-2196.

MAOU1NA DE LAVAR PRATOS —
Vende-se uma vinda diretamente dos
EE.UU, completamente novn — Trn-
tar. Tel. 47-2196 — Preço 35 mil
cruzeiros — Marca Hotpoint.

6821 88

CIRCULADORE. DE AR G.E.
Vende-se. tamanho 1 grande, três ye-locldndes, noro, c|nrn claro,\môwls de

cháo — Tel. 47.8392.
1KU7 88

Máquina Passar Doméstica ÍJE
Importada. Sun nenhum uso. —

Vendo 38-1953 — Mme. FREITAS.
8191 83

MÁQUINA DE ESCREVER 
~

Remlngton "QulMrtter" novn Cri
15 mil — Rua 1 . de Mnrço, 6, 3°, an-
dar, sala 2. 360 

88

MAQUINA DE ESCREVER portátil,nova Smltli-Coronn — Crf 8.500,00— Telefone 57-6636. 148Í0 88
ELNÃ SUPERMATIC — Espeta-culnrl Totalmente nova, praga, bo*
toes, caseia, borda, só falta falar...
Preço 31 mil cruielroí, Tel. 37-8191

6835 88

MAQUINA DE LAVAR ROUPA
Vendo uma G-E. amerlcanal porter comprado máquina nora. Av.Copacabnua 664 apt, 603.

7143 88

MAQUINA DE LAVAR""
(Americana)

Particular vende, marca "Blacks-
tone", modelo 150, sem uso, Impor-tndn diretamente. Ar. Rainha EU-mibfth 699, apto. 302, das 10 ás 13horas.  8113 88
Máquina Lavar Automática GE

Importada — Som nenhum uso —
Vendo tel. 38-1833. Mme. FREITAS.

8193 88

SINGER PORTÁTIL
Máq. Costura 1037 — Americanaelétrica nova na embalagem — Ven-do ocaslAo — Tel. 48.1901.

2351 88

MAQUINA SOMAR "PRECISA"
Elétrica, saldo negativo, sstádo da

nova — Ver Av. Rio Branco, 185 —
14». nnd„ snla 1420.
__ 9367 88

REMINGTON, CARRO 15"
Vendo-se. importada, na embalagemorlBlnnl 140 espaços. Ver a tratar clJOSE' hoje, á Rua Condo da Baepen-dl, 4B, np. 303, das 0 áa 12 e daa 14á_s 18 hs. S37SM

Trator
Vende-sc um Diesel de rodas, ma»

tor 35 H.P. em estado d» noto. Bosa
preço fone 22-8093 — PEDRO.

Motoi:*es
Diesel, estnclonárloj a preço» antl-

gos — Tratnr com Pedro — 11.6093.
68176 81

ARTIGOS ARGENTINOS
Sin, CJ 9e 4Q cop.Dppmm ahtrSr», chegnda de Bs As. — Vendagrandes oportunidades para o Natal— Copacabana 698 ap. 503 — Dns 14** l_0 ba. 1950

MAQUINA E PROJETOR SONORO
Pailard-Bolex 16 mm 3 tentes
Vende-se conjunto, novo, importado

dlretnmente, próprio para auditórios,
escolas etc. Detalhes 37-1933.

086 88
——4MAQUINA DE FOTOCÓPIA

Vende-se a mais moderta existente no mundo, vinda do es-
trangeiro e seni nunca ter sido usada. Trabalha elètricam.nte
fazendo em poucos segundos o negativo e o positivo. Telefone
47-2196- \ 6824í 88

WESTHINGHOUSE
LAVAR E SECAR COMBINADA

Vende-se uma, única no Brasil, sem nunca ter sido usada
Modelo 1958. E.U. — Tel. 27-8291. Preço CrS 73.000,00

6803 88

TERNOS USADOS
Compro a domicílio. Pago

por um temo CrS 1.00000 —
22-5568.

33841

APARELHO DE RADIOTERAPIA
VENDE-SE

Vendo Wcstimrhous. ealado donovo rua Voluntários d» Pátrl»-31 casa. 8. 4io_

<J

ROUPAS DE CRIANÇAS
PAbrlca reude diretamente a reven-««dores, com descontos especiais pnraas rstitujoOcs e associações dc carl-dndo. Run dn República, «1 — Tcl.t39-9818 — \«vliiitlno Bocaiúva.

31.

TERNOS USADOS
COMPRO A DOMICILIO
Pago até Cr$ 1.000,00 vTel.: 22*4435 fl

\
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ANTÔNIO CAM.AJIO

Correio da Manh
4° Caderno —• Rio do J»n«-lrv-, Mumlnc», il d* Novembro de 1957
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OBUMTIaunio na sau.cs

IMUNDICIE DOS MORROS COBRE AS RUAS DA CIDADE
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Lixo e /orno por fcx/os os cantos — Per/go no Rua Baráo
de Lucena - A Municipalidade esquece as suas próprias
determinações — Lago (pútrido) na Rua da Alfândega
— Favelinha — Lixeira na Travessa Visconde de Morais

nto te liit-ram capn.ir. A.«sua. oircoiutruvtu (obr* paralisada) iu e«-
melhor a Umi tublu perto de doli quina da llu* Almtrantt Barreto,
patmoi. parando o trâtego. rol um fem como ,„-, tuudo* do n.» » daDeu* noi anuiu. AUun-i providên-
clarim, por conti próprli, i llmpeu
doi riloi, trabalho, do reato, quo vem
aendo feito por mutti gente na ri*
dido, em face i di completa omliaio
do Departamen'.? de Umpria Públl-
ea. Alguns ;ettabeleclmentoa foram
Invadldii.i pelas afuai. Houve pre-
julzoa, principalmente peja paralisa,
çlio do movimento comercial, Tudo
porque ignoraram aa reclamacAea doa
comeretantea da Itua da Allandega.

Ditam oa m I ali li i
a situarão nlo ixhI«i\»

Rua Debret.
balham que
eonttnuar por multo tempo. Par* tu-
do há um limita. redtntlu*. m,>.. ,.
e birita» por todoa oa i-auto*. Ago*
ri doli ou tit» camlnhíe* i-.-.i.- ¦ ¦ -¦
faier o serviço do roleta. i\-i-.¦-..
somente, um vagão...

ANTES HKMKDIAH

I — Ante* nu-, r... de »r ivni-luiilo,
Ji c.lá Imundo o buuro que o l*->-'parlamento de farquea nM (aten.

Aa ruaa mala próxima* doa inor-ido ua l*raça Nossa Senhor» da \'*t.

LIXO DOS MORROS

roi da cidade, onde estilo localiia- ,para recreio da» ciiauaç». attruiam
das aa favelas. .,¦>• attngidai pela oa moradores. Tcata-ae de uma raia
avalancha de Imundlcle que deace piscina, cheia de avela d« praia, dM«
doa morros noa dloa de chuvai. Ea-|tlnada li brincadeira* dai . ttancai
¦a Imundlcle permanece obatrulndo
•a ruas durante multoi dlai.

Tréa ruas (oram duramente atingi-
daa pelo último temporal de domin-

Anlmali penetram m piscina, «ulai\-
do>a e imiiiii/.mii.i o brinquedo. Me-
dlcoa particulares tim condenado tal'Ipo de brincadeira de muitos de

DESAPARECEU
0 TRANSPORTE
PARA
CAMPO GRANDE

Uma comissão de la-
vradores do Mendanha,
Campo Grande, falando
em nome de 500 agri*
cultores que trabalham
naquela região, apela
para o prefeito no sen-
tido de que seja resta-
belecida a linha de ôni-
bus S-53, desaparecida
há 15 dias, com. grandes
prejuízos para os mo-
radores, que ficaram
sem transporte para o
subúrbio de Campo

- Grande e para a cidade.
Se a Empresa Viação

Garcia não mais se in*
teressa pelos serviços,
dizem, que se faça con-
corrência para o res-
tabelecimento dos ser-
vlços.

Travessa Visconde de Morais (es-quina dc SSo Clemente) — derru-baram duas casas, e no local surgiuuma "sapucaia" para Infelicidade
dos moradores próximos.

De longa data, os comerciantes cs-
tabelccldos na Rua da Altíndego, cs-
quina de Tome de Sousa, vinham
solicitando a atenção do Departa-
mento de Limpeza Pública, para o
mnu estado dos bueiros próximos.Tudo Inútil. De nada adiantaram asreclamaçfics, afirmam. Ninguém to-
mou conhecimento de coisa alguma.

Vieram as chuvas c os resultados

go passado. Borilo de Macaúbas, Jun- lueua pequenos clientes. Mas a l>«to ao Morro dc Sanla Marta, pagou i partamento de Parques ignora icaro deaU vez. Pedaços de madeiro, | imundlcle existente neisea buraco*,muitos dos quais com pregos, desce-1
ram o morro. Ate vasos sanitários
foram encontrados pelos moradores
da BarSo de Macaúbas.

O mesmo sucedeu á Rua Sambai-
ba, Leblon. Acrescente-se ao que fl-
cou dito a respeito da Rua BarSo
do Macaúbas, mais a lama que íicou
acumulada na Rua Sambalba, porfalta de escoamento. Afirmam os
moradores que ate cadeiras desceram
o morro desta vez. Lixo e suas con-
seqüências, sobejamente conhecidas,
numa paisagem que ninguém suporta.

TIJUCA

A Rua 18 de Outubro também sur-
glu nas crônicas como vitima da en-
chente. Lama e lixo amontoados, dois
palmos de podrldSo impedindo a pas-sagem de veículos e até de pe-destres.

DEBRET

Há dois meses náo retiram o lixo
acumulado nos fundos do prédio em

Papéis
nas ruas de
Santa Tereza
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Rua Barío de Macaúbas — um aspecto depois das chuvas que limparamo Moror de Santa. Marta. i *

A campanha "iiiante
nha limpa a sua cidade"
lamentavelmente nâo
alcançou o êxito que se
esperava, pelo menus
no tocante às empresas
particulares, como de*
iiuiiciaiu os moradores
de Santa Teresa.

Os bondes de Santa
Teresa são os únicos na-
cidade em que os con-
dutores destacam um ta-
lão por passagem rece-
bida. À medida que co-
bram, vão arrancando
folhas e soltando*as ao
vento. Vão assim com-
prometendo o aspecto
das ruas daquele bairro.

A campanha *íwanten

ainda não teve a recen-
tivldade merecida. No
próximo ano, deverá ser
ampliada inclusive mos*
trando como se procede
noutras grandes cidades
do mundo.

IVinetvUntr* ,t« Ho* IluriuM Alie.
tlemmcUm o ':• ¦-..". -i.. de un\
taRMQ lt* eaqviln* ,u i;„» ,U Al-fi¦•'--.' *n\ um w.i. -.- dtvetuté,
omt» cfãlN um» invm\lw»M* -lapu.
Pâli", A »u»#ii,-U it.i >»r\tc>' de eo-
1*1* it* ll\o » d* limpei* ,t»t rukli««)svm(» )>*|* 'Mpu.^t»" JA >p
<pi\<\-»ll*i*ui i-.i.-. * ,vm,(uiv-»,\ ali,
kl* um t»*irti.v, etHMnènH B pilmel.u> d* tuna ><i|» qoe u»,\ ur<t»rá a
4Mi*v«!. Ag>\i« nlo h» nenhum pro«W*n\« |>*r* a MnwMtlG do t»»ii»iv,
ditam, Q ...t-e n.to »e«MHe.-er* .:. ,-.¦¦,-
d* kvuttiotlo lt* otitiw. Btitarii
nue >e (KOMdMM 1 llí\\pe»« de tei--
t«m>, l-l-., ,-!.-: v iv ... ., -.! VA.t» itll
e«»etn«. ivn,-Hiei«. • »»m maloi-m fl|i-tU-uUtade*.

,UXO NA Vmt>NOR tlK MOltAtS

t»u«* »elt\«» l^»^*^ «IwMolMak par** ..-¦>-....-,-\.- d* um Mve tdlndoi
«tnir*m lvt»«r (vara * iml»l»clo de
UHM nov* -mpuiv»!»* a\\\ r-,-iA(,-(.-
A .-.¦.,-\i m*l> <.-(iiiiií,ií doi moi*-
doie* pi\V\iniiM *» \atara «o» «i\tm»i»
imutos »u\ «*t*do it» pulret^clo que
*U Mo .u--,-.-.-'.i.,i.>. <• í..-í-.-.v iiur*uite_
itu» » iti»», n\\ «Igiuin e»w« levvtn-
do «te d* «ttmenio 1* »\-e» de ripl-
na, o* «mu ni,. torAam eetdttchntn*
to ita »no(i»»tlit*,1», p-*va quem ape-
lar? IVrgimum i» moiadoi-e», ante
a ImitUUUite it*» ixs-l»\w»vv>e« que«i«i«.«e»t*m ao IMitrito il» Limpe»»
fltvíll* lvV»t

t'm it,« iiuMí.t.-v-i-. p\\Svl\»o«, nlo
•uiwiumt.» »i«u o u\«u i^ieliM quee.Mli » "Mpu.-»l»-*t y*t* * um ope-
rivln \<*x* qu» r*í* o tiaUalho d*
Preteltur* |â MPtu «vnregu» ivn-
limiar i«*tduiito ond» \-enlite. O me«-
t-fto «entun- «fttma qu» na Prefeitut»,
itueiu que kv llm|\am tevrenou p\\-,wiiw». N>i .-.-.'..-.i-.!.- e t»\i-»n.-t *m'
i-au« nlo MM iteiMameule mmaito,
ma» o IMilvlK- t.svjit \\et»-r» • tom*r
iv»t\e»'lme»to do ftHUMOi Kfettxa-
loeme, p*u quevo ípelar-1

' -* t?\Mi»m peH(\< i\« )v,te>(-,T« que>e ilievem * p*rwn-er « Ho* n»\lo
ile t.ii.-eti*. BeMtàtOi i-relamam iwnuuaitiuiw, V. tihto ism- ,-ulp» d* Pre-
{«itu»*. *i-i**ir»nuin. Sendo pi-oprl».tirls ile uv\\ gtand» teneno, onde,
algum itu mio »e Mtie quando!,pretende ii\»ul*i \\m ^un,-, meme-raiKvr it» tlw nlo eiiMou de «n

Iptoprleclsite. iteiMiwto que tt tran*-íornia-ue. em um* nov* "««.pue»!*".
IVtil!.-.. lt» (vM* e.-,-f.-ve ali Ho de-
vw.u.',-.,. tni-tuitxi» |t»d*cii* de g«r*rata tr«n*ftirm*d,\* MU navalha par»i-oruv «in PAJMI oiuWofix».

Outro t»tt\* tosUm», «flrmandâ
qu* a -Jttti-oiAiMlM.it» trvlq eumniT as

l«ul* pihV»t»fí >x»»«t»»,- S*v»\n ia-
|d«ia ita i-t-.ni»iv-íif,i»,ie. »,•(, pena de
j multa», it» »« povime-nur *« e*lc*-
filas. M»» a ri-etv-ltuv* w of-qu»i-e
iliíso. pi\l» o »*u tevr-eno 1 Ru» lí«-¦ rio ite tAK-MVD nlo tem um palmoile catvMiU <> mito tomou oonla do
\>a»3«lo. Indo o* pe-de-Mve* p»>» » roa.
owle. «wm lUiwfii *i-* pevlpos dc
ativpelameutivi.
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FALTA ÁGUA
EM TERESÓPOLIS
HA, em Terc«(5polls uma rui. que«c chamava Araguaia, Mo» ¦ pretei-

tur» nlo lhe dava Agda. o encana-
mento existente nessa artéria, a pnr-
Ut da mn Alberto TiVtcb. toi colo-
endo por sccoi-ics, e pelos moradores,
Resultado: é insuficiente, r.issam-
tt. Ia vezes, dol» dias «cm que o
liquido eonsiu» alcançar as caixas
digo* locais.

A ma te chamava Araguaia, mas.
recentemente, o prefeita resolveu mu-
dar-lhe o nome. Homenagem Justa a
um militar que habitou a cidade
durante certa época, ucorre que pre-
císamente a partir da data cn, que
houve a mudança do nome da run,1
esta passou a ficar 'juase instraosltl-!
vel. Crateras t desnívfls por todo* os;
lados.

Teresópolis, ao» poucos, em alguns
recantos. ,e|*4be.let*.-se. HA pouco, ruas
foram eabuvacadA» e novos canos
dlRM* foram assentados. O morador
da antiga rna Araguaia ficou espe-
rancoíi-i. Mas, a Agun continua fal-
tando.

K' de se esperar que o prefeito dc
TeresApolI* volto os olhos para aque-
ln tua. tome providências em favor
dí melhoria dc dlstvlliulçfui dé Agun. ,
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Ilua liehret — Tonelada» de lixo. Moscas, baratas, (edenUna.

NOTAS DE UM DIÁRIO
UM DIA NO MAKAVUKU

dc Cáudío e Orlando Vlllas Boas
O Correio da ManhS Inicia a publicaedo dc trechos do diário /cito

a quatro mãos'por CIdudio e Orlando Vlllas Boas, scrtanlstas eméri-
tos, conhecidos do norte ao sul do paii. A publicação destas páginas,
onde foram respeitados os modismos de linouaaem c a sintarc peculiar,
vtm mostrar aos leitores citadinos, pouco ajeitas ao todo-o-dia da
«ida do sertSo agreste, uma impressão autêntica, colhida na, fonte por
dois homens ciuilirados, das bandas Ignotas do "hinterland" brasileiro.
Vluerflo os leitores, do hoje cm diante, alguns dias no .Alto Xingu
hsslstlndo, atraués do relato pormenorizado e pitoresco dos dois serta
nistas, o desenrolar dc uma oonuersa ao pé do fogo, acompanado
Plunin na pesca ao rio e cortando folha de arroz para dar dc comer
d capivara assobladora.

Temos a velha mania de criar
bichos e aves selvagens. No mo
mento é paupérrima a nossa co-
leção. Não vai além de uma gai-
vota do rio (era um casal, mais
uma resolveu sair pelo mundo a
pescar por conta própria, cinco
papagaios e um casal de jacú-
pemba — duas curicas, uma ¦ ca-
pivara, um bem-te-vi um macaco
e um ricpngo. Os, qúe vão se
criando, depois de taludos, pegam
a larga e se vão para sempre.
Nas aves, não deixamos que cor-
tem nem amarrem as asas, como
fazem os Índios: os bichos os te-
mos soltrjs, fuçando, pulando li-
vres sem peias. Mantemos todos
livres. Quando novos, os alimen-
tamos e a medida que crescem,
vão se defendendo. Temos uma
certa preferência pelas gaivotas
do rio e pelos bem-te-vi.

AMANHECER

. Logo pela manhã, mal rompe
o dia, a gaivota começa com achoradeira. Piunin, o menino
caiabi, ao se levantar já o faz coma pequena vara de pesca na mão.Tomado d café, toca Piunin paraa beira do rio. O bem-te-vi acom-
panha-o e, pousando perto, não
perde um movimento do pescador.As vezes ganha, como adianta-mento de ração, um peixinho,
pela sua persistência. Feita a
provisão, Piunin vem para o raií-cho. Sabemos quando êle vem deregresso porque à sua frente che-
ga o bem-te-vi fazendo estaída-
lhaço. A gaivota também não parade gritar, enquanto que outro me-
nino'foi cortar um pouco de ie-
nha e folha de arroz para a ca-
pivara, que assobiando, caminha
pelo ranchão. Cinco papagaios e
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Quero ftue conheça meu marido. E' o guarda da torre.
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duas curicas estão de bicos aber-
tos, pedindo boia. O casal de ja-cupemba, \ pisando de mansinho
sem cessar um segundo, mal sen-
tamos, vem se aninhar ao pé da
gente. A manhã já vai alta. Os
índios ainda estão lá norí seus
abrigos, aguentandt o fogo do ba-
nho que tomaram.

O RANCHAO

Nosso ranchão é enorme, Vinte
e quatro metros de comprido,
quatorze de lado e oito de altu-
ra; É o rancho principal. Nos
d'.a de chuva, quase todos nesta
parte do ano, passamos deptro
dele mais de oitenta por. cento
da nossa vida diária. Lá fora a
chuva cai pesada e furiosa. A en-
chente êste ano, vai indoyle ma-
neira assustadora. O Vargeão
enorme do outro lado do rio es-
tá inundado com mais de dois
metros dágua (nas estações chu-
vosas dos outros anos mal se es-
palhava com trintt» e quarenta
centímetros). O vargeão é enor-
me, com mais de 30 quilômetros,
e fica tude aquilo inundado. O
rio, cuja enchente í.unca foi além
de um e oitenta c dois metros,
já alcançou agora a casa dos cin-
co. Entremeando as chuvas nor-
mais, constantemente caem água-
ceiros, do mesmo modo que de-
viam ter caido no dilúvio, Va"-
mos ficando ilhados. Os aviões se
espaçam. De dezembro para cá
já passamos dois Vns períodossem comunicação. É tempo ruim
que não é brincadeira.

A CHUVA

O nosso ranchão é o maior es-
paço coberto e para êle afluem
mais de vinte crianças nas horas
de grandes aguaceiros. São piaisde vinte criaturrs de menos <"
um metro, correndo, pulando, gri-
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tando, chorando e cotucanclo um
bode velho aqui chegado de
avião. O bicho empina e dá mai-
radas para gozo da criançada,
Cachorros, galinhas e papagaioscompletam o quadre- e aderem a
algazarra. Homens conversam a
um canto e de minuto a minuto
entremeiam gritos agudos às gar-
galhadas estrondosas. Noutro can-
to as mulheres se catam e con-
versam. Falam, com certeza, da
vida alheia. Um macaco encima
da trave, grita ei.furecido com
aqueles que vêm importuná-lo. A
capivara assobia encolhida a um
canto. Os jacus correm desem-
bestados pelo rancho numa eu-
foria contagiante, e atraí deles
três indiosinhos correm também-
A gaivota de bico e asas abertas
grita estridente, pedindo de eu-
mê.

A NOITE

A chuva vai cessando e um
sol, por er.tre nuvens, arrebenta
por uns minutos. Toçlos saem cor-
rendo para o banho. O ranchão
entra em sossego. Calma quase
absoluta. O macaco se aquieta. Os
jacus se aninham, o bode deita,
os papagaios se calam. Os ca-
chorros se,vão com as galinhas e
o sol torna-sè .. embuçar — a
tarde está no fim.

A noite vem chegando mansa
e molhada.* A água fica bateu-
do na palha do rancho a noite
toda. Pelas frestas de pau-a-pi-
que se vêm os fogos dos índios
brilhando rentinho com as vede-f,
lá nos seus ranchos. As redes não
param, vem para cá, vão para lá,
enganando as muriçosas que ata-
cam em massa. Uma eviap.ça
chora. Ouve-se .i mãe chiandi
baixinho no ouvido do tilho e o
garoto adormece. A chuva não
para. Será que o dilúvio desta
vez vai ser só no Xingu?
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lhe oferece

Hela menor entrada
CR$ 3.480,00

ou
a menor mensalidade

CR$ 1.280,00
• ainda a oportunidade ds tm tomar
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, Tradição de garantia
confirmada dia a dia. .

CIDADE: Av. Graça Aranha, esq. do Santa luzia
COPACABANA: Av.Copacabana, 1175, çnx. iifctrelra-
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COMO É A RAÇA "LAIKA"

CORBK1Q DA MANHA, l)«ml_i«o, 10 de Novembro .ir MT

Sem dúvida o fnln em focon« ultima semana foi « presençada, cadela "Damlm", noticiada
iwoa rucsoa como passageiro
te^or„„v'«J»ndo no foguete

fnformaçõci cheias de contro-™ln deram margem a notl-
çlário*. duvlddsoit sóbre o raça de

Além disto a curiosidade dosrepórteres parece ter sido n gô-W a áf ua, (em moda desde queUsada pelo ex-ministro Nereu),
Wr« transbordar o desfecho dcluta* Intestlnas que sc travava«oabartldorea da S.U.I.P.A. Olato é que enquanto a %ecreta*

ria Cavalcanti, tradunlndo. o w-Pinto do vira-lata sem proteçãoameaçava'' os russos com umapuçharla de orelhas através àONU, declarando textualmente'O um crime o que estio íaxen-do com a pobre Damka", u pre-sidente Aievedo com o cotaçáobalnnçundo entre o vira-latas eo eao de Kennel Clube, traduziaa sua emoção com a conclusãode que "se essa experiência se
PWCMM em beneficio da huma*nidade, entfio temos de nos cm-var an e os fatos". Descrevendo
maravilhosamente a Impossibili-dade da fusão destas duas men-tolidades que aproveitando aemoção do ambiente provocado

pela viagem de "Damka", sedissociaram ruidosamente commatéria pnga cm jornal, Henri*
que Pongettl, escreveu em "O
Globo", "antes urt dia de saté*me em clmn dos olhos do mun-do do que umn vido entre ncanil, o chicote de um amestra-dor e o colo fútll de uma caça*dora de medalhas do Kennel".

CorraIp m_
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CRUZEIROS
por diè

relógio

que ;da âuy:

X X X

Para que nossos leitores te-
Sr..1 a*."*11* Idéia exala dn raçaLaikn', vamos dor os detalhes
que encontramos cm blbliogrn-fia que consultamos,

Uma variedade dc ruços éenglobada na Unlün Soviéticasob o nome "Lnlkl". e dentreestas raças existe a "Samoyeds-
xaia Laika", conhecida no Bra-sil como "Lamoieda", e que é nraça da "Damka", a viajante in-terplanetárla.

A côr desta raça .varin entreo brarteo, branco com preto, oubranco-préto com marron. OsOstlacos, Wogulos, Syrianos, Sa-"Yjyedos, povos vizinhos da Mon-«olia, próximo aos gólfós de Obe Taz, nestas última» 3 a 4 déca-

A. BARONE I okza.no
os rebanhos de ovelhas. Dor-mlndo no aconchego da tendade seu dono age de duas ma-nelrai: como guarda para aler.ta-ln nn caso da aproxlmaçío deanimais selvagens e com o cn-lor do seu corpo como fonte deaumento de temperatura para asnoites gélidns das nevadas.

Na raça sfio usados pelos ca-çadores sibeiionos em número
ide _ ou mais que de Inicio bus-
çom separadamente a caça, edepois através de chomados porfortes latidos se congregam poráatacar o Inimigo. Sio hobilii-slmos e destemidos a toda prova,nu caça ao lobo e ao urso.Afeiçoado n seu dono comoucm compartilha o frio e o co-lor, a voclka e o chi, o peixesalgado o a carne fresca da ca-ça, o "lalka" é de uma fidell-dade extrema, sendo por istodesconfiado com estranhos. Seucaráter tempestuoso, quase íl-vagem, pode se manifestar nes-tes casos, porém ao dono atende

çom uma docllidadc e prestezainestimável.
__._£?. P»"*- atolados, arrastamtrenós pesadíssimos por longascaminhadas exigindo multo pou-
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PALAVRAS CRUZADAS
(Para intermediários)

R. PORTELLA — (Rjo)
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Com apenas Cr$ 240, por mês,
sem entrada, o sr. pode adquirir hoje
mesmo êste luxuoso Mitleng Suíço.

AUTOMÁTICO, não é preciso dar corda.
CALENDÁRIO, marca o dia do mês.
ANTI-CHOQUE, não quebra.
ANTI-MAGNÊTICO, não varia com iríluencias elétricas.
IMPERMEÁVEL, à prova dágua.
MOSTRADOR cm branco e preto.
20 MICROMES, folheado a ouro. *
FUNDO DE AÇO. inoxidável, nSo des-cora com o suor.
17 RUBIS, i

MMm\mmmmm
ESTA E' A RAÇA INTERPLANETÁRIA - Foto de umexemplar da raça "Laika", 

que durante as experiênciasrealizadas com o satélite artificial, foi usada pelos cientis-tas soviéticos para estudo das reações a que um organismoanimal poderá ser submetido quando de uma viagem inter-
planetária.

das vem sendo os maiores cria-'ca aliméhlaeSo rlmai-ir. á-i__ „_,
?rUrinede.Sia, \«Ç\ • ^ntes cram ' '•"odo d «talhe> Nas h£rl«criados exclusivamente rica lrl» Ma-TbIod _.,. a_ m 2 'Lóioes
bo nômade dos SamoyeC Júe d&SSNE tJs^èsteT^
S 

"a res,ao noroeste da mundo, as expedições" cientificas

taitó 
(1° STUl° Passad0 osJpüdciam^íazet-Traça^^^rcsis-ingleses transportaram exempla- tência da raça "laika"res desta raça para as Ilhas'! N,, ma,iii,=. __ _.-Britânicas: se acentuando a pre- L e-ft»? »l™n,que dao oligem

dileçao pelos dc côr totalmente 1 n ¦ Parelhas para trenós
branca, variedade que temo i no ! m .1° iempre l,m e5° "S»ia".
Brasil introduzida no Estado do : JÍSÍh?,„qucí conn«nsla êste lunar
Rm dc Janeiro Kennel CU.bc/ cSÍ8nSlSh£K«H àon> '^
pelo cinofilio Antonio José Duar- : êSÁLtó .?' / ql,e f,S Pcrdete, que importou um casal dos ! ?__ „.,P*Sto q^nn?0 um rivil1 ™™
Estados Unidos, ao mesmo tem!¦ ! CTd™?" /0rle ° desaloJa
po que o Senador Vitorino Freire i V. Ç'recebia também um exemplar. | I'ilt,n curioso er.lre os povosO "British Samoyed Club" e 9U0, dera*** origem a criaçãoa Samoyed Association", con- ! d*-'st,a raÇ«i e que o "laika" eran-olam c fomentam na Grã- ¦ Hsilcl° ™mo pagamento na "aqui-
Bretanha, a criação desses puros'?5ao de P-U-ôsa". Para conquis-sangue russo. '-«'.amais de uma beldade osCom uma conformação de :F nflcntcSi ofercciam o quelulu agigantado e lembrando i 2e m.cll)0'' possuíam cm parelhasvacamentf. ,_c rr.;,.sn_. _j_ a. ._ : de cao.
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HORIZONTAIS

Forma reduzida de senhor.Crosl.i de pio.Estribo de carruagem.
Conceder.
Possui.
Cola.
Cólera.
Ealames do jacintoRcalldad:.
Ajudo; acompanho.
Capela fora t*o povoado.Pedra do altar.

VERTICAIS
1 — Gtnlo.
J —¦. Composição noctica. divididacm estrofes simétricas.— Uma das peças no Jôjo do xa-arez.

— Faísca elétrica.
— Engenhoso,

S — Conhecia,
7 — Vão.
» — Di.

10 — Grande quantidade.16 — Discusar cm público'¦' — A íamllia.
18 — Partida.

(Para intermediários)
R. PORTELLA — (Ri0)

na sgjjgdsD líder

f ONTO^FRIO ^^^N0-

vagamente as feições do "pastor
alemão", o .•'laika» macho ten Mr„50-60 cm. c a fêmea 45-55 cm M,SS
nvnih.l"'a- Co,'.po cmPei'tigado,oieinas nao muito comprida po- l r " '¦ ,-• " •'""""< oo mo no
Lc,m_.sem.p.!'e dp Pé. f.ocinho alon- í«"eiro , IveM,1i;, C1»ü. mandou

PARA UM CINÓF1LO
No dia 6, o Estado do Rio do«iiipre ac pe, focinho alon-1 "'*nC1*'» Kennel Club, mandouWdo, nariü preto, olhos mongó- Lczar ^'.ssa solc,le. cm homena-licos escuros, e cauda cn rolada &em .P°stVm;l a Newton Martins

5 doi'SO OU l_llPi-3l,v,_>„._. _: t-prrea, SÓCIO fundador a._,r,,,«l.
".•-"¦* esi-ui-os, e cauda enrolada fa*"" .t-u**1"™ a i\ewton Martinssobre o dorso ou lateralmente, é i„°Pl'^ s.,c,° fundador .daquela".que se nota a primeira insne Ion<lrlacl(; fluminense,
çao desta jaca. 

' I Ao ato compareceu a famíliaNa região selvática de onde è ° mol'i0' b.em comn a Diretoriaoriginária,-costumavam introdu " 

A—*-

URUGUAIANA, 140^ SENADOR DANTAS, 84-A
AV.' N S. COPACABANA (Ed. Metro-Copocobono)

7.ir cruzamentos com o lobo na-
prodXsntal' a n,SlÍCÍdnde áos

A pelagem do "laika" sc as-semelha_a do lobo. os pelos infe-
nin?/,-530 s^OSOí:' ciand0 ótimaProteção contra o frio, c pelosduros mais longos evitam que aneve neles se prenda.O peso varia entre 19 e 22quilos.
va das gélidas paragens próxi-ma a região polar norte, é tlcvalor inestimável. Atua 'como
cao rie pastoreio de gado, cóm
o «Smff-58 5unli^es com q„co Colhe dos ingleses conduz

;t

I

/; %

'hí
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ConVite à População
Carioca

GRANDE DEBATE PÚBLICO SÔBRE A MENSAGEM N.° 53
— DIA 13, ÀS 17 HORAS, NO AUDITÓRIO DA MESBLA

A Federação das Indústrias do Distrito Federal e oCentro Industrial do Rio de Janeiro farõo realizar, no dia13 do corrente, quarta-feira, às 17 horas, no Auditório daMesbla -- Rua do Passeio, 42/52 - ll.o andar, um debate
sobre a Mensagem N.° 53 do Sr. Prefeito do Distrito Federal
ora em exame no Legislativo carioca.

Foram especialmente convidados o prefeito, o secre-
tário das Finanças da Prefeitura, ministros do Tribunal de
Contas da Prefeitura, vereadores das diferentes bancadas
partidárias, senadores pi deputados federais pelo Distrito
Federal, líderes sindicais operários, ex-prefeitos do Rio,
industriais, comerciantes e outros contribuintes.

O público carioca também está convidado a assistir e
participar desse debate, que se destina a esclarecer devida-
mente o projetado aumento de impostos municipais e o Piano
de Qoras anunciado pelo executivo local. 79942

_ _. , '  *¦"  n i_/ii i_iui ii_

do Èp?.j.KTro de associaV
"LAIKA", EM NITERÓI

Comunica-nos o presidenteSilvio Fonseca, do Estado do.no de Janeiro Kcnne! Clubeque convidará o criador mi-neiro, proprietário do CanilMorro Velho, e que cria "Sa-
moyedos", a apresentar seuscães no dia 1 de dezembro naimposição Canina aii" «cráorganizado em Niterói no Es-tariio Caio Martins.

Conheça o seu turfe...
(Respostas)

1) Uhtraha, cm 1M_. r Hcllac
em 1917.

2. Giurnz. Marcou 24,T*.i/5.
Quasl.
'«.OIM cruzeiros.
Quiproquó.
Hellaco.

jj^f ¦¦——___b»20 "H

| 7 — Funesta.
8

O TRABALHO DA SEMANA
CH.U_.v_..l H.U-LO ABRA

aatL',U_! "W* í<*í l__K_«b _a; !_-*_-,-_.__,

pl^è^t_^.^^_™»g*_*
Pcnju.B.to o ££fg% sStSéaX__SS>E nesta* instante atros «m tn» -,*. -
Z voei. Jünt. a D.us.^'^^^.

«íue n_o no_ dslxarf nwhti.-n Z_Z£gf_±_ g-g.«fcwd. ÍTJÍM.X J'FZt it-H;T;; wa

i?.'™*!3™^^™**»™' mtA íS_,S_ri_rSi_íSí____s__ **

CORRESPONDÊNCIA

GIl,/c0STA ALVARENGA - QUan.dn leremos n prazer dc publicar ou-Irn trabalhei dc sua autoria? E do
?em|A1Várenga? Quc nr,n se dem°-

GETÚLIO ILeopoldina, MGi — Dc|-.ii;aa,rns o amigo com as melhoras\isi\cls no eruzadismo, Recomenda-mos, entretanto, que só utilize n=dicionários adotados cm cada seçãoranserevendo suas definições literal-mente. Gratos pelos trabalhos re-"íc;'^01*: p às "Colunas".
MIL-AGA, Mr. ÊRIO c BARANDA

Valmeida0* XrK?]hos rcmetid<"-
mò« ri. ~ Nan.nc'i esquece-
r"íie iiP™"19?»» referenfe ao con-

ool. r, v,.r'' • Cnm»*™<:* sempre,io^s o prazer c nosso.
f-iH» HJ.N|,Tr,Conll,.*",mos senlindo aralta h lluslre colega, o charadis-
Sirsò pndc nrc5l'im,il' d0 «?«•$¦?

SOI.Ii,iH;s do NOMEIÍO A.VTPRinnPALAVRAS CRUZADASil tfZvoWranosi - Horizontal.,: Largo.

aln aI0*./1**1'1 UPa- Cinco. Dis-
«._ 

-^l0™., Malon. Tcbanos Sa

,-'_, "A1,*1 ormr* Narlldlno. Hotln.Ullca. Olalo. Agape. San. Ips. Ra-Olia. Eio_,i. Donald.
(rara intermediários) _ Horlzon-

píSlrÁw,-;'dc'.Fc' Acima- S»9"íHl. PA. Abílio. Air. Cusln. AltaAH. Dental. Ave. Ciar. OI« Tr
Edil. Em. Fábula.* Ocislvo. Apitar•Saca Oil. -Arai. Iod. AltaLc. Elo. Sb.

HORIZONTAIS
Conservar na memória.Designação genérica dos Tér-mitas.
Qua é digno dc veneração.Em quantidade indeterminada.No caso de.Dccima-sétims letra do alfabeto
grego.Espécie dc peneira.Qualidade de ativo; diligência.Competidor.
Idiota.

VERTICAIS
Recentemente.

Repugnante.
Cidade da África.

Gracejar.

— Peça de ferro, de forma espe-cia . que se aplica na face in-terior das patas das cavalga-duras.
1.1 — Espécie de1 tecido de algodio15 — Perfilha. |
}' 

— Percebe, jjelo sentido da vista.18 — Que-está no lugar mais fundo.
MOSAICO ENIGMISTICO

+ A 1 de novembro, os charadis-tas brasileiros rememoraram,
com pesar que acompanha as
grandes perdas, a paisagem do2" aniversário da morte do gene-ra! Leandro José da Costa Jú-nlor (LIDACI), presidente-fim-aador do Circulo Enigmistico

Carioca. Em "Os Grandes As-
pectos Sociais do Charadismo",

.„..,„ t a.» uijuumo ap_-«ce como »O Trabalho da Sema-na . Conforme explicamos ante-riormente aos nossos leitoies. e
Emgmlstico Carioca foi totaJnaer.tudedicado , Lidaci. ,-uj0 SK?mento ocorrera a 1 de novembro,
de 1993.

»£.,-'¦ q^e 'aml"-m dedicamos IColunas de tdipo» i memória d*Lidaci escolhemos «ste belo so-níto de Merodes. pela cportuni-l
LOGOG!»D*0

Quando a ADVERSIDADE (.-«_*_»*,Persegue uma criatura
Todo BALANÇO fracassa M-3-J-í>,
TSda vida é desventura.
O rico vai à íalajncia.
O PREGUIÇOSO TRABALHA. 0-4*(MQttUma GRANDE QUANTID-VDiS. .M-'-»"**.Passa a ser grande mijaT_._.
E. nessa persuasão.
Não me sinto arrependidas
De (azer parte do povo.Nesse ba?rço ADORMECIDO.

*.*•_-¦«_•,__.-.;_,.. _T_Z__ i£,T

n-â^S?"8* i"S!" >'t?'.*»'iCii*« *
Wai.,-i.* tt r^u y.irai.ij. c.*,r._n_-¦na-*» a atKBBjba j.i_ri »i 1*7,^1; 5U»ícomçaatemi rrrr., --..-,« » saihioíne • ao,n.» t* mu tttta <Ar_,-)r»i« 00 imimiiiiriiB i, ^,,.^-j fn,,^
LJ^frr'n'**'f c¦•',7•,-', **>8sflj09 dt

deveria Atenas escrever n«t_ Iedição sóbre aquela data paia1mostrar que a influência espiri-tual de Lidaci a:ontinua viva nosdestinos do C.E.C. assegurandoa entidade o vigor necessário aoseu ritmo de trabalho e cons-tante progresso. Em lugar deAtenas, porém, coube ao nossoconfrade Ivan Gelista apresentaraos leitores desta seção uma de-licada e original página evoca-tiva. que êle construiu magistral-mente com fragmentos de traba-nos charadisticos de vários au-tores, apanhados do n. 211 d»•Charadismo e Cruzadismo", pu-blicado em janeiro de I95ii' Afradecemos ao confrade R iPortella, diretor de -Decifra-!
me e do "Caminho dos Sabi-1choes", de "Última Hora", pelagentileza de compor os doisproblemas cruzadfsticos apre*sen-tados hoje em "Colunas de fidi-Po . Os desenhos dos referidosproblemas são de autoria dos••onfrades Asdrúbal e Edu e £0-ram publicados, também, no ___>28 de "Charadismo e Cruzadis-"10 . de Janeiro de 19S«.

Vaatotib _ KB^ •***;

+ x' _ft_áumtm ii Bafe oa, mi.*•-•*.-*__.••...* ii Batata o* UOACa«d&_u_K« ak-í meaM-N) ee "-Oo-lusas c; t&SSSpo--*. toSsânraiojtía -Gín-Mcti Af;^.*,f s^j. bPrnmere.;e o rtr.ua.* *.f • -nc-an» cieeciimaisoi-"-^
. .7i iexa -Kx- dKKtoDâo f, ra»"tJ0**^0* « OwaíBtaim-,<wga cÇcSti úa CSna_la E-.-,iC-

x-nK*. tsaBsawspewTOtg M ««w.sra ,, ta«s 6., "ItaHfe KbTtr. —- Jomstüa e__tp-*_Jii ae _cm-po»i;;ao d, ^cttw _ idM*i.
ÍS,,S ?'-'*-'*>--''-'i-' P*te oosso

. ít^J-'* w»-**a* R.wimi.
SS *í:'i:-'-"'s «wân-mteí -de
"¦"¦«.ido WgJsâanwBÍfc, ura evíín-Plar «m i.f òísi___t it -cala-
t.as .. Jau.?.*,-. Arr*c.*..-f:r.-,nlaos oessoa «rm&uSts 0.1 "Gr*-mw Cbsmas^SoB BiKüiiSei Vi-ur a yin-.jj.____ .,._. ^^

'«'.•ao tua tóte i.5S:7.r_.£íT»'*.-« ja boi bo^Síá^_ir.M
** g»aa«« Ti.-i.e__r. Ctarf.te tt

Mó v ê 151 Wo Htlí G E H s
TELEVISÕES - COMBINADOS
RADIOLaS-ALTÜ FIDELIDADE

CAIXAS ACÚSTICAS ,
em móveis de alto gosto

Os aparelhes são montados em dezenas de tipos
de móveis de grande bele_a e originalidade, dese-
nhados por artistas altamente especialirados. Tam-
bém fornecemos móveis sob encomenda.

V

Venha ver nossas exposições
AGORA

Anita.
EKHATA — A chave vertical 11 .1

?>_,_P£'Í?lcü_a ,1*"'a intermediários rDIVIDO PROPORCIONALMENTE enâo, remo foi publicada, divididoproporcionalmente.
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BAR MHUGtRADO* "ArSWBr*
Com 4^hertitei, wifiwji, ll Tiiilii .„..«>*o d. 5 ,n^ rBfcta»«» «, ^g;nwde.ros, cem fcrraeSo h_ma A. i-irniuco-i8«te-lor 9-mí.wdo, prsin}0 ct,^ 4 
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O
TAMBÉM NA
ZONA SUL

A preços rigorosos de Fibrici

MU»

GRÜNFELD
, 'ítitrT-r.

• VISTA I «
. * _GRÜNFELD CRA&CABOS

A DOMlCtUOA marca que garante qualidad»«TEV,0 GRUNrELD * CA. LTDA. - Até ._ Hora.1 A,. Cop.Ub.».. 3„ _ „, ,,,„, _ „,,„. ^
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CORREIO PA MANHA, Domlnyo, 10 de Novembro de 1957

J°ra™oa°d„r 
™™ US" rf° ÒIh.° If-50' de 33 ke P°r é,e WbHmcntearpoado com arma de mola ha uma semana cm Cabo Frio

Com o aparecimento dos pri-.escoteiro nadando mam-impi-.*»me.ros meros da temporada, nas' Jo,-8e rom t da a caZÍ aSmoupcícana. da ultima semana en- a sua anna dclÃida°e«Suumti.-uam eles novamente em evi-J excelente tiro no peixe apar""-rieneta e voltaram a ser um dos do-o imediatamente o eme foi
SS-linnci,pals .das conversas;muito bom pois se não oTivessésobre caça submarina. Para o ca- morto de saída a lutr. havia de 

'er
Çador submarino e o mero um violenta e o pescado -tia esca-roíéu de primeira.fcrandeza e pa- pana de levaibons ca dos.ra os que nao praticam o mer-;
Rülno é um dos peixes que cau-l AIUGUM4.sam maior impressão, não só pe-' -ln scu avantajado tamanho como Esta notícia calha somente pelaela-aparência ae força e bruta- metade nesta coluna Eu ex-S
ar na Tá fc^íÜ-"?,' «^ fa', P°l'qT N5° é de ca<-'a submarinaa na ma lana que cies ainda'mns é de caça, os protagonistas

A. òZ^,ll'e«;sle'^. de comedores, sao também caçadores lubmari-
mirSc' L CUno"" com? os nao nb_ e embora nr'° tenh**m Prati-iniciados dos segredos da pesca cado o mergulho a intenção eragostam de mencionar os rr.-íros tamt-ím e_t£. Vamos a e'atiuando se conversa sóbre caçasubmarina, ou pretendendo mos-Irar conhecimentos aue não oos-suem ou fazendo \;_.-,:•¦;..:¦. .'•¦•.ntais das vezes ria maior iri";:--:'-dade possível a respeito ceve-
peixes. Mas o mais engraçado c

Há pouco mais de um mès A1-'varo Varanda Filho c José Gare- a
li., riacuco) tomavam parte nu-:*?. c:¦-..:':-;3rj n:i il'*a de BananalI

e .-'¦ v . "-I do :•;« Ara-fuaia. Le-\'.. •-. psu*echos de caça subma-
i::atendendo mergulhar po-que na grande maioria se referem rém tanto .os rios como na= 

'la

t__?fj° ía,zendo confusão com o gôas por onde passaram a águapassaio e des gnando-o de -mel--est;-.va muito barrenta impedindo
2-i •? vaí a Pal?stra decpt-r qualquer tentativa de caça suba-íendn sobre o assunto, "mélro" quática. Por isso tiveram que sepra ca meiro pça la. Se alguém' contentar com a pesca de anzol'cfaz a devida correção vem logo.com as caçadas. Em ambas fize-a desculpa: -nao sei por que sem- ram miséria»-. De volta vierampre faço esta confusão termino- cheios de histórias para contailógica quando mo refiro-aos mé-!dessa experiência ouc para êle-:ros . Eu de mmha parte não cor-1 foi maravilhosa. E trouxeramnio ninguém, que isto me enca- também o corpo todo picado dei->uia. e vou deixando o indivíduo, carrapatos e com algumas mordi-ir discorrendo c indagando sôbre!das de piranha, e^tas acontecidasn ir.vlro sem fazer o menor re-. quando tomando banhos em cer-paro e. por qu enao confessar, me' tas lagoas se descuidavam c en*divertindo intimamente com á travam um pouco mais para omancada. Tenho um amigo, por fundo. Acamparam em ba-racasexemplo, com o qual me encontro e certa noite viram-se mai comfreqüentemente ouei sem falhar; uma violenta lempeatr.de q'-c rorme pergunta como vão as pescar, pouco não arraza todo o acam-nas; e se tenho pescado muitos]pamento. Como recordação trou-meiros . Ate ho.ie nao o corrigi xeram armas e obletos feito* ne-e alem do mais -a nao é mais los índios e os anelido? de "Jaeu

oportuno depois de tanto tempo,'Cigano" para o Varanda e de "Zé
ne faze-lo pois lenho receio que Conforto" para José Garciase agaste comigo por tê-lo doi-l\-ado até agora no erro. Por ou- rtLTTMf)"! imvormfctro lado eu perderia aauèle infa- ulii.mus INFORMES
li vel momento, em todos os nossos1 nías ante^ rin* fpi-inH,>c Vi» --ÊBmmèBBÊm

leste e de nordeste e com isso le-vantou o mar e sujou a água emvários pontos do litoral entre Ca-

noráncia alheia.

A MELHOR PEÇA
. .., bo Frio e Angra dos Reis. No do-A melnot peça das pescarias da mingo, dia 3, entretanto, voltousemana que passou foi um mag-U ventar sudoeste que trouxe con-mf-.co olho ae boi de 33 kg. ar- sigo uma írente de chuvas. Opoado em Cabo Frio por fora dal pessoal do mergulho se movimen-ilha do Cabo. pelo Jorge Rodri- tou bastante porém as marés nãogues Urna. Jorge pescava saltões estiveram em proporção com o<quando o olho de boi apareceu;desejos e mesmo os preparativos

¦*'•' ^*:'',jHNflSfl^M9' ¦/v wV-vV-

O veterano caçador
mero de mais de 100
# a símbolo da força

©orno sc pode confundi

submarino José Dias Lopes contempla timks: a rpoado nas águas de Cabo Frio. O merobruta e da violência debaixo dásna. Não sei-Io com um delicado pássaro como é o meiro.

CAÇA SUBMARINA
OS "MÉLROS"

feitos para aproveitar os feriados.
Copo FrLi — Nordeste fortecom mar agitado nos dias lei;sudoeste íraeo Hmniisaiido um

pouco o mar no diu 3 (domingo).Multo caçador circulando pelncidade. No domingo Eduardo1
pulule matou um mérota de 35kg, e mais outras pecas de menorvulto, ucompanhndo de seus fi-lhos Arnaldo, Chico e Jorge, e deSérgio Boes: Varanda matou tam-bém um mérote de seus 35 kg. emais alguns outro»' peixes miú-

dos, pescando com José Garcia(Zé Macaco), Eduardo Malrmm «Luiz Almeida: Lulr Carlos Vital,Aue! QmIoJ Paulo Sahoyn e Ru-blntm arpnaram i rombudo, 2garoupas, 1 badejo, 8 tardai e 8lagostas; e Jorge Rodrigues Lima,Jofio Voai e Jofio Grande (quan-do se Juntam três "J" t o dlnbo)
pescaram um olho de boi de 33kg. (Jorge). 15 snltoei*, 1 sardn e11 sarfio,

Rio — No sábado Eduardo To-bler, Luiz Dale e Ciri Fordhom

arponram um mero de seus 40 kg.e, nas Çagurrus, Arnaldo Borses,Rob Solherg. Manoel e lnn rmi-laram 21 badejetes, 1 quadradinho,um hndejo branco e olheie. Nodomingo Arnaldo BorRcs, UobSolberg. lan, Pedro o Rui nrpon-rnm nns Tijucos 1 garoupa dp 20kg. (Arnaldo), 25 bndejeto**, 3
pitnngolns, 2 snrgos e 1 olhete.
Antônio Carlos Ourlvlo nn «un fn-men "Tortuga" rnm Dias Lopcf,Aloisio c Pcnnn mataram 8Inlnhnf, fi badejos, 1 robalo, 1

João Grande
enxnvn, 1 pnmpo e I largo,Giinrartba — Na quinta-feiraüla 31 Frnnclfco Alvarenga nr-
popu 4 robaloi dos quais 2 comIJ kg,; no rila seguinte FrnnclicoAlvarenga e Henrique Soledademataram fl rohnlos e no «abado
_*. flo'*V'«*;oni ^KB.v. nn Inge dnMiunnibaln, pescaram 10 pltan-
golas e em Guiirntibn 1 mérote dr35 kg, c B bndejetcf,

Mniionrotilin — Gabriel e Au-gusto Lemos, Luporlnl. Luiz Rego,r<l(l|o Caifano e Murilo Frciro

apanharam IT bldtjet** •largos.
Jorut Grtgo — Cario* Tavarw«tpooii sozinho 2 garoupas e 3laltoti,
Angra do» Reis -. No sábado.fcduvaldo e Eurico Lisboa. Hugo

Inarnan e o presidente da ABC.vitorio Berredn mataram . ro-baios bonitos de icus 3 kg„ '.» U>
miúdas badejetes, robaleie», sar- ««cte*. UtM sem* 4t >x>.-U r*V,«°»- *"¦). encdwidamentt. a ,,.,#«, ^3

Ney Gregory matou dois lindos *"'»-*». "*
robalo», um de 7 e o outro de 10'quilos,

ARMA PERDIDA
O caçador submarino PedroCorreu de Araújo perdeu, no si

h
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A SUA DISPOSIÇÃO A MAIOR SECAO DE BRINQUEDOS DA CIDADE

V. compra melhor «gora no NOVO DEPARTAMENTO

HWj» *4t *-».
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v^P 153, 167,
PIANO Di CAUOa
Ótimo sonoridade, teclas p.osti-
cas numeradas Acompanha 4
músicas que podem ser focadas
pelos números do teclado. Fino
acabo mento

227.

CAVALO OE BALANÇO
Todo em modeirn muifo resis-
tente e finamente pintado. Inte-
ressonfe campainha que toco ao
balançar.

3639

AVIÃO SUPERJATO
Importação loponésa. Imitação
perfeito com solta logulhas.
Corda de fricção morto resi<*'*'i-
te. Lindas córes.

597.

AUTO SUPERLUXO
l^oàéio de sólido construção, e-acobomento oerfeito. Confa d»fricção e sirene extroiortí. Pirç-
todo «m lindos oo>et.

147/1

URSO BEBERRÃO
Última novidade do japõo. Todo
em pelúcia com interessante mo-
vimento movido o pilha. Enche
e bebe automaticamente o con-

.teúdo do copo. 1.570,

íto Jl-fò.
mtwmdí '__T&&-}*^!Í'.w$2__iSb 1

«WmèW _____m :ã;:s

^___^T^;¦-'"": ''^IbHH^

HtL,^uPTE«lO EUTRiCO
Importoçâo japonesa. Originol
brinquedo movido o pilhas. Con-
trolc para todos as direções,
helices girotoVias.

MAQUINA OE COSTURA
Um útil brinquedo porá suo fi-
Ihinha Pòcil monep, funciono-
mcnto garantido. Modelo de só-
lido construção.

503,

' ma.!??

-V^1P*>—*>': r \_____Wf *<. sML
'•Il

ASPIRADOR DE Pu
Perfeito imitação de um ospira-
dor de pó Aspira o pó 00 ser
movimentado no assoalho. Rodos
de borracho.

607.

BONECA "MEU . .MÔR"
Fabricação "Estrela" Tamanho
50 ems.- tola, anda, chora e dor-
me. Penteado rabo de cavalo.
Lindo vestido em maravilhosas

\ 385,

m
stsJflM^HHHSiV tw*

¦ 

_t_C_____\____$

VIOLÃO PLÁSTICO

Lindo modelo em beRimmo*; í6>res. Cocdos ét m/lon atinóv».»
que c*»-c~virem mtiro/ üvv...io-.
de. Modé;o em plasKo de pn.
f-rtOrosO OC obo rr\tn fo.

150.

JYMAdY AÇROBATA
Interessante brinquedo com on-
ginais movimentos Executa os
mais/interessantes malooar.smos,
Fácil maneio, fino ocabomeneo.

* 
^'*tí*mm^mmmmmM B^*'

107,

PIÁO SONORO
Interessontt brinquedo em «n*«
foi fioomente pintqdo Fòcil mo-
neio sólida construção t 0* p.i.
moroso ocot>omenro.

47,

KOBOT ELÉTRICO
Importado do |opão. Olhos lu-
minosos e cérebro eletrônico.
Anda, move os broços, bafe em
obstoculos e mudo de direçrio.

1.330.
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COltltKIO DA MANHA, Domingo, 10 de Novembro de 1887

JOGADOR 100

11*

¦'

'i

&\ JOGADOR 100%
OA VSUEKAÇAO

i eaiuo eiperamio a cita-i «orne a« uni aos "mauua-
.oa rua cotimiiu. t'<h_ etiuo"wmcTiTf .•iiuuiii.íiuai u cen-cenio -e o nosso iimptmco

- Tt (W .Ml... qut', iiiiii uos.aii-ír.uiio ae toivieioi, jk»i itmtj
uo amigos, joyou apt-iius

vazei, S LÀ/atitiOu jià
ttaÜt

mo "correaa" o Pierre!...
UM GUANDK CAMTEAü

I4SH
lus, atrás, tivemos com. um
UlulUii';; joguuores ao iirusii

t coruiui, mu* qcCüu aiscpssuo
,' loiiiu oe um pomo ao sis-

. Urjren. .nus:,,, opiniuo so-füic excepcional iiiciqqo ae"u»r principinnius a jogar|e i perieiiamcnie comieci-
üiiMuermnus o sistema om' uma magniuca, sem au-' mesmo, mcinor maneira aenaer a unaar no Driage. Co-

jírquaaraaò" para tomar con-" criança e evitar quedas, éiravei. Mas para jogaaores
,', ja tennam aungido a ma-
TWe^Dnagistica e cujo pro-a não c mais andar, nao é

mesmo correr ,o sim, bateriras" olímpicos, o caso etp outro.
, no entanto, são outros
lentos' mu réis e o tempo
e a matòria é vasta. A au-le a matéria o vasta, A duvida

iv da discussão e aposta surgiuin, deve um jogador anun-
suas cartas após um dobre

.irmativo" aado pelo seu par-ro. Como pá de cai no as_,un-
[-'transcrevo Charles H. Uorcn
?'Contract Bridge Complete".
Doubleday & Company Inc.,

M Cork, edição 195*, capitulo"página 14ti, sob titulo: Bes-notnao com tnáj Jortes'Dentre as limitações do jo-fidor médio, poucas tanto se
estacam quanto sua inabiüda-- e em julgar o valor de sua mão,
pós seu parceiro ter íeito um
oDre informativo. A maioria
os jogadores é inclinada a su-
estimar o valor de suas mãosesta situação. A seguinte tabe-i. ajudará, de modo geral, a
preciar o valor da mão do res-ondentè.
.Se você tem 6 pontos, sua mãoregular (íair).
Se você tem 0 pontos, sua mão
Jaôa (good).Se você tem 11 pontos, prova-elmente tem "game".
Quando você tem mais de 11ontos, o "game" torna-se umauase certeza desde que o con-

ato certo seja atingido. Quandoocê tiver u'a mão na qualrovàvelmente há "game" (liMitos), é de boa estratégia ge-il preuenir imediatamente seuireeiro. Isto (esta informação)
jeito, marcando-se mais umaisa do o que necessário na res-osta dada. (Em outras pala-ras, saltando no naipe) Vocêarcará uma vasa além do ue-issdrio (saltando no naipe),esmo que- o seu naipe não sejaibusto. Por exemplo:

% DA FEDERAÇÃO - IL FIORI NAPOLETANO - PROBLEMAS DE HOJE -
HbiOkiAS uu MIGUEL PEREIRA uurv.t vu.,,,.

Depois de assim citar textual-mente o Moowêe doa prlncipinn-tea, vejamos o que dizem aigunsdos doutores de sua igreja. £n-tre eles, escolheremos o maior,biciney Slloaor, durunie muitosanos, parceiro de (Joren (queteve, nessu epoeu, sua iate uu-rea...), em um aos melhores II-vros ao leilão adiantado, ató ho-
jo publicado —• "malgré" o ais-temo usado — baseado, cons-truldo e desenvolvido do acordocom o método Gorai e, pelo pró-prio Goren prefaciado enco-miásticamente, diz a página 24do scu esplêndido ••Silodor
says":"Tendo mais de 10 pontos, de-
pois do dobre informativo deseu parceiro, você deve esperarboas possibilidades de game". Amaneira dc transmitir esta men-sneem a seu companheiro será
pela marcação uma vasa alémdo necessário (Salto no naipe).
OBSERVE-SE QUE NAO E'PRECISO TER UM NAIPE DECINCO CARTAS PARA SAL-TAR NO LEILÃO, depois do do-bre informativo do aeu parceiroSua resposta demonstra a fór-
ca em conjunto de aua mão iSOMENTE O MAIS INGÊNUODOS PARCEIROS PODERA
8HS? J?016 Y00* TENHA UMNAIPE DE MAIS DE 4 CARTASANgBSI QUE ÉSTE SEJA RE-MARCADO".
Assim falou Silodor.

Por hoje achamos que chega.Mas ae íôr preciso tem multomais...,
XXX

do, duas in.ii..".-'>r:. existem, in-dlcativas de íôrça dentro du cate-
goria da uberturu e que «ao res-
pectivamente:

a) o salto monocolor;
b) o salto em S. .',
a repeuçuo cm sullo pelo abri-dor, em sua segunda vo., uo nut-

pe de abertura, inalca naipe deU cartas, sólido, e nua do 14-10
pontos em curtas altas, tanio maisiorte distribuclonalmente quantomenos pontos em cartas alias tiver Ex;:
xx - RDVlOxx - RD - AVx;abertura de 1 copas, remarcuçúode 3 copas.

A «marcação de S T. em sulloapós a abertura om naipe, mos-tra jogo máximo, dentro da cate-«orla (10 pontos) c distribuição
*"4rÍV«tt4-8-3-8.»t.!
xx - RDVx - ADltf- RV10 xSeqüência de leilão:

copas — 1 espadas
S. T. -

a abertura de 1 ouros deve serdado com 8 a 10 pontos. Negu,evidentemente. 4 cartas do apoio
no naipe do abridor.

Muitas \ <••/ri o respondeute de-
clurou 1 S. '!'„ upesur do possuirum nulpe declarAvel. Sendo seu
nnlpe inferior uo do ubridor, eituo tendo os vulores necessários
pura falur na altura de *>, proío-ro contemporizar com a vos de1 S. T. pura esporor os aconteci-
mciilos. Suponhamos que o pur-celro abriu o jogo com a voz de
1 espadas. Suu mão c

xxx - ARxxx - xx - VIOx
Sóbre a ubertura do purceirovocó <iniM.il 1 S. T. Se éste mar-

car 2 ouros ou 2 paus na segunda
voz, o respondeute então mostra
seu nalpo declarando 2 copas. O
abridor está informando de quea mio do scu parceiro tem no
máximo 10 pontos e que o nalpo
faludo nn segunda voz é perfei-tamente declurável

REPRESENTAÇÃO FEMININA
DO BRA8IL NO CAMPEONATO

SUL-AMERICANO

Vxx—AVx — xxx—<HVx
O parceiro dobrou a marca-io adversária de 1 ouros. Vocêm 12 pontos, ò que quer dizer

lé, não há dúvida quanto ao
jame". A RESPOSTA CERTADUAS ESPADAS, UMA ALÉM
O NECESSÁRIO. ISTO NAOROMETE UM BOM NAIPE DESPADAS, etc. etc."

Em nossa seção de qulnta-íel-ra, propositadamente, omitimos ainformação referente à composi-
çao da quadra feminina do-Bra-sil, tricampeã sul-americana, no
próximo torneio de Santiago doChile. Nosso procedimento foiditado pelo fato de, até a pre-sente data, nada de certo exis-
í.r_.em. relação à constituiçãodefinitiva da equipe. Certezamesmo de irem, so deram, atéagora, as suas. Marina Faria e Li-lua Vasconcelos. Nossa cam-
pea. a sra. Doris Machado, semfavor e sem dúvida, a rnaír jo-[adota de bridge da América doJUL nfio assegujou ainda suaparticipação. A diretoria da Con-federação Braasileira de Bridgeestá fortemente empenhada emconseguir a participação de umadupla feminina da FederaçãoPaulista. Tudo indica que a sra.Lucia^Stefani, em quem a ética
perfeita, a técnica excelente e adistinção encantadora se entro-sam tão harmoniosamente, ace-dera aos apelos que lhe vêmsendo feitos. Esperamos que as-sim seja, porque este "quator"
que citamos é praticamente in-derrotável no continente. Nossosmelhores votos são para que ês-se conjunto possa ser formado,conjunto que pode jogar qual-quer campeonato feminino domundo com grande chance de vi-tória. E por falar em vitória...
que pena que Maria Vitória nãopossa ir...

IL FIORI NAPOLETANO
(Continuação)

Continuando nosso estudo sôbreas aberturas de um naipe (espa-das, copas ou ouros), diremos
que, além do reverso, jà estuda-

claraçao em saldo, a voz conven-clonal de 8 paus por parte dorespondente.
Esta voz tem uma significaçãoespecifica: obriga o delarante aanunciar 3 ouros sóbre a qual, seo respondente «declaro seu nai-

pe, tem a significação do umsign-oíf absoluto. O respondente
quer cartear 3 no máximo cm seunaipe. Não tem mão para cartearem S. T. e não acredita poderíazer 10 vasas. Por exemplo, orespondente tem:

DVOxxx - xx - xxx - Dx,sôbre 1 copas do parceiro res-
pondeu 1 espadas. Esta voz de umsôbre um é absolutamente ambi-
gua. O respondente pode estarfraco, forte ou mesmo íraquls-simo. Se sua voz de 1 sôbre 1 foríraquissima e o parceiro redecla-rar em salto 2 S. T., o respon-dente usará a voz convencional
de 3 paus que obriga o dccloran-te a marcar 3 ouros. permitindo,portanto, o "sign-oíKem 3 es-
padas.

Dai decorre que sôbre a redeclaraçao de 2 S. T. em salto pe-lo abridor, a remarcação do nal-
pe do respondente é uma vozmais encorajadora que dá aoabridor a confirmação do naipe,dando-lhe opção para o carteioou no naipe remarcado pelo res-
pondente ou em 3 S. T.Esta convenção de 3 paus ébastante interessante e tem mui'ta aplicação sobretudo em torneio. Define a mão do respon-dente em menos de 7 pontos, ln-cluindo distribuição.
. Çlarp está que a redeclaraçãode 2 S. T. do abridor não é lor-

cante. É um tempo livre sôbre o
qual o respondente pode passarse quiser. É uma questão apenasde somar os 16 pontos do parcei-ro com os que vê na sua mão eresolver conseqüentemente.

O RESPONDENTE
Sôbre a abertura de um emnaipe o parceiro pode:a) Passar. Não é preciso expli-car. Acentuemos, no entanto, queno "íiori"o passe é obrigatório

rtnnr. t«t .n» _4_* C _.   •

Neste ponto, é oportuno cxpll- c) Apoio simples no naipe dccar que o "*iorl Napolctuno"\abertura — Duas condições fun-prevê para estes casos dc rede- domentnls: a mão tem 5 a 0 pontos e 4 trujoi. São ubsolutamen
te Indispensáveis 4 trunfos pnraapoiar ae inicio um naipe não re-declarado.pelo parceiro. Esta re-
gra só sofro uma exceção, quandou mão é máxima, isto e, tem 0-lT)
pontos c possui um slnglclon.Nesta hipótese o naipe de aber-
tura pode ser apoiado com:

Axx - Rxx ou DIOx.e evidente que. neste caso. oapoio no naipe do abridor _ amelhor soluçfio. A voz de S. T.não é possível por causa do sin-
glcton. Não existem os pontos su-ficientes pnra umn declaração donaipe próprio ao nivel de 2. Por-tanto, o respondente contempori-
za com o que lhe parece o melhor.

Fora dêste caso excepcional, oapoio ao naipe do nbridor'pres-
supõe sempre 4 trunfos.

d) Apoio em salto no nolpo doabridor — 4 trunfos pelo menos.9 a 12 pontos em cartas altas. 11a 15 pontos incluindo distribui-
çao- "Limit lld" absoluto.

e) Apoio em eulto duplo sôbreo naipe de abertura.
Ex.: 1 copas - 4 copas.

O respondente posui pelo me-nos 4 trunfos, suu mão tem umsingleton ou chicana om algumnaipe. O número de pontos emcartas altas vai de 7 a 10. Se orespondente tiver 2 Reis e umAs e sua mão apresentar uma dis-tnbuiçfio muito boa, esta voz dc-ve ser evitada, a íim de que nãose venha a prejudicar a marca-
çao de um possível "Slam".

Í)2S.T. — Outro "limlt-bid".
O respondente tem 11 -12 pontosde cartas altas. Sua distribuição
£4-3-3-3 ou 4-4-3-2
Neste ultimo boco, o "doubleton"
quase certamente é no naipe dodeclarante.

Esta voz só deve ser usada pe-lo respondente quando pela natu-reza e disposição de sua mão, jul-gar que nela deve se situar a de-claraçao de S. T.
Esta questão da mão que temde cartear S. T. é de supremaimportância e o sistema "fiori"

lhe dá constantemente uma gran
Jde atenção.

1) Mudança de naipe oo n(u«lde 2. Esla voz «te 2 sôbre 1 temum limito mínimo absoluto, 0pontos e distribuição multo boa.Umite máximo nfto existe. Forçao abridor ale ,. altura de 3 S.T,
j) Mudança de naipe em salto.Mínimo de 13-14 pomos cm car-ias ulius, o nulpu dcclaruuo emsalto e ióIUIo ou seml-sôlUlo; tem,no mínimo, A tt V xxx ou II D Vxxx. Voz forçante d "game''.
1) ttpverso pelo respondente.Como vimos até agora, o respon-dente só tem uma única voz quefoiça o ilecliirnnte u continuar oleilão, e enl/t «i u mudança do nul-pe em sullo.
A .mii.i voz forçante é o reuer-

kÍJ..0 '«WiiUeTilT'. Mostra miobleolor e mínimo de 13 pontos emcurtas altan.
Nesta seqüência de leilão, oprimeiro nnlpo declarado polorcspoiulcnto pode ser falso. Istoi\ podo ter 3 cartas. O sepu.ido

daí.' _? en,an"'» * tempre ue»
Evidentomente, o abridor nada«nbe a respeito. Por Isto, uin-laránormalmente u primeiro nnlpe dorespondente, se «ste for o caso. Odesenvolvimento do leilão trarái sôbre o assunto.

(Continua na próxima semana)

ABROMODBUSMO
4.* Ctufanio

Prova Clássica "Santos Dumont"
Mauro Clément
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O trunfo 6 espadas. A mão estácom Sul que foz 4 vasas contra

qualquer defesa.

com mãos de 5 - 6 pontos no qualnao haja possibilidade de "flit"
em um eventual reverso.

A voz do abridor limitou suamao a 16 pontos nef máximo. Pa-ra que animá-lo desnecessária-
mente? O respondente passa,quites _ a entrar posteriormenteno leilão dando então à sua de-claraçao um caráter de simplescompetição.

b) 15. T. - resposta elástica,de caráter semi-negativo. Conta-
gem de pontos de 6 a 10. Sôbre

_g) 3 S. T. — Mesma distribui-
çao que 2 S. T. Distribuição 4 -
4 - 3 - 2 ou 4 - 3 - 3 - 3. Mão de13 - 14 - 15 pontos.Revela-se notar que com 15
pontos só a distribuição 4-3-3• 3 e a predominância de valoresIntermediários — Damas e Vale-
,teJ.."T. Çermlte esta voz. "Limit-
lid" tipico.

h) Mudança de naipe na alturade um. É o clássico um sôbre umde todos os sisteams. Absolutu-mente elástico.

Horto
* Bk
Ç? —
O A62
4- DV

Oeste Esto
#D6 *7
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O R73 O D85
* RÒ * 63

8 U 1
co 6
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Encerrando o programa do c«len-dirio do Câmjicoimi.i Carloea dc Ae-roniôdíllsmo, fol rrallsado domínio
próximo pusiilo, « prova pIAmIc»"S«ntns Dumont", no srtor velooUln»dr. voo circulai-, motor a pIslAo, dasrltssM Infantil. Juvenil e livre, rolempreudo, semndo o regulamentoda A. C. A. parn titp tipo rie prova,o i-iitfilo d« haiutlrap dos reoula-mento» da A. M. A.

Ao tirmino da prova, na contagemfinal dos pontos, tivemos os seguiu-(es resultados nua Tre» classes: i'lus-s« infantil — rol vencedor RobertoPinheiro com aeu modelo "Qulkcr",
motor J-ox-JJ, com a velocidade rie131 kph. tolAlliaudn ISS pontua. Olns-slfloou-se em segundo lugar CesnrOam» cru», com modelo próprio,motor Fox-33, que olilevo 123 knli.iotallsando 139,5 pontos, Na classeJuvenil eolocou-»» em primeiro lugar
í.mJ!í.?' rrrr»'r«. com modeloWOW , motor rox-HT. com a velo-cld«de rie 108 kph. tolnllranrio 124ponlo». Em segundo lugar classificou-so Eduardo Durgo, com modíloMorlmoto". moto. Tox-S;), que con-seguiu a velocidade do IM kph, per-taiUM.0 US pontos. Segulu-o, emterceiro lugar. Insson Gr.vs*gorldcscom modílo "Puesl". motor Torpedo» Raclng, com a velocidade de uskph. totallrandn lis pontos. Kmquarto lugar ficou Cláudio «amaCru* que com seu modelo "Wniior"

José Mateua Celano, Roberto Pinheiro e Amaury Ferreira
motor MciVy-». ohtev* a velocidadede Ut kph » totalliou tu |>onto»Na classe livre ugrou-st vencedorperfatendo o maior mhnero de pon.loa entre Todo» o» concorrente». Jo»*Mateua CellaiM (Dldl). que com seumodelo "Otia-cha". com motor Tor-pedo 2â conseguiu a velocidade deU» kph. toUltumdo 107 pontos.Classincou-se tm »egundo lugar Al-mlr Moreira Mito» que, embora tl-vesse obtido a maior velocidade doconcui-o, 13S kph, obteve devido aohandicap 141.» pontos, com um m0«OITO de aua prtprl» eonitruçlo e de-senho, provido de um motor Torpe-<lo I» llaclng. Em Terceiro lu|ar CO-locou-se César A. Oama com modílopróprio, motor Torpedo 33, que obte-ve a velocidade rie II» kph. classlfl-cando nesta colocação com IS3 pontua,Em quarlo lugar classificou-se PauloSolon «Ibelro com 114 pontos, «egulrioem quinto lugar, por Híllo Ilodrlgur»com 110 iHUitos.

CAMrKONATO CARIOCA 1>K
AEROMOITEI.ISMO

1TKS1U.TADOS riNAISCom o tírmlno desta prova, ter-minada a contagem final para das-

alílcaciio no quadro de colocaçoti do
Campeonato Carioca de Aeromoilelt»-
mo, tlvemo» o» leiulntes re»ullario»,
dlsllntamente nai tris claue«, t\t o
quarlo posto.

Classe Infantil — Campeio — lio-
Peito 1'lnhctwi com 41 pontos

I.» lui»r ~- Ary remando Dlnkel-
mann com SS ponlo-

3.a luiar — Ceuar dama Cru» lom
24 ponto».

4.» luiar — Cid r..ii»»uucl eom •
pontos.Classe Juvenil — Campeio — Clau-
rilo (lama Out com SS ponto».!.* luiar — lassou Or.v»a|orlilea
com M |M<nlo»,

3.» luiar — Oetáylo Cervaslo com
SU pontos.

4.» luiar — Mliury rerrelra •
n.m-. Klish com IS poulos.Classe Llvrt — Campeio — Almir
Moreira Mattos com 4(1 pontos.».» luiar — 1'aulo Solou Kllielro
cum 43 pontua.3° luiar — César A. Rama — com
32 ponlo-.

4.» luage — Jusí Matou» Cclanocum 23 pontos.Sc|uem-«e aluda uiilius cuncurren-
tea, nas tris classes, que obllvtrsm
menor numero de pontos.

ÂER0N0DELISM0

O jogo . sem trunfos. A mão cmSul quo ganha 4 vasas contra
qualquer defesa.

# a. *
ANEDOTAS DE BRIDCE
Alifliiel Pereira, com sim «ervahabitual nos contou a seguinte

nsarunaia
| «"¦ ti* íim* t >.. frq, tolM)l T(l nMt

Mstària qur teuo ocasião ddobservar rm uni torneio /emliil-no
tfiiirt rins joçnriorns abriu o .[ci-Ii.ii com n po; abslnitlnn rir 3 co-

ms. A ndnmrlria embattlcotl rin-rfiiiic nm certo tempo c acabouliirinoniirio :"—-Passo fn:cr timn pcruiiiiln?"a rcs|K)..f(i, naturalmente. íol
QUB sim. F. a «cnliorifa, olfinndoatentamente mn im.ocira, wr-Tino ifi
Oiintou:
„í"~m. '*"„ door(ir» üpcí passa.'.

1)
CONHEÇA O SEU TURFE...

r_-i. -..i i.  .... • .. o Gi P, "Derbv Club".

2)

3)

Bois animais venceram "wnlk ovrr
Qiuus íoram?

a) Uberaba
b) Tacy
c) llollnco
it) tlalcyoii

QUí-animal lein o melhor tempo pan. os 3,800 nictiosdo G. r. Derby Cluti" e qual ésiQ tempo?a) CiiMinz
b) Radar
c) Kniiplay
a) l!4U"3/5
b) U4a"|)/5
C) -Mti":!/5

Apenas unin ve: Kij.onl ganhou um O. 1\ "Dwtw Club"Coítt quo animal
ii) Qimsl
b) Falrplav

.. el MadilKiil
4) Qunl a dotaçfio do Q. P. ''Dei-by Club" há vinte nnos:a) 15.000 cruzeirosb) 20.000 cruwlros
,. C) 25,000 cruzeiro..5) oVÃ "ScSXÃ Sfíl ^{X^.dC CnS,ro lf™n«0«

a) Ohdlno
b) Quinto

.. e) líulproquó
•^.^»d^^1'' «""'- *&*tm O G. P.

n) Mossoró
b) Sargento

c) Hellaco Rupàitu na s.« ptgtna)

^H ¦ ^H ^HH iíjjjv WW mwi$m^m\\:*fr ^-.-.B ^H _____¦ _____B ________! ____________¦ ^B _______! ^-^..^R''^*. WW m^ma ^-__-H ^-_-_-_-í^------í -H-..--^ J-.---------I ^__íl -^..H I _____¦ ^....l

mafifi&fc* ^fl| stamm^r ^a\m*m9m\\ aaW^L.¦¦ JÊmW mm\^ Am* mm Am\*^ 
^W 

__^É____k. ^í^wÃ.

i o TEiivislr^rtânovE MflMTflMUAs^-— -— •¦¦vsainillinV...
*- ———>^  * ''^i

y.y--'-y\- -'y\. ¦-,'. yy í',' ' •^¦¦¦•"V-' :'À Â •¦"¦"'': >\\^ .-'' "\\ .- ° \ íi ";" ¦' 'V\' •¦A* |

wiaaa-iiaufiv.,.
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"VIOA E HISTÓRIA DE UNIDADES DO I EXÉRCITO" - (XII)
PIONEIRA, SEGURA E EFICIENTE, A Es. I. E. VEM CUMPRINDO A SUA MISSÃO DE FQRNMft I mmh

COAR OS ELEMENTOS ESPECIALIZADOS DO EXÉRCITOOriginaria do C. I. E. — Suas oito seções de instrução — Guerras Química, Biológica e Radiológica e Material: Uim •— H<mmhèò suasdependências — Progressão do ensino —¦ Outros detalhes
(KoH«rl«Rcm dc OCTAVU) DK CASTRO FILHO — Kolos do LAVDfcUVU *?¦*&&Wt\>.

quina do Cunslmç.lo. It»cl.ir<i.iq.|.-.|(» qm qj^ ,(. iWtHlfra, Wh 'Wet«»
o leii.-t-cl, lUini.q que nqau, mefa ,(,, cql, i^w, i^^ i,^h ,h ^^picpar..-Nc oiniadmcs o ii.«ie.lim;i|*. iw*lK«Vi. 'Il(- 'lute '* Vtifr •», ot.it*»pam lui.ua us tipo» dn 'Uiiiiuiiifl» ijn. $s_, I, H' mn, '«Mllth W VHi Wtie-construção du entradas, ,.» uo» .mis.-, t^ ^a y^,,, ^ ^. ^ijjujdM, .
lr.il- mulu ukel»do..m, pai. im.e.tyl*. rq.il. i|lHWf,lrtlliit|l, «to, lie» »| V -fac. 'pVque

UM
(OOM vonh».

»eu. ma ptrdAt pelo» lr«» tm. tórlo doa oticUi* pr.ç*. • i*.g*tu.«mo» rtiai riem iu«rr«". t.-i .... a» p«- dotado» .ic twU-**» wuuicvw .i»ih>lavra, proferiria» por lllllci «|.,.. or* -,\„ . rilipei..» lut toa co.utha nwornar ao direito Atemlo, )á en. ai » panela» d» p«.m4h »... t.mcioUO com ium tropai titliiadii paia „,,,,.,,i„ a» riu»» çfcMtti tTlVMUt.tal. que empn¦,.,,-.„ ,..c, par»lluti*.c»i que. tintou i«uv|t>ii»iii. v-m.IMI u» Mciilcamontt rtitmido» tô- precisando w tWUMrtdai MiaMcoi doi nervo», M»i, iciuii.r„lr .,i,,„i„„ m»i, ptu,uv*m»ul» «r«t» ordem ntto (ol cumprida .. o» "|*lld».ml»Sv>; (miv«mericanoi. que por ...» vt», lain* mo» o tutor do uma «anda imu .Min eitavim preparado» p»ra lan*'t». 1. r. ul. l.m». que utu^m UiÇar ¦ tuerra qulmlc». com t>toqut» parle da SceçJo e Uo tUiu-h.. .•. b.dt agente» cloradoi, em DaKtr, quecolt que. JuiUmenie por „¦, B maior<1»rlim pata um um de • mil lone- com capacidade p*t« 1!HV iiMuei.»'ladai dlárlai. ní0 empregaram t»i». com Cela» de No»»o Senhot, teto Mdeiumano» tf) rocunot do tuerra ».vidro» dt »u«» |«ueU> eon.i.uieme.»» humanidade graçi» ao Bom Deu» le quebrado» polo» ewvU-tw d* U*uío .-1.1 lofrendo hoje ai come*( ro» (OaUMdot MT Wttw» Unidade, ri»,quínclai. ainda mal» tenebroaai, da quela regUo Militar, eu RmUmÀUltima (rende guerra, o cel. Ornar ewlaieceu-uo» que a»
• '¦te (ol o »»unto, ru.n-,...i.i.i,, de dtipt»»» d» vidro» quebrado.. "Ua\«ui

"(cllrmenle»". "atiula bem",, "no»»»'"o tK,|,1> da» economia» da ÍNvola**,
lenliora»", "deu» me livre»'' e* con-.J* '»» S. 1/2 vunoe uma lurm* \lt
(orlo» de riplnto. que a noi»a re- '¦¦'!"'- d»>enhi»tj» ih> de»empeiili.< de
porlaiein em rompanlilt do cel. Ha- ,ÍU trabalhi. leiuli'. que. uo piwvi.
miro T. Goncalvei, do major <Jum-'ln» »"0. » *»• I. '"¦¦ toimati tam-
tlllano e "do Ctpllla Dldaene», teve' b'*»> doenliut», tevlilvo». O m,u.[
tomo tema de convena ao viiltar a» movimento da referida ,t<\M> * ua
tlrprittifiui.,- do Cur»o do Ouerra PrepaiavAo do» iar|«(\|M t'Unv>*tí»
Química, par» ollciil» e largento», P*r« a» diveriai tepatti^e». quat^da KtCOlt de Int-lruçJo. Especialita- '*'» » eitabelevlmcnto» di> K\í(v(U>;
da. onde Utlvomoa para o de>cm- ditpto de unu ollruia e-»vi*vi*lu»d»
p-tilio dr no»».i mliiJo e, a exem- "o preparo de qualquer "po de mi-
pio de nutra» vl»lta» JA reallíada»,'!"1»» de escrever, pivparaudo aluda
porcorrtmoi Iodai a» tu»» depen-, d»lll*«r»lo».
dêncla» e iiiteiramo-ui» do» tuncio*'
namento» do» «cu» dlvereo* l'ur»o»;
r «-m.iki... pioporcionidol, .1 qual.]
(nl coiH-cdlda tmpll liberdade pelo
rmt. da bcolt, coronel Ornar Emir
Ch»Vei quc determinou mediei... para
que Kl.vte pirsl.ida qualquer Intor- t>». »ua» coiuequiíiicu* e uieuw, »»
maffto tolIeiUda, fuena» bioloaU-a v udutlogu-*, o

major QuUlUUaUQ Inteitou-m.* do
A ES. I. E. E SUAS SECÇOKS DE «uncioiiaiiicntp d? S. Vi -- tluetu

Química — >ob >ua cnclu. que i«*
clul estudos sóbre as reterUtas guet-
ras. M-asi.io em que vmioji «bilivui.

Apelar dc ser um dos estabeleci- VÍrlo» tipos de nvMottai coíMt* **•¦tnciilos de ensino mal» novos da ü. ses. inclusive pata cae» e i'4\«Uv>;
A. E, em cuja dlnclo encontra-se lanca-chanias. moitein.». »tjtuad»>o dliiAinli-o Kenrral Oscar Rosa Nc- químicas, etv. Embora »e «chem
pomiu-cno da Silva, a E». I. E. ii prescrita» as |U«tNU quinuv*». o seu
apresenta a icu rrídllo uma »íne dc emprego dtptnoo mvuto-daquíie querelevantes «cívico» prcitndo» ao estiver segtiro de que nAo sotrerA
Exército, llMlrutndo c aperfeiçoando represálias, como toi o caso do» ji*o» quadros d li Armas c d o» Servi- ponde» contra Os cbineat». e do*
Cos: revendo c atugltiando os co- italiano» contra os ablssinlos, que
nhcclmentoi dos oliclali Ua ativa e lançaram mostarda por melo do k^
(Ia reserva mediante estágios e, ain- paigimcnto aéreo Atualuvente, ea-^
dt, a missão prcclpua de iormar c i-larcoeu-nos o maj. QumttHauo» o
aperfeiçoar cipectillitii tSo neces- ga» tagente químico) ou agonttf d*sárlos aos Corpos de Tropa c dos lírie G, dogonvotvldo pelos aiemJe-'»
Scrylçpi, Assim i-, que as suas oito durante a úttiini gueira, sob a de-Ug-
leccOei dc instruçáo: Intendêncla, nação dc "tubu.-". "sarln" e "soiuan**
Burocrata», Olltrra Química,' Mate- c «pertelçoadq pelos ainericanoi, nio
(lal Bíllcp, Obscrv.ic.lo Aérea, Saú- tenr côr. cheiro e sabor, ma* pine-de. Engenhar» t Foto-lnformação Ira no organismo pela piópria pelesem cumprindo com segurança e s.i atacando os centro» nervosos con.
cllclòncln os encargo» para os qual» c.citos parallianle». vimoi ainda
foram criada» tomo nesta oportu* doítmetroa, cínVtrt» (le tonlíavío.
tildado llvemoi ocasião dc observar, contadores tleigei Muelle. mino*

Na S. 1/1 sob a chefia d;i cap. metro, etc. instrumentos esses dütsli»

C.UEKKAS HltUiMUCA V
RADIOLAQ1CA K MATÍRlMi

BÍ14CO

Com cvposivoe» de i-oino »Jio tvl-

INSTRUÇÃO

wt_M_______ll__K> G_______E _W_BW__n

L Ijn W\ 1 %'V BR __tt*){J

VI tW m^^mmtmmmm^mmtM^ÊÊÊBMÊBÊ^^^^^^^mmmmm^^Ê^^^^^\m\\' IpH ¦ -V^iHvViiMi i^^SVfl mWu

ir- - Jv "^ÉuííW^Sfe^jé^^ÈB^^S mmí tm

^m^Swmmm Mm ..H

. uShÉb 
'fâjçã^fâmkWttttmtt^Sii^BSi^k^^^^Ê^^^Bi

. "quii-l.-wa,v". ele, ^.u... «qui. sq,. sq.M4|fHiiji, ¦#, V^bJ'^!. Wr» aüiiéie*utl» ii LHlnr (In lili.. o»»... n/tu ..1..K.ilil.i

i 11.1» ¦

I vimos tasca mortileroi
, cia" do suai. aglrulúraa

nos diiig.i „l.i o sqlor, ()q t|||r- IJlft. m.fr s*ft, IjjWWTrtiHi, 'h»h f\«e „»iiiinilllli;ifc, ocaMím qm ipiii W«S)H)ftiil||l(JHRi .», t>*Mi*<s*litil Wava-imili.i.v t)i|. v^HrtN«- «iHllontHtido a rfi-•1'ÇHi.ni 'l!h VI* 'in, *.tipa.-av.!io do»ninas egípcias o IsracliiiiMi» rW^t(r. i|KflMM-»»K\>(iK SfWJkllílNfi., da VKfi
um.

'IM'Jt,.)li-

»,Üillíí

emente lr.v.dn» ar H.-s.l por, W.*. MJiKKÍmtíHMllh 'HlfK.|ílH».t!es i'rm,.»x no-nteiraillei d„ Hi.talh..,, Sub , i,Hq _;Mri^ <fo i,h>iWH,m, -Wécli.lf*,(|»
,e encontra no Orlon « M.d.q q <,UR, H«|H,, .->, i>s i, l*>\ 4BhBS5Slsentiu il

alfl()uela.*i
peru, o eíull.i UiiitliMliliir. i|}(mf«tlhi '»rtrt»H«lt'h»ll meotitiHm

é»ip»r Ileipiclns botijas do mnicrin $m. oMnWt '«'Hl)* •* WWffc % es-Hen, proxi,.,.,, a cm .SMlqrí l«i|K^(|,h q. qiW||«, <|ft 'Htn^ ^.|Sltó».St. I t. i, m franja qu« K}nm.á% 'IH«- ^i*cih SfMH, % «jwMmr.ttn |, (?) dc lougc: .ita caipp,, d^ <^IWifüt ()», i}^»,'IWIK q.'^n»W| IrHfe une,-.e uma quadra do busque»! o,i(jq <H*r- ÍNÍR*KMHft*ll(h <t!l*v rm&Sk He ohin-1 clals davam vazas i\í suas "nlfifvMjS", tj^jjj,
ilicm toiuii, mala adiunlq, acho-'-!, r. ..,.
; instalado „ xanic-. para pranan aj,^_ ^^Jt!^^.1.*<<«»^* 

'^Mm-

\ da ...'.o ¦c.-.pcclnllr.ad.i.s'. JA So «X 5* IK^^, 
*"í"* >.r * comlindar »

<l.i nossa maralona pcln» ^ifiM^AM^^Í?'
Itcrcu,. da Escola, forno* „„_,.!»", %$&*>». &££*¦ t^;»'* *»
idos de quc ilcnlio cm pouco a üs. I, ^ 

'% *flt-, 
u^tl, .*Il*f*t- <K,,*i-

K disporá de uma pista dq alqrri*: iS„t'> S ffi8$S> S 
'^WrK*

zagem paia oicllior provqr qs traba-. ,?;i?Mi:.,,WWN, ™út "¦'hl'ti«,r" I-"-
IhOl da S. t/5 S %$& Kí.JHft'»*,íí:,V7.-,!S': ™M>- 'X™W0

, onde a seguir purcoireinos suas in.s-_ Çli^yqs,
I talacócs, quc nos foi uio-Miada pi;lq,
I capitão Mário Dia», quc ua KKH iji)-. „. ,
I «empenhou as fuiiijóes dq qliscivaiitii-., 'SfUtOt t Wtò^H^tfàSiXçbò

aéreo, lendo por isso coiidccurailn
: pelos EK. UU. Saso curso naco 

' 
so *«* Wtlilllh 4H, 'tiMsb hlltimjb, áfen-

: CNlsIc desde WM, quando grflfi))R.| .1 .''! s"!, SWmjajHllftl '«h li*l. <OlhW». -«6
1.» luriu.i. Atualmente, siadu.i tiiia.-i'Ui"'"1'*'" Wflitfltfl <«• lt!b -éüt'., t»IBü«-

| tuini.vs por ano c passara, em iftfti, .1. |"^' 
'.4i',i'!ç'li'llH>i h Wltli Wll»» -feti-

' graduar nès, Nu condit;,io c)« e.vu
, tadores, colucamo-iios u.im.t ,u.|Ui-
bancada para ouvn .:\|)Ia ..s..t;;, du

|cnp, Mann 
'pias, 

chele dn rciqridn

.. . »• „\_ A.:-***^flà«iJ^»ii>-ssW'^»^^
i ¦-¦ ¦¦"-¦¦^88

.'-•JàWSH D
\*\ ?ÊmWÈÈfW-~*mWSí _. 'â :'\- r. ãiàÈMÊÈÉm

1" '¦^:%Wfm I

L ^^ S:*%l^ í
¦UHJ ^K^i^iKi"'' 'Lkl.____________________IÍ __¦

'^^^ ITK-lVirtft-sísi^ \-'_iWV,^v"^4llHKn_HPlOM_____Í H

. ^àviS,!y*S^ »i^^:'^^^^»_.^Íl_iS_JK_ll^*?__Ssl|li_Si_l

' A!m&£ítemW X ' mmmVK^WÊ 1
^•Ssit-il'' ''---^^j^B»"*''«\^/| Ivifâl ¦'

1B ^«^ifcsr^^»
SSn ¦ í I, íBjH ' S fl n'*<¦ 1".'*-'"« R " '— V9 ' ";»f X*
n I' fl 1^; "•*"*¦ B vtiífl fl8 1- flfl> ' ''«.l l^-!*íq tfl^ifl ' fl ¦**'¦:"'*."¦¦ m.

fl W 'm\;^Ê v^*1*"**** ¦. ¦ !^tfl a'
fl BuÀi • JBiv 'V ¦-¦ *v - fl I' ¦ ¦•í3^ M'

*^^___i ____________ **ifc iftw—__¦— ..m ¦ •*- 5,-. íXNtLa
ifl^3Sr^*'^^^^^^^»15^C5*^^'" ^—jjíiiv i
WEB?->-*** r.x^àmW?* ^^BSm\\r\
O rsp. Kll^lro e\pllc»-nos o (uncion»nKiito de urn lin^-nvi*

Na t>, X, V. avvim >o fa» a >crtflcac*o prática dc aproveitamento
IMti» ptav*»N. otto UíJ_tt! ii.ici.inir. no bosque dc eucaliptos, iden-
tifU-am-sé cow o atmaturnto levo, Na foto abaixo, o subdiretor
do t^ttlms, irn. cel. Hamii-o, moslta-ttos o Calendário de Instru-
v4w ,[,» éouci.tc ano ao menino tempo em oue intciiavá-nos do

pvottátua letivo pura o pió\in.o ano.
ments, IV-«Uv, dí Me,-áiiu-o dc Av- PERCORRENDO A KS. 1. K.

.. 'pv\H%
fflfi HfilWWíifftisi *h fe. í. IE. -ee-
'«IfifiWiaib t %, >xh •itiifitli'. «Ituad»
„ii 'MSb Mllt. Wft^ Wíftís wm t, »cn

.. IfflRlfti Htl.VilItt. «détHirth. *<le bem
; icc-ão, sobre o -uiodus opcraiidi'' .ie, ^rfflRRfs Hilillllfi.ftt (MiMlJçbít. slilm de
ium terreno reduzido dosljpart., ás VNHI^,-'!)1'!! '•':••• Ub lítíUlHÍffe Sbtíbèf-
.aulas práticas sobro ataques aèiçu.v '""'*'¦ 'Í''""H'- t'i«. tiixN itiotlerno*-
; e objetivos n alcançar. Anlcs dq aj|jrl Wff**1,. l[Hc.HnK<c 1l!i!ri*'N, ;(»rio*cln,

no voar, e conduzir o tiro (Jo, -ir. «iilflft <lfc "fiRflHftA -r "Ift 'eiifÜtK-o-t lt
| treina no reíei.do terreno, no q}(f})i IR, •PÒ., WfKWllft %> %.ífÃ "=-» ÍHÍHs-
|Sc tem a unprcssáu nitidii dq. ifin,' IlIÍWíRflK-Wi Wi' 'K 'vHH^ Hnirebs tí&-
exercício dr tiro <!c aitilliarlii. IJj^_; t.lW!flb\ VOn Wrr.ll.fc % Wí^HHh 'bém Vr""n ,f nt ™HI «cima o agente-qutmico "(osforo brauco" spo*.

,ta oportunidade, assistimos o "lWii- SWnft \'Sl!íHIHft 9i 'liliblirtiHirió >M- C (leo rxreiitxdo p»r» a nova repertüeem pelo pessoal da S. Vir'bardem" dc uma ponte q dq- Hffllk mw|cq. IJlfi. jtfffljJSríi % Wtt.BrWílifs ^
qítrada, Ainda sôbre o terienq tf&iii. HlífiWrfftfi. 'lll. WtSb, "t- Vrladh pelo iro*' è\l»'e tim» matcviH comum: Me- Ao encerrar noasa vistu a i».

jzldo, iluminado por fúcqs Ue luf., «tflffift IWt. "Üti 'vs. 'l 'lt: 'cel. Ifitbaévr 'odolosia da InjtruçgO, que serve pa- E.. chamou*not a atencáo .. mvri*
jdisse-nos o cap I>i.is d« Brqqquftiijôq.'fll^ii.. -'SffdlJlItWHH 'lífc 't-lfpfb 4l» 

'ii* r* habilitar os oficiais às (iniCvVs de -vV> que encimam ot espelhos Uvt*
dominante de sc fazer (jcoiiqniili, C1.». <ò Sllfi-ír <llb HiiibHrlitttrib, sst, lnstnilor das especialidades em que UtadO» na entrada principal dj -»•'. existente nas Forcas Ann.itlns t|úcP •iMüif^iliSi, !HÍi 'IHfWi» 'fé? %*J Wft^rlf- S*lrViáfêm Je aper.'e!cOando. e habitl- vx^la: l\irt! Verihqv* a sua sp.-%v-e»-

; cm salas dc aulas, buscai» qs »£lr.' IJR^ <}}lf|, l|||^(rtiij, \ Ibrèíéiifé i-c- l"r "" "rgen'oj ao ex'erelclo d» mu-
nos de tiro c obscrvacOcs .lerqas sc,ni ^(^.'tdWHi. -*i.lftN "a -Íi 'rSi (téíh nb *eti í!,<1 <1r monitorei,
gaslcs dc gasolina e utilizai;.^, c|q. H-S*.K<h q, iSl!tít31«|/ft 'ÒifééV Çüfíii,,
granadas, que, por sinal, quslnin i)iu|r. 'I.hi.. ^. % Hiiífeh Wllífár ^ntílfiffft ipro-
'o caro. SHJflftrr 

ty 
(Çffli, fe ^ftfJ|Kt?f}íécfc*j

! A sirene da Esculn tocou q. ''iiii^r. 
%\> ^NH'X'!!!!(^,<.ií}è*-\'Í!'oi.!éhnr., cor«ó

llicns... divinas unisicas" Uiçrani-isq. y^t¦ J»H> H-íiflíWr :éé'%:v:t(!h r destina- Atitnlmente. segundo nos informou 'nstroc.lo Est^ís-ialir.ida
ouvir dos .iltos-Ialnnlcs anuiieianíjq, ''"'_ IWeniHSi % WífcJHItipi-icliüos, mss b cel, Ornar. J» »c acha ptimlo um
que estava na hora do a;nn>co, q».-.-.-. I.Hjò. SféiS^v <ltb f4*t'ifcrtil KViVélra :l.otl. proüran-a pnra ntljro Estagio de Ke- 0WCO—
sião cm que o cel. Ornar Çl)fl\(ft S''!"."?'"'"'"' ™ii|W"r'lA^ihTiliiNlta^ do lnc«es Ptibllca» destln»do~in^Wí*is ___^
çOnyldqii-jiqt para que parti.:i|.a.v.e-. 

"íVifstfI Süli wji^ltilítlfün, 'HititrlétilOu- e coronéis, que provavelmente ser* NÕ~TS?KTãk^—9CdUÜS&_KT Vi^Jt-
inqj dc sua nics.í, decorrendo a 'Njjm, 5fc ^IflíSKS: % H* 'HfijHr Süffft "<à S'Hí- ministrado sob a supervisíio do Es- MOS SO BATALHÃO SSt."oEÃ~w»
fioi.-." num aRiadnvcl b.ite-i);.).o, iiq, "* ''' líüwfft,\W 'Hiiierléahbs. no tado-Malor do Exército, bem como ENGENHARIA. AvJVARTEt.AOO 1$

yr- VILA MILITAR
para

VVI KODVS PflBLTCAS PADA
GENERAIS K CORONtIS

tacto icabelo, barba, uniforme. caS
cado. postura) Zele pelas travilçOaa
da Es l. K". e lâlino», deixando
•atlstoltot aquela que e a pioncltiq
de uma »en» de espcctjhJjJe^ *.-a
beneficio do Exoivito: a E<c.\'a .d«

qual focalizou-íc c. '¦af,aii;c'' ten. liei-. SHrft}) 'IHft 'H'i 'áfrtJHüeHtc 'Kiliiistrtitlh outro que c:<ta sencio preparado
calcnco, a nando c '•sputnik A- l|ii|(,i', qti;. l^n' ÇSh 'fíiôHft '..«(Hi xtTi@S6 'pcln (.mil lo cap. Diogenes r destinado f
oecializada como soubemo. que a Ks, 1," K. já' Tif^Bfi^-jllfc 'ete. "ififfiSwiülfti rlbijlosn. oficiais, prcoaratorlos do Curso

Travassos, — Intcndéiu-ia — funcio- nados à niensor„v.io de radio<iUvidi>-.
n,im os cursos -de cozinheiros e dc cm caso de ataoues dc goerva t«-- Wft*\\6ftte l.tVi. e <ie Ntlnas e Muni-
aprovlslonamento. (para o ano deve- díológica. A Es. 1. E C a única «?«»¦> W*. *V*»Wo im. »)We tt vbeío da seé- Situada no longínquo Rcalc;
rá funcionar „ dc t.iifcirol propa- nizacáo no Branl ? tei é<ses instm-t Wi v-*l«Wo AWbV\-« Rodrigues, pei- E.-rola (ie Instrução Especializada como soubcnio- que a Ks. I, K, ift, '( ' . preo»r:ttorlos do Curso dc
ranrio assini os indispensáveis "mos- mentos e e-tá d» condivões, a qu»U W1IWI VS«Wt,S. As VAVias depciulén- dispõe dc amplai acomodações e os eslá piepr.randi, ilovmnqii!.it;.W q, aijr. 'a'»S^, VtílfUnjBs ;h Vih IH- 'Cbnííii-do KclacSes Públicas que serã criado no
ties-t-uca" para to<los os corpos de quer momento, de dar vim comple-;¦ CW». ^\i vyrtwi mvwltvu-nos o frito ic\is tenenos (deve >:cr o eslnbolc- las súbic projqlis iclcdirifiidos. *,:;...,;.>,¦. ,.,,•t|i,.ítti, ,, üpolar hs próximo ano. Aliás, o cap DKgenes,
tropa sendo quc, ,i referida Secção. to curso sóbre OclcSa íadiológiç* se, »rui#toee,lo (s*.* esllblo r? usae;o pe- cimento do Exéivito, quc tem área d> A? i 

r^ 
- - ^ü' ' *" --*1' **'"" ,í"vl,,i"' r cmt- ri'1 cl*' *"•*¦ de

com suas equipes especializadas, no melhante aos ministrados no Exo.vi-i I** ÊStWShO NKaMkieo, derfe o í-e- Infinitamente grande) emprestam ao ES. I. E, OUICNDA DO Ot h K. .'t ¦ "vÍ'!*i'f'. '_?^*><'-\ Htlltliss 'bit prh- Guerra i}ulmlf:i. adida i Es. I E. r
corrente nno. JA repararam várias to Norte-Ainciicano O cel. Om»t\ VVdvicí ^j *W « eabbAo anli-aéreo. estabelecimento uma beleza natural, Tamhí i 

lti.VcrS.ts vtíríos. rcsponstivel pela chamada "Opera*
centena» dc cozinhas de campanha, maj. Qumtiliano (ex-vo,nt.4tcnte d* bvw Çs««o Sllbíá *>MSlimo5 a reali- com os seus bosques clc eucaliptos Cilada cm 31 de agosto dq 11145 a dJSçu^ fffiSlvi %' fr, -¥-1 ls'l"l"l:,sd» r,° K',**:°
deslocando-se. para tanto, até para FEB) e Marinho, cap. D.ogeoes ly, «w« d»_ uma V*tt«ea«*<_ pi-M.ea de oferecendo sombra' scm água lr e' 1 í. i a a n L, «o^rfe^S^i ^ 

' 
,,1''! 

do Pamna no nno passado, bem como
outros Eatado». A S. l/l colabora; zeram os Cursos sóbre guerras ^W m<mi\mm* WW pvaes, reali- ás inúmeras Lti «uc la tíii as „, dc inatru ao Ksp Li«» »' *«S» ft« ^,? ti' ! 

'» 
, f ?nl 

P°"" ° "'?
a*d.i com o Rancho da Escoa o,mica. biológica e radiológica no C*-_ m\A «« bW,U« <\e ç«oallptos. que suas s.laá* ce aulas práticas, al.-n, extintq, conlinuando a'Escola \\á»müisS^&t n-Ho!. .„ •• £V' ÍESZ*?maior do l Exercito) na organização, nal do Panamá, como pudemos td«tt*- *»»im \m\ *« bleWUleando cttm as de cansarem os visitantes quc se dis- do Exercito a realizai o que aouSfl ilu i u ,',,' I, i / . . , ** í' "'"''' <,c
dos eai-dáplos. etc. possuindo em tificá-los «'unia fotografa tnada em »TO*« W «n biMdáíe, de ovigem, puserem a pevconé-los a pé, como CcnUo hivl. ídto para ? KKB ta> S'll,h„S,S'S' Sfe "?" -M^rfelçoamcnto e Especltltiaçío.
leu efetivo d.etistas formados pelo Fort Cla.vton e quo se ach* sókv W*« ^ miWttSl\^ pela «0» -con- iol o nosso «so e do ten-cel. Ra- mar.do milhares do el?row.to. e pé-1 o pU.J£ *Í ií 

'''1^."""^ 
fu, 

* ^evs','M rto "*¦• 0m" Km,r
SAPS. como o sgt. Salomão que dià- um armário Pa.a a goards de ips. ,Wv,w, AwvS, w, Upimbi, do m„,, e cap. Uiógcnes, quc em com- c BtTv M^wS SS*»"K 1^'^lltT^ritmo le calcula o valor energético trumento» e de uma bomba do «.*. v^v. Red«8W«* ^ivemv» na ttAWá!toànhta dos mesmos percorremás os tc nos campos dn li.ília. Aso,., S.™^Sr^^^?SÍ>.oi <U? ,üt S r,
da nllmcnlaçao fornecida, ...forma- balto 60. além de várias I»tv(.a.b» rte ftv*U«V^ QnftlMw «cb. útlMivn dlt.», para que chegássemos à S. p;1?„ a Es. I. E, vem fo tii^u, , fô t%X& H ffita < ,K 

** ° "I"""'"» »: »• »-- OÇ»»l*0
dos que fomos pelo tenente aprov. de explosões atômicas. Cv.A^v.. d« firiM"- onde a S. I/H 1/7 - Engenharia, onde funcionam og. n-zaçóes co ^IrçUq » WM? 1 MMMuL SàS^telfM T" 

"SS °, 
li^ 52?? ?P0r.,,Mt"*S

pitl que á nossa rcprtagetn deu Estivemos a seguir M S. W WttmCtttN m VM rt. "Num bran- os cursos dc Equipamen.., Mecânico Sta» que lhe c^n,„ c luJvw' tJ$^4,-u^v 
" '? 

^SPÍS' 
'r*N*l,n?r «'

¦tnn.i aula "de como fazer Rancho'. representa o Curso BMlM de Mate. c«'\ «. éb*«U*b, Wft »SWH químico e Puribcaçáo d'ASua. dc Mecânico de aperfeiçoai- .oílcln» iraeitlQ»Tnra* ^S«.h^u 5Í fâ/a». 
" 

V £' , 
)***r drfeWn.-ia do cmt. da Es-

ao percorrermos o niagntfico retei- rial Bélico, de Mecânico de A.ioá-Umtvinv I Máquinas de Construção, de Supri- $ mà»e, d v"vi'- ^••-¦- cola aos Jornallslss d« S.l» d> Im-

o estagio de re-
lcvrtt.0 a efeito cm

interêssq rçqr, Wmli S«*i»'lll((ftl!.tè. S.II. 'tbílbs 'Os Ottr- prensa rio Gabinete Mlnisieri.il.

EM
1

..' V

:)V.-'

¦S/m/ Remove montanhas... porque
'flM mfepio «os /o«iis "cowdí-narios"

onde ajmeüios comuns falham,
ca;;/(i imagens absolutamente nítidas,

livre de interferências e chiados.
Shows.'...!Futebol!... Noticias!...

! V TealroJ... Todas as emoções
desses espetáculos serão vividas por

você, graças ao realismo só
transmitido pelo incompardvel

ADMIRAL — "Advance-Cascoúe".
* E è funcionando que èle prova

todas as suas qualidades.
j

Vá vê-lo de perto em
Cassio Munizl

V.'Wh %'«j*vJ*». *«<>f»fiA (.-«•i*.ii- <—. • eolo.
•a Wtfi* *i '«fe»ílh(w« ttílevhwew *o mtmde.,
<>.'Ml».ri*JÍli*<*vii>n<>e-iCi»eo««" ^.-frr,:(. fS.
¦ía <Mw$S&tíkS»\ rveNiilvM:

¦ M; / 
s-\

pequena
entrada

i'ft':

e
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O í-inosoortio hluminiMòo. de 21" e oom
í*0- do dfiflexSo. oferwo um esmpo vi-
M». dtms vfrw>s maior e sobretudo
sumofila a profundidade da imapem
««••¦.(rH-lhtimto-fi íi de ,** dimensões Com,-
ce W)Nf««se do vídeo... nauim é » Imàgetv
do "Admirai Advanee-Oascode".

V«trM{i{rie«inente «itiMwlo» na parto tu-
fM-rlor da frente do apareRio. pooi per-mitlr sintonirn-lo *o«n «omodidiide.
fornondo-ne desneconnèplo curvar-se.
Simples e práticos, piram ao mai» leve
t<X|U0, ptirtinllndo sintonia precisa.

\'orsfio nmis aporleicoada do mundial-
monlc fnmoso ohBíBis ADMIRAL Com
JK válvulas, incluindo í refificadorss.•miver'' rte cristal (SS-criisI-UHK. e cir-
cultos adicionai», tem ampla reserva do
?ft,-çA pura recepfèo ~ quer ba monta-
n.m ou na planície.

\

Incorporado ao ciomcApio, oiicaraento
<jL<n'(Wo * ik*o ropouwwte. o Ml,TRO
oVKJO provido con.m o -hritho-reflexo"'
ds K>I«. oümlna o r»>lt>cr excessivo e dA.
s-ofb tjtmkioor finculo. visfto perfeita,
tfciwmo ttos inlwiores lltiminndos.
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Cuide de seus dentes.,,

¦H AFTAS - ESTOMATITES
¦£ _\r - •_ a * "i

CORltEIO DA MANHA, Domlnfo, 10 de Novembro de 1857

(contlnuaelo)
José David Schubsky
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CRÔNICA CIENTIFICA
CHAPOT FltÉVOST ;

1 - riO* DR Minim. | PALAVRA DR ADMIRAÇÃO

A II d» outubro rtéat» ano, rnmpltiaranvie Sfl ann. que faleceu, na. .=.. ala> ii alu R ..,i....i,.„. nrila Capital, o professor Eduardo CliapotPrévoit.
Oi jornais deram noticia da qua p<-»iu« da familia mandaram raiarum alicia Nntbie, rclimbrando a datas rolcgai t disclpuloi ria marinfalaram rio qua lla foi, na raculdada • nn grande maio andai: queroiranr também artornanda fita coluna, onde ai valorei nunca ito ti»

quacido». um ramo dl siuriad* * a palma ifmpr» tm flor ria uma
«illllll-n.'i.i ,

A ANTA "LISTRADA" 4.° Caderno

(Çoncluaio da Última pasluailiderada típica rílrmlr-ir prin Bra»
(II, CJulanai a lóda a parte do Cha»
eo até ao iimii da Arsentlua. Na
V»neiuila a deicmbocadura do Ama-
ronas ocorrem outrai (armai, Para
o noroeitt argentino foi descrita
tuna forma cuja delimitação com a
do ri,mn eiti pnra icr aiclareclda,
principalmente em cerlai rnna» da
Ai |«llllll.» r aul da lli.llu..

Outra r-.p.nr a, contitulda peloTaplr doi Andei, Taplr peludo, Ta-
1'inn roullnf, qua paiiul pilo lonio
• CiplilO, rie inlnl.iv.in p.ilili, riilll.l.
Km apailclo A eipécie anterior, ai
orelhai nio poiiuem bordoi bran-
eoi, Ocorre excluilvamente nai
frindea altitude» andlnai da Colom-
bli, Equador e Paru,.

A espécie centro-americana, n la-
plr gigante, Tapirella bnirdl, rie pi»lo curto, pardo eicuro ou negrejm-
te. que le ntende do iul do Mexi-
co até ao Panamá, nin poiiul dli-
trlbiilcilo comprovada na América
do Sul.

IANKI
Beca reproduzindo duas "afUs" em suas fases de estado e loca-
Usadas uma sébre a mucota doi lábio» t a outra em baixo da

Ilntua, perto do freio

Entre «a moléatia» mali comuni ] em conieqUéncla rie excenoi no fu-
dl mucota buctl, devemoi auinalar! mar ou beber,
as iftai. Ai provas e o uio durante oi pri--Quem doi leitor»» nin Íoi alguma j meirot dlai de trabalho»- protéticoi,
ta acometido desta banal porém i especialmente pontes e dentaduras,

perturbadora afecçáo'' durante os primeiros diaa de «como-' Caracteriza-se pela aparlçio de ciaç.lo, podem provocar o apareci-
pjque.ias vesleulas. impcrccrptivcis', mento de altas, por pequenos trau-
nesta face por nSo «crem dolorosas, mailsmo sobre a superfície da mu-
• que depois, rebentando, le ulcc- cosa bucal. A dor quc Isto deter-
ram tomando-se extraordlnàriamcn- mina. provoca reações de desespero" Incômodas ao paciente, ao ponto Idos pacientes. Quando Isto ocorre,'

embaraçar-llic a" fonoç.lo e ali- ligeiro-, reloques nn trabalho e a!
aentaçSo. • cauterizaç.lo das altas — faz com '¦
-Estas pequenas ulceraçócs, locali- que a normalidade se estabeleça em '
*m-se em qualquer parle superft- breve c o paciente, mais conformado,'
íalmente da mucosa bucal, lábios, verifica quc pode usar cómodamen-'
Ochechas, abóboda pal*tina, soalho tc, a p,ólcse. an contrário do quebeca ou língua. Imaginara no principio quando trans-
Quando solitárias. rcprcscnla a formara pcla sua linaginnç.io, um
Ia típica. Quando surgem em ciar.- pequeno «cidente. num verdadeiro

número e confinemos, podem temporal dentro dum cnpo dágua...
instituir « estomatite altosa. As aftas difusas quando muito pró-,sua ctiologla é ainda desconhe- ximas. podem coníluir ligando-se
ildae confusa. umas às outras e comprometendn

irérè'"g^üard»i^-_iaa_.cctÜ!_rçla-,^o extensas regiões da mucoso atingi-'
certas pessoas predispostas as'"ã*r

as. As perturbações emotivas c, Diferentes traumatismo*
inafiliticas. Certos alimentos ácl-, cm virtude da escovageni Impertei-
loa, parecem também colaborar no ; ta ou durante a mastigação, (codela
aparecimento das aftas. ' dc páo, ossos, etc.) e o uso de pali-Esta moléstia acomete indistinta- tos. concorrem também para o apa-
pente crianças c adultos. Algumas recimento das aftas.

oas do sexo feminino apresen- Nos casos simples! a cura sc rea-
periodicamente unia rcincidiva ii,-.a espontaneamente em 

"poucos
aftas durante n pei iodo mens- dias. sem deixar vestígios de cica-desaparecendo por completo trizaçío.

I - A i.HAMir. rii|--'i..\!.,-,.Mia. in. CHAPOT
Quando intiptradamtnte Itchou aquélea olhoi lln aiuii, núncioi deuma alma boa « terna, o profeiior Chipot encarnava . figura mali

popular do [lraiil,
Seta anoi antei, fiitra a mali nuuda nperaçln que um cirurgilo

Jamali reallrat» nn mundo; a lepiraçlo de duai menimi, que a naturrialigar proriu«liido um an criatura monitruoia, raio teratolóiico ene ro-lulado em tléncla rie téraca-.lfopagla. Eram dou corpoi preioi um aonutro por umi ponta SR) que um única flgadn cnnitilula a maior parte,E Chapo!, no dia 30 dt maio de IMO, Inlervlera com o MU buturl prlvl-leglado, dando a uma dai menlnai iRoialina) a normalidade da vida,enquanto a outra (Maria) nio pudera lobrevlver in ato operatórlo. Nanat falou em uutra colia, aqui a no titrangelm, durante multoi «nn», até
qut nova obicrvaçlo de léraco-xttopagla lurgiu: Maria dr Lourdei aMaria Franclm., dcicobertaa no Ceari.

E ae o primeiro acontecimento repercutira profundamente na Aradc-mia de Medicina de Parli, que o conhecera atravéi da memória Chlrurgledei toralopagri. que Chapot II aprtientara, ji o legundo tomava umaipecto ainda mali Iniereuantt, mali humano ivamoi dlier auim), polio operador mptrava, com a experiência adquirida anteriormente, .alvaragora ai duai menlnai. E a 30 de maio de 1007, na meima caia de laúdede Sio Sebaillto, Chapot inlervlnha na anomalia pela tegunda vez. In-felizmente, apeiar da competência Impar dn Meitre, o teu bliturl nioconseguiu corrigir o êrrn da natureta - e amhaa aa crianças perderama vida.
3-0 OOLPB Sdi-ltino pr.LO EMINENTE CIRURGIÃO

Nio te pode deicrever, com a pena mali adestrada, n golpe queChapot sofreu.
A nperaçáo correu brilhantemente, no que loca i cirurgia da eipe-ilalldade; a técnica perfeita, admirivel, para que. apói a separação doorgio hepltlro em doli. nio lobrevleue uma hemorragia fatal. Doprincipio ao fim do trabalho (que eu. como repórter do Correio di Mann!,reglitrel em duai paginai do meu Jornal), tudo correu da melhor maneira-Ma», pouro depoii da operaçlo, illenclavam para icmpre oi doii cora-çdei dai operadai.
Algum meiei depoii, a II de outubro, morria Chapot, t impoiiiveldeixar de ligar «ata morte prtmalura. de quem gozava a mali radiantesaúde, an deigóito que o iniuceuo prltlco da segunda operaçlo trouxe aoeiplrltn tio bem formado do notlvel operador. Fui o orader. no cerni-tério de Sao Jnlo Batista, em nome doi «eus discípulos da Faculdade,na hora em que o corpo do Meitre desaparecia do mundo. Eli algumas

dai palavras que enfio pronunciei:
4 — OLHOS DE OPERADOR E OLHOS DE PAI'O profeiior Chapot. cujo preparo i inteligência toda a gente estAfarta de laber. postula paralelamente utfia alma dotada da mais arrou-bada afetlvidade. Era um temível. Para demonstrá-lo nâo é precisoaenlo recordar dois aspectot do teu lemblante, noi últlmoi tempoi da«ua vida. O primeiro, nós o «urpreendemoi no iclo da Academia Na-clonal de Medicina, quando, entre oa seus doutos pares, o professorChapot, terminaria a exposlçlo do novo caso operivel de tóraco-xlfopailatrazia ao colo o monstro ce.irence. Ahl quem lhe visse entlo os olhoscheios de ternura e amor... NAo eram olhos dc operader: eram de paiO secundo íol aquele outro aspecto, aquele nutro olhar com que'o eminente cirurgião, depois de transformar o monstro em duas lindas !corrente"- Preço 270 mil. Ver a Avcriaturas Independentes, se retirava da sala de opcraçftcs, lançando um iJoia huir- Alvcs 36~'- fundo.-. Trataiultimo olhf,r ao corpo de Frani ina, completamente frio na rlnnmn rt. * Avenida SAo StbastiAo 255. térreo,

morte. Ah! quem lhe visse entlo os olhe, cheio., de dor c desespere íUrca* '*'" 26-°172' rtr- ARMAND°
NAo eram olhes de operador: eram de pai."5 — 0 SORRISO DO PROFESSOR CHAPOT

O btln taplr malalo, Taplrui Ia»
dlcui Cuv„ pouul péln pardo ta»
curo, com uma grande manta dor-
tal de cór branco-aclmentada. Oi
Jovtm tio pardacentot ou negroa,
ram liitrai amartlo-pardai, o qutUlti confere a definido dada peloimenlnoi tiamtiei "Llttle waterme-
lom wlth four lega".

Segundo exploradorei da regiluiii.ii.ii... nunca ai natlvot atiram
numa anta, aptiar df matarem
qualqutr animal para obtençlo de
carne. Sa bem qut reajam violenta-
mente, ala ai anlai animali tlmldoia- Inofenilvoi, Creio que deverlamoiicgulr a exemplo doa nativa» ma-laioi a fim dt Impedir a lua axtln-
(Io, poli, iltuadai entre oi maliantigos deu animali vivoi, Ji comi-
çam a it tornar rarai tm rtglóei
povoadai. Se litt exemplo nin fôrleguldo, provavelmente n filhote Illitrado dai antai teri, dentro tmlbreve, um etpécimt raro da nona
fauna,

0 OUE É A HOMEOPATIA

ií _»•&**->,&._

. »'. David Cailro
Acne, espinhas, cravos, etc.

DOENÇAS DO TÓRAX
ASMA — BRONQUITE — ENFISEMA

Tratamento eipeclalitado — Radlograflai — Radloicoplu — Umn-
eoiraflai — Broncoicoplat — Cirurgia pulmonar. — CÂNCER DO
PULMÃO — Dlreçlo dn Dr. BLI BAIA DE ALMEIDA — R. México
n. '41 • Grupo I0S — Tel. 33-3Z40. Diariamente, dai I il 11 horai.

um

ENXUGADORES DE ROUPAS
De luipenslo ao tetu pur mr-

dai r roldanas, ou aplicados nai
Janela, com luporte próprio.
O EXTENSÍVEL constriildn em
ALUMÍNIO, fechado tem 0,15x0,(0

e pode abrir até t.fiiiMi.su
OU de GRADE COM TAMANHO
FIXO em virlai-medidas, cons-
truidoi em ALUMÍNIO bu ES-

MALTA1IOS A BRANCO
N B. — Tôdas ai peças destesenxugadores podem ter substitui-

das no locnl. quando necessário.
PATENTE 397?

RUA BARÃO DE IGUATEMI, 421 - TEL. 34-7354
(Próximo dos fundos do Instituto de Educaçio)

(Junto da Cervejaria Maurln, Ltda.) . , 11910
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A HOMEOPATIA PELO MUNDO - *"Hahnen.aiin Medicai Col-leit". de Sio FrancUco, Califórnia, U. 8. A.
A natureta, a- etiolngia deitai a(ec-çóes da pele é um grande • — umdúvida ImporUnle capitulo da Pato-logia. Nio é nouo objttlvo eitudaréite aipecto puramente técnico doauunto. Deirjamoi antei abordá-lo

nai com medicamentos tóplcui de ui«externo. A mtdlcaçio Interna é tam-bém preicrlti, lobretudo ot chama-doi "depuradorea do langue" — daconteúdo cientifico maii ou menoa
?.U_1™ ' oi antlblótleot. o que nio

na

LANCHA
Vende-ie, inteiramente nova, sem

uso, construçio fortíssima e esme-
rada. ampla c espaçosa. Cabine fe-
chada, com 2 Janelas dc frente e

laterais, envidraçada-,, 2 bcllclus.1
Equipada com motor dc centro. su»-i
co. solo, de 10 H.P.. lendo recipiente
próprio para camarAn vivo com água

9034

;—-r-i --r?f-ls-5?" le hl»«olofU. cadeira da Faculdade que éle verdadeiramentebucals.! criou, tai. «s-feTõffmT.-de* oitítra-prttk.a-H,uc inslitulu_.no-ieu___iinnrecebia «mpre a nova turma de alunos cem um sorriso amável. Homem"multo bonito, a barba bem cuidada, olhos muito azuis c serenos aquelesorriso ficou como uma lembrança inesquecível em todos quantos pas-saram pela velha Faculdade da Rua da Misericórdia. Era. entretanto pro-fessor extremamente rigoreso nos exames: ganhou até mesmo a fama de, barreira r.o curso: mas os bons estudantes jamais foram reprovadosPosso dar uni atestado d. sua bondade: fui sempre uma negação para< estudos de laboratório e para pesquisas feiias ao microscópio, e por i»soa menopausa. n que parece Para acelerá-la. costuma-se rm- curíci •50r dnis anoi a cadeira de Hisiolouia, no primeiro ,-omo ouvinte
ardar também uma cerla rclaç.io pregar a terapêutica local c-iuteri-í P"" ' ° ex*,m*! s0 no «egundo. No dia da prova prática como ti-" ¦' J'-'"' "«dr, as afins, com nitrato de pra-! .,"" eU obt,du *™u 1R "' e,cr-1-' t">U» rara cn», chapoti. disse-mefnr- ta. ácido fênlco. etc. | ^"° en,;'ca«r-me o bloco que devia

alertar, que

pom os distúrbios endócrinos
O seu aspecto difere desrir n

.alongado. Desejamos entretanto «laari.» -„«l a diagnosticar scr cortado para a preparaçáo

ulceração. proveniente da vêSF i.¦¦!¦¦¦ -t---<^ inadlc_m«ntag_s_o vene-Dia inicial que se rompe, se asien- nosoí e cáusticos e só devem serfa firmemente sobro a mucosa. com usados com as devidas precauções,•ma depressão central, de coloração O tecido que reveste internamenteimarela, mais ou menos intensa lóda a cavidade bucal e se continua

£ 
difícil. Mas n meu xará (Chapot era Eduardo, como também eu). :z. :j;;-I,i. Vtjr ai-t-he n nua» é i««n qu» lhe rir,,

FU o ailf pude. mai.., No fim do meu traablho. entregando'";'lamina do preparado ao Mestre, confessei-lh. que não sabi, o qu, rra
^,ll.q."a_',.d0.í'.q.l;el.i.SCmbrad0 com a b0»d*'d* «"« Chapot; examinando ao

COMO OBTER MAIOR
ORDENAJ50

Com seu cérebro, n mesa e S
pastas dc papelão, pode V S. ga-nhar em casa de 2 a 5 mll cru-zeiros mensais. Serviço para am-bos os sexos. Para dctalhrs en-vio seu cndcrccn c srlos para aresposta a OREX (Dep. 7) —
Caixa Postal 12.815 - São Paulo.

RATOS
EXTERMINAÇÂO GERAL

Cupim — Baratas — Pulgas
Formigas — Mosquitos. —

Garantia 6 a 12 meses —
Cupim 8 anos. — Rufani &
Cia. Ltda., Rua São José, 90

$/ 1.205 —Tels. 22-0873
e 22-3289 - RIO.

ORÇAMENTOS GRÁTISr. mQ_

mTTltJZ , inl" 
CXler"0' 

1Pe,0-U'b0 rdl«««Uvo * duma consti- microscópio aquela lâmina, .entendeu, á sorrirfttdo e fino, de tnnalidode averme- U cio inteiramente diferente da pe- - A sua resposta é perfeitamente cientifica»*dS'  _¦«._ . . 'e qUe a part,l«do limi"= à°* lAbios,' o que é. O preparado está mà Tel *..O tamanho das .aftas. varia desde recobre a no.
da uma cabeça rie altfnctc até,

omparativamente. sr, rie uma leu-
h*.

-Esta moléstia tia caudarle oral.
ercute em muitas pessoas sensi-

ds, provocando transtornos gerais:
sslm, nSo é raro encontrarmos pa-
dentes nervoso.» e irritadicos qun-ando-se de dores nevrálgicas nn

*to, difusas e lancincntes e As vé—
acompanhacis» rir fehre e raie-

rios.
As vèses, et gânglios linfàtlcosublinguais reagem ao atsoue. infla-nando-se.
Os movimentos da língua e lábiosuando as aítós se estabcicceni nes-as regiões, tornam-se difíceis nunesmo impossíveis em virtude da

issa fece c o restante doicorpo.
Por ésse mptlvo, quando "queima-

RIOS" uma afia. o tecido da cavida-dt oral cicatriza sem deixar vestígio.Se porem, pnr descuido, o agentemedicamentoso c cáustico, atingir apele rio rosto, irá se formai* escarascicatrlclais, manchas antiestéticasnue perdurarão por longo tempoNos rasos rebeldes dc estomatitesH-ónici-s relncldlvantes, o empregolocai dos cáusticos, servirá apenaspaia minorar a dói- inicial, sem efei-to curativo, obriga pesquisar a

que é. O preparado está mal feito... " 
*' tmUm "*° "'

E não deixou de aprovar-ine. no fim das demais prova- com umaplenamente alta. Passei. Nunca poderia esquecer ésse dl

HÉRNIA
clonais de tortas as qualidadesCASA SANTOS

Rua da Concelçãn. 35(Junto A rua Buenos Aires, lfia)
, 61269

de 1906.
¦lia: 8 de Janeiro

psíquicas, de fundo digestivoléstias
ou glandularcs, tornando necessárioa colaboração dn médico e do elen-lisiú,

Multas nevialgias difusas, tem co-
T que acarretam, perturbando a nrocur^Ül 7" Âí,a bàf»aI- Ns»'eglutiçáo e a íala ?J ,/l descobrir sozinho a anor-
*. ««as soliUrlas s,„crm as vé- Umfv.si.abriiscameniF

Em
sem causa «paren- lhe tr=,o7"" . "" feu rirn,ísl»* irá

outras ocasiões, aparecem riè espinlo '"^ a"V'° ' S°CÔg0

ÁGUA PRÓPRIA
DO SUBSOLO

Moderna Captação ds
, j Fontes Naturais.

Descoberta e Localização dot
melhorei Veloi d'agua jubler-
rãneos com o conhecido PÉNDU-
LO HIDRÁULICO. Perfuração da
poçoi leml-artesianoi. Captação
técnica e eficiente de Nascentes
— Eng. Erneito Wclkert — !Rua

«p«r.a.I!ve- n'° 74 - Telefone:
220886 — RIO. .

FACILITA-SE O PAGAMENTO

S — O GHANDE CORAÇÃO DO PROFESSOR CHAPOTO meu colega duas vezes professor Pedro Pinto (colega de turma ecolega de magistério, poi. íoi docente-livre na Faculdade desde 1904 ré-gerido aulas de química, ao mesmo tempo que eu dava ali as minhasaulas de historia natural 1 conta em seus Opúsculos (parte I, 1950, pág 151um fato que bem demonstra quanto o professor Chapot era bom Bemno sentido 'mali próprio: "sem ostentaçáo, serviçal, útil a seus .eme-Inantes.
Certo aluno, pobre, com tima polineirrite semelhante an brribérlaguardou um dia o trem de Teresópolis, que trazia os restos mortais dogrande professor Pizarro. os quais vieram acompanhados de Chapct Naviagem para o Rio, vendo o discípulo de pés inchados, o professor tomou-oá sua centa. embora nSo o conhecesse multo até então. Disse-lhe anosbreve conversa:
- Costuma voce estar em casa, dc manhã? Irei vé-lo e examiná-loas » noras.

JòrlknrC°ml 
"l 

lrÍSlfA ° nu"tinha d0 rapaí!) chaPot "«minou -
morador - di? Pedro Pinto - tomou minuciesas informaçõía medicina .. Era necessário haver uma mudança dc bairroDias depois, o professor manda um recado ao estudante para ouetono ao laboratório de Histologla. Nesse passo, cumprindo a crd?m!soube o uteressado que havia um quarto no morro de Santa Tere^
nTdiT» 

*, FaCl"d,adr bem i,1£0lad°' ondc ° docn,e convalesceria . Eno dia seguinte, ainda o mesmo professor íoi em pessoa buscar o estu-
dé\.ee/ 

'St ' 1CVa^°-0 ,C°m a ""aS,ra """ "a ,6d» a mobiliadéste) para a nova residência. E -
que

DETETIVE
Diplomado em curso especializadocom longa prática em investigaçõesexclusivamente particulares, Idonel-

?« ,,'-«-lgl-0_S òxll° garantidos. Tel...' ¦45-,178 - BECHARA JALKH - Dia â *

TAPETES
OFICINA STEFANO¦ A mais antiga do Ramo
RUA ALICE N° 106

(ant. Pedro Américo, 4G)
Tel.: 25-6643

Lavagem e conserto de tape-
tes e móveis estofados.

—Forram.»*» ^pna.laa»1entos
com passadeiras

Decorações em geral
Orçamento sem compromisso.

Facilita-se o pagamento.! ' "- 54841

no .eu aipecto mai. humano, lito é. li de surpreender Dorôiia. ani hÁ.i"«

Em outras palavras, vamos enca-' P«ra os honcopatai lito náo é. po-rar o assunto como um capitulo da rém. novidade. O acne. Mb qualquerMedicina Popular, na expreuáo feliz jforma que íe apreiente, icmpre foido dr. Alberto Seabra, e que assim | tratado pelos homeopatas com hljle-ic referiu ao assunto em um dc seui jne e proteç.lo local e medlcaçJo In-escr"os' terna além de certa dieta."As espinha, ou acne, aborrecem a: P"* "so ,oc-'1 Possui a Homeopatia
muitn gente. Elas .íio constltuidai iV'n cx,r»ordlnárlo medicamento qu»

ipelo engorgltainento das |!&ndu]ai|$ ° c>rtopodlum. o grande alivln da
cebaceas por matérias gordas. _isas "" congestões locais, o rrsuluiU
matérias devem «er eliminadas, mas vo por excelência dos abceuos, tu-
quando se tomam muito espessai 

'n*°rc,| espinhas e panarlcios.
|n»o podem sair. Entáo formam-se! m ccrln regime aumentar pndo
pequenos botões salientes, de prcfc-i"1; ncc<ísa.*irir>. Neste raso devem »rr
réncla no rosto, na pele do nariz, noilvltados °5 «¦"ndlmcntos fortes, a pi-

|dorso nu nn peito. menta, a mostarda, o vinagre, o ai-
I Ai vfzcs ésse. pontos são pigmeu- í0?1' " «or-iur»s c írlladas. ns pro-
[tados de preto e comprimido, deixamI , de *"'alcharia. os crustáceoi, oslair o seu conteúdo flllforme, como|qufJo" '"mentados. os pastéis e o(uni pequeno verme. (E1 a e.tai per-|aç Cf,rcs*
jturbações quc se dá vulgarmente o!_<r0.mo "médio Interno, a Thtiya. a
inome de "cravos"). Mal cuidado». ,ejc-"c«rea plrrau, a Sanguinária, o !,?-I infectam e formam pequenos quisto. jn-0n0llium ou o Sulphur, resolvem
IDesprezados, certas pessoas se del-i"1"""5 c*,sos*
ixam invadir por numeroso cnnglo- ~
jmerado de botões que, vermelhos e , -s- ~ Atendendo a pedidos 4»irregulares, lhes estragam os traços l0'" ' ll,|t0"». moradores na 70.e a tez. ina norte, participamos que a partir

Moléstiíi muito própria da mibcr- ?,".. ?"!""' mf* "taremoa também
dade, coincide com mtssitdmnti* MS. '? "T'"6'*" no "nt">
va e parece em relação com ,. gián- f» -]*'BZ]J"''Sf S,J1emb"''
dulas geradoras. Algumas vèzes*cx- „ 7,V:,^"? }.?'}? »»*««n-
pressa de artrltismo. ou próprio dei", nVhnr.» 

""*' '", •
certos linfáticos. ou distúrbios dig.-s- 

"a-*-* "orai.
kivo5,-a-prisito-dc.vent«,.-a.3ngm'.a,-al '.. 1—_,.„.,_u^.
jclorose. a entretem ou agrava. Impor-'

ta então curar o estado geral, semdescuidar as produções locais. Certosmedicamentos, entre os quais iédo elodetos, os brometos provocam a for-mação de espinhas, por sua eliminação
Irritante da pele. O tratamento co:-Jrente sc faz com'água quente, alcoól |e éter em loções. A escola clássica 1
aconselha também pomada de enxô-
ire".

A medicina moderna já não nuis
considera estas afecçóes como única-imente locais e portanto tratadas ape-

| TAPETES
I OFICINA VALERO

Lava-se — Conserta-se — Or-
çamenlo sem compromisso —
Telefone. 27-3182.

usai—M^tMM-__H_HDEVEf—
Promissórias, duplicatas, vales, tudo enfim que represente

valor Rtia Sete de Setembro n. 81 - 9.° andar, sala 904 —
Telefone 52-6421. -|Qg5

_»1
11576

TERNOS USADOS
Compro a domicílio — Pago

até CrS 1,000,00
Telefone: 22-0423 ¦¦

COLCHÕES
22169

as mformaçôa. aiheias I d,RcSa1ab?lo!a2cerrln°a.%d0eS'a0' •
l— Tel. 26-5529 — MARTINHO. ' i r

RECUSEM AS IMITAÇÕES
PARA ECONOMIA DE ACUA EM COZINHAS, BANHEIROS

LAVAT6RIOS, CONSULTÓRIOS ETC. USE SOMENTE A

TORNEIRA "CRE"
(EM USO HA' MAIS DE 20 ANOS)

CUJA MARCA VAI GRAVADA NAS MESMAS, COMO SÍMBOLO
DE GARANTIA E SUPERIOR QUALIDADE

A VENDA NAS PRINCIPAIS CASAS DO RAMO.
S. A. INDÚSTRIAS METALÚRGICAS "CRE" S. PAULO

REPRESENTANTE NESTA CAPITAL: M. R. BRANDÃO
Rua Estrela, 38 Fone: 26-2152.

conl° o estudante titubeasse, alegando
Ll S J* 

"_"""' "° Pri,1clpl° d0 mét' ch--0°- «Inda resolveumais esse caso, de ordem fi

13317' 1132?

nanceira, entendendo-sc cem os locadores deum e do outro cômodo, o do nio Comprido e ó de Santa TeresaParece que nao há a menor necessidade de dar n nome do beneficiado

7 -. O MAUSOLÉU VK CHAPOT EM SAO JOAO BATISTA
llnd?° 

"tlS dC j""h,° d_ 19°9' íoi colct';,d*1' Pel0= "US discípulo», nolindo rtistico mausoléu do professor Cliapot, no cemitério de São JoSoBatista, uma placa de bron» contendo os seguintes di/cre» ° 
J°5°

Hic requiescat In paee.aeterna dr Eduardo Chapot Prévoatvir egrégia» vem, niedicinae sacerdos, qul |níenu acumlne•dentteqni abi et Patrlae gloriam .«ecutus,' preclarlí 
""«.!

tibus magnanimoque eorde a nobls deploratus posterlaque com-mendatus nt exemplum imltandum.

PROMOÇÃO - VENDAS-
Brasileiro nato — experiência internacional em organização epromoção de vendas - dispondo firma com escritórios no Centroalgum capital, procura entendimentos com fábricas nacionais

para_ lançar seus artigos ou produtos em base participação pro-duçoo. Escrever para 23871 na portaria dêste jornal 23871
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Linho puro 1

MÓVEIS MODERNOS"

CLÍNICA GERAL
FLOIUANO DE LEMOS

,..,„., GRANDE VARIEDADEDormitório Rústico com 6 peças rr.Dormitório Rústico com 3 portas .' ,,". ¥1Sala de jantar Rústica com 10 peças ...'"""" CrLSala de fantar - Peroba Marfim .. cíj
AvÇMA«ruRl^ ySlTA SEM COMPROMISSOAV. MARECHAL RANGEL, N.» 915-B - VAZ LOBO

¦ DOENÇAS DAS SENHORAS. PARTOS

DR, FLORIANO DEvLEMOS ]-~S 
*'"' " A c A °-

^n^ric^ tósí n cv*LiLSST^ mm
rS<> andar, sala ÍIOS. As torças aX GIÍJBCÇM.OGIA E PARTOS-47-7034

k« íábados. das 10 às 12 horas. Teli:'.Z se- 8j' '/ 'M- '*¦ -12-3369
-7875. — Para chamados em domi """ " " "" '

«.300,00
». 500,00
*. 300,00
9.800,00

22743

cnçoii cores  larg. 2,30 metro 350,00tambraias irlandesas bca. e cores larg. 0,éo desdi 175,00Llnlio puro belga bco. e cores .... larg. 1,80 metro 310,00Linho fio belga bco . cores  larg. 2,20 -metro 220,00Completo sortimento de linhos nacional» e estrangeiros pararoupas de cama e mesa. Partidas completas dc Unha'purobelga e IrmtaçSo de linho nacional Vendas á vlsta e a prazoVendas por atacado e a varejo. Facilitamos o pagamento.'

, LOTHAR, HERMAN & CIA. LTDA.
Av. Rio Branco, 106-108 - 2.n andar

Tel. 22-3155
ao lado do. "Jornal do Brasil".

salas 207/8

cllio, tel. 33-3705
DR. LAURO LANA

DOENÇAS INTERNAS
S. Francisco, 26, s/ 414. T ; 43-380'

6. Copac-, 540. fl ás li. T. 37-7413

DOENÇAS DAS CRIANÇAS

INDICADOR MÉDICO
OCCLISTAS

C O N T I.VÜACAO OUVIDOS, NARIZ E GARfiANTA
CONTINUAÇÃO DOENÇAS NERVOSAS E MENTAISCONTI N U A Ç A O HEMORROIDAS

?! Si,™,, aJ'f' ^*W&1 F'W- ANTONIÍT LEÃO VELLOSO PBOF. DR, ^^^1 DRi J(ÍSÉ|MAiiPÍÁLDÂS

KÍSffi
Cons: Graça Aranha, 226, lio and ,.  _-.__....- Diariamente, das 14 ás 16 horas - A8S_]2_____ JK Tels. 42-3053 e 57-9125 OUVIDOS

:opa e U.S A.íca Geral — Cura de emagreci-1
fcnto e engorda, Con. Av. Copacaba- Co,lí*

681, jo. Diário 9-11 exceto sábados iSfi-- '
¦ »¦ Bolívar, 97. apl, 52. T. 47-1278

CLINICA DE CRIANÇAS
Assembléia, 98, s/ 84 — 3"ssábs. T. 42-7169. Res.: 25-8707

Livre Docente da Universidade"-"! dns 16 As 18 iVsChefe do Serviço do Hospital Moncor-. vo «Calho. — Av. Almirante BarrosoOCULISTA - Ed. Darke. Sala 1516 -/"'< 5° Pavimento, sala 508 - Das 15z_!_.l._ 6 s - 2 hs. 32-4046 e 36-1000 As « hora» - Tel.: 42-8552

NARIZ f GARGANTA NERVOSOS. R. Rosário, 135, 3" and. Doenças Ano-rcUIs - Hemorrolda»

DR. FERREIRA FÍLHO"
Sndocrinologia — Nutrição

DR, SÉRGIO MIRSKT-
endocrinologiita dns Hospitais o<?ris. Diabete, tratamento por cia „ ,  - -

ai, tiiT,de, obesidade, atrasos de ° vldo^; I33' 2°' s/ 209- Tc'-
escimenlo. R, México, 148, sala 907 "——*¦—^—»»—^»—;.13,30 aVs 15 horas. Tcl 52-36:2

,,,,,.., „ , DR, A, VIVEIROS REISD0EK SamçToakes |________||1j|.!í ___________«8-éi
DR- HENRIQUE SINGER |

ASMA - TUBERCULOSE - RAIOS X'

VIAS URINARIAS

DR, NELSON DE SOUZA43'5356 DOENÇAS SEXUAIS _ U

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS í

.OPERAÇÕES
_DOENÇAS DO SANGUE ]Da£Í6>üffjj teOT".3''M noE^' mentais

rinarias PROF, DR, EURICO SAMPAIO

Tel.: 52-7559

DR. ROBALINHO CAVALCANTI
Clinica Médica _ Doenças NervosasMéxico, 41, 8°. Tels,: 42-6724 e 26-2481

PELE E SÍFILIS
DR, ANTÔNIO POSSE

DOENÇAS de peleav. Copacabana, 540, s/ 602. T. 57-64112'- '* e 6», de .17 As 19 horas

«MfÇAs^DAs senhoras DR, JOÃO MAIA DE MENDONÇA
: ?"?"!_?.." .•??eW*»..Hemorrágicas - r>]SXüRBÍOS\ SEXUAIS e URINARIAS

dr; j, crohmal
- i R. 7 de Setembro, 141, 2°. T. 23-2739

DR. CASSIO NOGUEIRA '
ENERVOSASj^nc^d^^^^iíIe^^

?A, MARIA LUIZA DE MELLO
nador Dantas. 118; s* 517 i't u,6's. Tels.:J2-4886, Res.: 25.22>«

Leucemlas, México, 21, I3o

OCULISTAS

|0&^ a-

> *" -

UfiMlIalagorskl.RitaloE ,™L0S'LB™ ®m
ra» ri. ..Li •"""""«incilista — Av. Almte Barroso. -72
H tV/Z^m-t; Partíf\** *-P"a- /"• * «1, 2 ás 6 hs. - Tcl.: 22-6877

dr j. de abreu Paiva"
rsICANALISE-rsICOTERAPIA

Hora marcada. De manhã na cidade— li. Sta. Luzia, 799 2° 204 T • -í?-tinjDR, SPINOSA ROTHIER \*±/^- ™ ^1^*^-', >/.£íí
42-37031S'F,US, - R'i<i« Lapa." Í8, iob"5larlo

i ' 8 as 12 e ll ás 19 hs. T.: 32-9352

*L Parâo de MesquitA, i.n (Ti-'¦ Tc- : _____!: das 1S fl* 1? horas. DR. GUIDO FERRARI (LEBLON)

Urologia - Tratamentos - Operações!Senador, Dantas, 44 -, De 1 A» 6 horas

OUVIDOS, NARIZ
E GARGANTA

.-c-as^sii™,,^ DR, ALVARO COSTA

DR. MOTTA GRANJA
Desajustados - Problemas sexuais dosjovens. Ouvidor, 163. t/ 504-5. 43-3712

(Raios X), AssemblC-ia. 104750 -_EdGonçalves Dias, de 1 às 6. T.: 42-2242

DR, JAYMES VILLAS BOAS
DR. NORBERTO VILLAS-BOAS

?¦j SiJilis ~m í*3 '¦¦-¦ t-: «-«nó,2», 4» e 6» - R. Ouvidor, 183, s/ 213

REUMATISMO

Graça Aranha, 81. Tel.: 22-7820. 25-4113
DR". PAULO PÉRISSÉ 

~
Chefe s. Proct. R. Grafee GuinieVARIZES, tILCERAS, HEMORROIDAS
Av. Rio Branco, 108, 10°. Tels. 52-0251e 54-0591 - HORA MARCADA.

OPERADORES

HOMEOPATIA
CONTI N U A Ç A O

LABORATÓRIOS DE ANALISES
_ 

CONTINUA ÇAO

cu„,a ce,, A1c„,„ T „.,m . n WBlJiRÀ^RIO BARROS 1^Alvaro Alvim, 31, s/ 1502 — 3»» 5»s 5anS,H? e Urina. cie. Diag. precoce daRes.: Rua do Bispo. 323. Tel.: 28-5017 grailJd*-í; A,v* •*** *v,aio' 23- 'no. S/ 1836- Ed. Darke. Tels.: 32-1435 e 32-6900

DRA, CARMEN MYNSSEN

RAIOS X

DR, ARMANDO AMARAL
Av. Rio Branco, 185, 4° and., Gr 4122»s. 4«s, 6"s. 17 hs. Tel.: 22-9624 _Casa Saúde Santa Tcreíinha - 28-52352»s. 4»s. 6»s, 12 hs. Conde Bonfim. 149

DR, MANOEL DE ABREU
Dr. GIL RIBEIRO

RAIOS X - RADIODIAGNÓSTICO
E RADIOTERAPIA PROFUNDAR. Sen. Dantas, 45-B, 702. T.: 22-0412

DR, MARIO ALVES FILHO \
RAIOS X — RADIODIAGNÓSTICO
Av. Copacabana, 861 — S/s 1202/3 _
Tel.: 36-3055.

DR. ADJALBAS DE OLIVEIRA"
Analises Médicas, Metabolismo BasalA. Alvaro Alvim, 21, 8° and. T. 42-4212

SANTÓRIOS

DR, MIGUEL DE SIERVI
. CIRURGIA PULMONAR'Alcindo Guanabara, 15, s/ 401. 42-lBãl

DR, RODRIGO ULYSSES
Diretor do Manicômio JudiciárioHeitor Carrilho. PSIQUIATRIA CH

\

oarganta . Narli - Ouvidos - olhos Nlci I; foJÍfv«» 7,, r,• S VL'1"
Debret, 23, »., Tel, 42.1065/25°AV ^Gr^tTti^hA^ n^\%^\tlf

DR. WALDEMAR BIANCHI
Clínica, de Reumatismo a FisioterapiaFranklin Roosevelt, 126 ¦- T.: 32-6580

DR, CARLOS DA SILVEIRA 
"

,A»«l*íUn'c*1 *,e Reumatismo e Fisioterapia-1019A1C. Guanabara. 17, s/ 602 — 42-0899

HOMEOPATIA
DR. A.. GALHARDO

HOMEOPATIA - IRISDIAGNOSE
2"s, 4"s.• 6"s. 2 As 5 - Hora MarcadaH. Alvaro Alvim, 33, a/ 915. T.: 22-1560

DR, WILSON ATAB

SANATÓRIO SANTA JULIANA
Exclusivamente para Senhoras. Curade epouso c tratamento biológico daidoenças nervosas. - Prédio especial-mente construído sob controle clinica d° Dr. ROBALINHO CAVALCANTI

ATTILIO nONTF * "clisiosas enfermeiras; R/CarbfiíaHIIILIU líUlilt: |Santos, 170, Boca do Mato. T. M-3951

^pTÍÕ RIO DE JANEIRO'
dDe™oNC,HiS NEI,V0SAS - MÍ,0Í)*' màdei no. diognos ,co e tratamento. _
pneçao\cicnliflca Profs. J. V Col.
dc Câmara - Rua Desemb. izidro,166, _ Tcl.: 28-8200

DR-
Ralos X — Diagnóstico - TomografiaAv. 13 de Maio, 23, s' 327. Tel. 32-5036

DR, JOSÉ VITOR ROSA
RAIOS X r Radiodiagliòstico em geral— Radiografias a domicilio, dentáriae tomografias. — Av. Copacabana, 709,salas 806.8 — Tel.: 57-5780

DR. MAURILIO FREIRE
RADIOGRAFIAS - TOMOGRAFIASAv, 13 de Maio, 23, s/ 327. T. 5£-5153

HOMEOPATIA. Diagnóstico pcla íris.Marcar hora, das 8 ás 11. T. 52-3073.Rod. Silva,' 34-A, s/ 207. 3«s; 5>s, sábs
DR, DAVID CASTRO 

~
Av. Copacabana. 709 — 13 ás 18 horas.HORA MARCADA — Tel. 26-3059

LABORATÓRIOS
. DE ANALISES

DR, JORGE BANDEIRA DE MELLO
T. 52-3073. Sangue, Urina, I Fezes, Escarro, PízR. Assembléia, 115. 2°. Tcl.: 22-6358

D.R. MANOEL BRONSTEIN
\ ANALISES MÉDICAS

Av. Hio Branco, 257. «/ 5*3/4,5. 32-2747

SANATÓRIO. SANTA HELENA
EXCLUSIVAMENTE para SENHORAS
n,w„ÇaS nerv°s|«s, eletrochoque, insu-inoterapia, malarioterapia, convúlso-terapia. — Método permanente. — 0\.
w*°a-° Pro»f, Furico Sampaio e Drs.José Afonso Neto c Lysanias Marceii.no da Silva _ Rua Voluntários da....Pátria, 30 - Telefone: 26-2790....

Sanatório N, S, Aparecida Ltda.
• ••• -DOENÇAS NERVOSAS - .. .EXCLUSIVAMENTE para SENHORASRua Dona Mariana, 182Tels.:, 26-2973 e 26-1202
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PLANTE O SEU OLIVAL

BATE-PAPO COM OS LEITORES
MOSAICOS AGRÍCOLAS

A cultura do cajueiro em Angola. O governo cearense fomenta o plantio dc um milhão de cajueiro*. É um exemplo u imitar. O
cajueiro poderá enriquecer o litoral dns provincial, nordestinas. O Ministério dn Agriculturn cria duas cslnçõcs experimentais
para o cajueiro. O dr. José Freire, planta o primeiro grande vinhedo cearense. Está entusiasníndo com os resultados. O De»

parlamento Nacional de Obras contra as secas fomenta a viticiilturn, a olivicultura e o reflorestamento
Pimentel domes

Escola dc Aoronomin do Ceará Secas, o Serviço Florestal está
não tenha atuação cqulualentc. cuidando .rêrianieiitc do plantio

Não encerremos èste bnte-pa- do grandes bosques dc algaroba,
po, prezado leitor, sem dizer algo,a aclniiráucl ...sencia. E' xerófila,
sobre o que está realizando o Ser-1 cresce muito bent c sc mariti.ni
uiço Florestal do Ministdrio da j constantemente uerde tios Irceltos"' . - - mais sccoí c „0J p|nr(.g j0i0j ja

região scmi-iirlda. Produz círea
dc 60.000 quilos dc forragem ver-
de ;»r hectare, justamente no
período mais seco do mio. Produz
ainda, cerca dc 4.000 quilos de
vagens açucaradas, comestiucis.
li rnzoriuel alimento para o ho-
tnem. E' um bom alimento para
suinos

Conuém plantar algamba. Os
fazendeiros e sitiantes ria Teoião
«emi-árida devem articular-se
com o Serviço Florestal e o Dc

-.oficia., chegadas de Angola, a
orande colônia lusitana de alem
Atldntlco, in/ortnam-me que or-
üfitiknram um plano de fomento
ao cajueiro. Nao se trata de in-
centivar a iniciativa privada, co-
trio pensariamos. O governo da
roldnia irá mais longe. Escolheu
uma área relativamente grande e
bem situada. Vão plantar uns.,,,
60.000 cajueiros. A finalidade i
industrializar integralmente o ca-
ju, a exemplo do que sc faz no
Ceari e tambcm -na índia.

Entre nós. há um grande pia-
tio de fomento ao cajueiro, no
Ceará. O governo estadual estd
incentivando o plantio de um mi-
(hão dc cajueiros. Dá prêmios
substâncias aos que plantam ca-
jueiros. O prímio permite custear
quase todas as despesas dc plan
tio e os tratos culturais doi pri
tneiros anos. Sc levado o fomen
to a bom termo, o Ceará terá, em
breve, 3.500.000 cajueiros. Atual-
tneiile, há 500 mil cajueiros no
município de Pacnjus. Apenas nm
fazendeiro, o sr. Filomcno Gomes
dispõe de 60.000 cajueiros c está
plantando mais 40.000. Há ainda
grandes cajucirais nos municípios
de Sobral. Meruoca, 'Acaratt,
Granja, Camocim, Cattcaia, For-
faleza, Aracati e Cascavel. O fo-
mento à cultura do cajueiro per-
uittirá o enriquecimento de urna
região agrícola muito ampla e ain-
da muito pobre o litoral. Ataul-
viente, o Ceará produz quantida-des substanciais de cajutna e vi-
nho de caju, e dc diversos tipos
de doces de caju. Ademais, vende
para outras províncias brasilei-
ras e para os Estados Unidos,
prande quantidade de amêndoas
e de óleo da castanha.

Merece encômios o fomento ao
cajueiro ora realizado pelo go-
rérno cearense. Sendo a cultura-í-t*-e_ijueiro-rHuito--fóci!,--barata-e
altamente lucrativa, seria tnteres-
sante que se fomentasse a cultu-
to do cajueiro não só no Ceará
mas também no Piaui, Rio Gran-
de do Norte, Paraiba, Pernambu-
co, Alagoas, Sergipe e Bahia. O
Brasil deve ter mais de 10 mi-
l.iõcs dc cajueiros. Deveria ter 50
milhões. Não nos faltam terras
de ecologia apropriada. ¦ A cul-
tura do cajueiro, repito, é fácil,
porque o cajueiro é extremamen-
te rústico. Ademais, é muito pro-
dütivò, Um cajueiro prdduz fà-
cilmente mil a três mil cajus.

—0-Mittwtárúx-da A grirultura^
por intermédio do Instituto de
Fermentação, está fazendo tra-
balhos experimentais com o
cajueiro. Com esta fi»j-ali-
dade instalou duas Estações Ex-
perimentais. Uma delas-se j en-
contra em Pacajus. A outra em
João Pessoa. Paraiba. Os traba-
lhos experimentais são comple-
tos. Vão desde o estudo das va-
riedades aos plantios, tratos cul-
f tirais e combate às pragas e mo-
lê silas. Estende-se a produção e

aproveitamento integral da fruta.
As Estações Experimentais do
Instituto de Fermentação farão

nae
agrícola
do cajueiro urna grande riqueza

Por outro lado, o engenheiro
agrônomo Josi Freire, funciona-
rio do -íiiiisíiirio da Agricultura
e feliz possuidor de um sítio na

das em 1060, para produzir 6,000
logo após.

A olivicultura, outra cultura
nova, ainda i uma experiência
nn região. O Departamento JVacio-
nal de Obras Contra as Secas
plantou os primeiros milhares dc
enxertos dc oliveiras em jnuni-
cipios como Sobral, Pctcucostc,

serra da Baturitc. veio ao Cor- Fortaleza, Meruoço. übajara. São
relo dn Manhã dar notícias de\Benedito, _ Mossoró, Açu, Areia,
seu vinhedo, o maior do Ceará.
Planfou-o há uns trts anos, em
cooperaçrV) com o Instituto dc

Pacotí e Esperança. Está traba-
Ihando articulado com a Escola
ric Agronomia do Nordeste. Plan-

Fermentação, que lhe forneceu os\t™ um ,oli^,al co.m "l"daA í<-rnc-
Indispensáveis enxertos. Planta
ção. bem feita c bem cuidada. A
produção começou, ótimas uvas.
Os vizinhos estão admirados. Al-
puns tínhaili uideiras, mas Isa-
bel. Não podiam, portanto, co-
lher uva que valesse a pena.Atribulam ao clima a má qua-lidade da uva, má qualidade quesc aprestam a imitar o agrõno-
mo José Freire.

Na ^serja de Baturitê, paratransformá-la num centro vittcul-
tor, estava faltando um pionci-ro. Êste pioneiro poderia ser a
Seção dc Fomento Agrícola do
Ministério da Agricultura. Infe-
lizmcntc c um órgão que náo tem
iniciativas, não abre caminhos,
não ampara davidamente os fa-
zendeiros, gasta muito e produzmuito pouco. A Secretaria da
Agricultura cearense também não
quis ser pioneira. Falta-lhe um
agrônomo viíicultor. Pelo mes-
mo motivo a Escola de Agronomia
do Ceará não tem pela viticul-
tura o interesse que a Escola de
Agronomia do Nordeste, em
Areia. Paraiba, dispensa a uma
cultura que pode enriquecer
grandes áreas nordestinas.

Felizmente, o engenheiro José
Freire, um pioneiro, um técnico
eficiente, tomou a iniciativa e es-
tápfovando que a vinha pode e
deve ser cultivada nas monta-
nhas e planaltos nordestinos e até
mesmo na planície, desde que se
evitem as glebas mais chuvosas
do litoral, e a encosta oriental
da Borborcma. A videira precisa
de repouso vegetativo. No Nor-

cidas pelo Departamento Nacional
dc Obras Contra as Secas. Faz
trabalhos experimentais. Fornece
mudas dc oliveiras aos fazendei-
ros que as solicitam. Ensina a
plantar e a tratar. Em suma, mui-
to está fazendo pcla oliuicultu-

Agricultura no Nordeste. Após a
visita que o scu diretor, o cn-
genheiro agrônomo florestal Da-
vi Azambuja, realizou na região.
intensificaram-se os trabalhos de
reflorestamento. Diversas provi-
dências foram tomadas. Espera-
se que a Floresta Nacional Ara-
ripc-Apodi tenha os seus traba-
lhos dc proteção e rcflorestamcn-
to intensificados. E' uma reserva
•preciosa, que deve merecer as
maiores atenções. Também é um

um dos rarosabrigo da caça
WA.tinculado 

como 
' 
Dcpartamen-\P^tamcnto Nflci<""al àe'Obras

ra no Nordeste. £' pena que a to Nacional de Obras Contra asI Contra as Secas.

COMO SE COMBATE A "ESPONJA" (HABRONEMOSE CUTÂ-
NEA) DOS EQÜIDE0S

A "esponja" é uma afecção dos
cavalos e .nuares. Ocorre, geral-
mente, nos meses guentes do ano
e surge, com maior freqüência,
entre os animais mantidos em es-
tábulos. A doença é conhecida,
ainda, pelos seguintes nomes po-
pulares: "ferida brava", "ferida
de verão" e "doença da moda'. Os
nomes técnicos são: dermile gra-
nulosa parasitária e habronemo-
se cutânea.

CAUSAS E MECANISMOS DA
DISSEMINAÇÃO ENTRE OS

. ANIMAIS

A "esponja" pode surgir em
qualquer região do corpo e_é
sempre provocada pela penetrarão
na pele das larvas de certos ver-
mes (Habronemas e Draschia),

vivem no estômago dosque
, eqüídeos. Os vermes adultos,

deste, o repouso e proporcionado aparentemente não causando
pela estação seca

Ultimamente se articulam
Instituto de Fermentação e o De
partamento Nacional de Obras
Contra as Secas. Desta articula-
çâo está surgindo o fomento in-
íensivo. da viticultura na região.
Centenas de pequenos vinhedos
estão sendo plantados da Borbo-
rema à Ibiapaba, principalmente
nos municípios de Sobral, Me-
ruoia, São Benedito. Vbajara,
Pacott, Mossoró, Açu e Areia. Se
o plano continuar a ser executa-
do coiii crescente intensidade o
Ceará, Rio Grande do Norte e
Paraíba que, em 1856, produzi-
ram epans 16 toneladas dc uva
e quase sempre de má uva, pro-
duzirão pelo menos 2.000 tonela-

| maiores danos aos animais, põem
o ovos que caem ao solo junta

mente com as fezes. Tais ovos
são ingeridos, então, pelas lar-
vas, das môsças que vivem nos
estábulos e aí se desenvolvem-
Quando as larvas das moscas se
transformam em insetos adultos,
carregam nas trompas as peque-
nas larvas dos vermes. São as
moscas, portanto, que dissemi-
nam a parasitose entre os eqüi-
deos. As 'larvas dos vermes sõ
abandonam a mosca quando esta
pousa sôbre um ferimento qu il-
quer no corpo do eqüino ou do
muar. As larvas aí depositadas
provocam uma irritação que au-
menta a serosidade da ferida, sempre problemática quando as•atraindo outras moscas, as quais, "esponjas" são generalizadas por

depositam nova carga de larvas
dos vermes. Em poucos dias, a
ferida ulcera-se e apresenta um
aspecto típico da infestação pro-
vocada pelas larvas.

A "ESPONJA"

É* fácil distinguir a "espon-
ja" das feridas comuns. Ela
tem sempre o aspecto granuloso,
cheia de botões carnudos, com
bordos bem limitados. Dá idéia
perfeita de uma esponja de côr
avermelhada. Podem surgir* vá-
rias ao mesmo tempo nas diver-
sas partes do corpo, embora âs
primeiras são quase sempre no-
tadas nas extremidades dos
membros.

A "esponja" provoca intensa
irritação no animal, que procura
morder ou esfregar as regiões
onde elas se localizam. Algumas
vêzeá o animal chega até a ar-
rançar a pele, provocando he-
morragias graves. Durante todo
o tempo em que dura a afecção
(meses quentes do ano, quan-
do são mais abundantes as môs-
cas), o animal fica imposibilita-
do de qualquer trabalho. Após
alguns meses, as feridas cicatri-
zam-se para se reabrirem, no
ano seguinte. Os casos graves,
de mortes, ocorrem, geralmen-
te, quando as larvas alcançam os
pulmões" (habronemose pulmo-
nar).

TRATAMENTO .

A recuperação do animal ê

Part» da uma lérie da publleaçôe» ateitando a eficácia do» SUPLEMENTOS PARA RAÇÕES PFIZER
TM 3+3, TM-10 a do» PRODUTOS VETERINÁRIOS è bata da TERRAMICINA na batalha da produçio

Eis porqiíe não deve faltar
Terramicina à sua criação...

-..

¦ v \A
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"O único produto que realmente cura a
Mastite é a Terramicina Suspensão Líquida
contra Mastite. Obtive ótimos resultados
com êste medicamento." - Arnaldo dos
Santos - Uberaba - MG j .

*
"Nossos associados têm usado o TM 3+3
para os bezerros obtendo resultados sur-
preendentes, quer para o desenvolvimento
mais acelerado dos mesmos como na cura da
pneumo-enterite, curso, mal do umbigo e
difteria." Cooperativa Agro-Pecuária de Var-
ginha Ltda.-Guido Gazzola-Varginha-MG

•
"Usei os Suplementos Pfizer com exce-
lentes resultados na criação de bezerros.
Não houve mortalidade e constatei grande
desenvolvimento dos mesmos."-Benjamin
Gobbi-Fazenda Sta. Maria-Igarapava-SP

"Não 
perdi «m caso de doença sequer com

es Produtos Pfizer. Na qualidade de Vete-
rinário afirmo que no campo agropecuário,
os Produtos Pfizer .são os melhores." -
Benedito Delgado - Casa Veterinária de
Cambe - Cambe - PR

"Com satisfação usamos o TM 3+3 pela sua
grande capacidade no combate às infecções
nos animais, promovendo a cura imediata
de vários males." - João Soares Nascimento <*
Fazenda S. Francisco - Aracaju - Sergipe 1 V

*"A 
postura^ubiu de 350 para 550 ovos diários

em 30 dias."- Granja Estrela- Belém-Pará

l

"Com o uso da Terramicina Tabletes So-
lúveis e da Terramicina Intramuscular
tenho salvo muitos casos graves. Os resul-
tados obtidos no arraçoamento dos bezer-
ros com o TM 3+3 são excelentes." - Dr.
Roberto Pinheiro Gonçalves jr São José
do Rio Pardo - SP

*
"Inúmeros testes foram feitos em minha

1 granja com produtos similares ao TM3+3 e
êste superou a todos. É um grande produto.
Para surtos enzoóticos o TM-10 dispensa

qualquer cqmentário."~Odir Dias da Mota
Granja Ypê - Itapecerica da Serra - SP

"Os 
produtos Pfizer são os melhores para

os casos de retenção de placenta e mamite.
Empreguei-os em meu rebanho, tendo con-
seguido resultados magníficos com uma
aplicação apenas." - José Carvalho - Fa-
zenda Campo Redondo - Itaúna - MG

"Resultados surpreendentes quanto ao de-
senvolvimento. Redução de mortalidade
de 7,50.'o (média de 5 anos) para 1,7%.'"'
Granja São Pedro - Petrópolis - Rio

*•¦ . ¦/

"Em 10 dias aumentou postura 17% je em
30 dias 26%."- Granja Santa Maria - Bom
Sucesso - MG

+
. /¦¦¦"Curei coriza num lote de frangos de 90

dias de idade com tratamento de 14 dias
com o TM-10."-Sebastião Ramos de Abadia
Granja N. S. Aparecida - Araçatuba - SP

È Iffig
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GUIA DO CRIADORl Paça hoja mesmo um exemplar grétli do GUIA DO CRIADOR a (lm
de ie orientar, «trave» de nonos programas de criação • tratamento, sôbre como conseguir rasul-
tados Iguais ou suporlorei ao» registrados acima. Enviem suas cartas com resultados para \-

PFIZER CORPORATION DO BRASIL
/ V-' v

7 DEPARTAMENTO AGRO.P ECU.RI O - DEPT. - K.6

SI

Avenida Beira Mar, 200 - Caixa Postal 4409 - Rio da Janeiro

Jorge Vaitsman
Médico veterinário

todo o corpo do animal. O trata-
mento, portanto, deve ser leito
logo no aparecimento da prl-
meira "esponja" e completado
com medidas profiláticas ten-
dentes à redução do número de
moscas existentes no estábulo.
Sem as moscas, não ocorre a
disseminação da afecção, pois,
consoante já explanamos, são
elas que inoculam as larvas dos
vermes na pele dos animais. Por
isso mesmo é que ps animais
mantido nos campos estão me-
nos sujeitos à afecção do que os
estabulados.

O tratamento consiste em re-
tirar toda a carne amortecida da"esponja". Pode-se e deve-se até
raspar e avivar bem os botões
carnudos, lavando, em seguida,
com água oxigenada, antes de
aplicar um cáustico. Um trata-
mento de resultados satisfatórios
é o do toque da ferida com um
bastão de iodofórmio, até a emis-
são dc vapores (o criador deve
tomar cuidado para não aspirar
êstes vapôrej tóxicos). O bastcio
deve' atingir,' apenas, as partes
carnudas. Em seguida, cobre-se
a "esponja" com §aze. O trata-
mento dura, em media, um mês,
devendo ser o toque aplicado de
2 em 2 dias. Quando em local
que dificulte a amarração da ga-
ze, íixa-se esta por meio de ti-
ras de esparadrapo-

Outra fórmula (econômica e
também de bons resultados) é
a seguinte: 20 gramas de oxido
de zinco em quantidade de for-
mol que baste para formar uma
pasta. Aplica-se e cobre-se com
gaze durante 10 dias. Existem
outros tratamentos, alguns dos
quais incluem injeções em torno
das esponjas de substâncias
cáusticas (meio centímetro cúbi-
co de creolina, ácido fénico a
1%, etc.) ' *

PROFILAXIA

A primeira medida a tomar é
a retirada dos animais dos está-
bulos e soltá-los alguns dias no
campo.

A profilaxia consiste, neste ca-
so, em evitar que as moscas pro-liferem e possam, portanto, fa-
zer a postura nas fezes dos eqüi-
deos. O combate direto às môs-
cas é feito com pulverizações dos
estábulos com produtos comer-
ciais (DDT, piretro, BHC, etc),
mas sua eficiência é muito rela-
tiva. As medidas eficientes con-
sistem na construção de arma-
dilhas contra as moscas e na re-
moção constante do estrume pa-ra esterqueiras protegidas, irri-
gadas com soluções inseticidas
ou misturadas com cal.

Além disso, é indispensável a
aplicação de vermífugos paraeliminar a infestação por vermesadultos do estômago dos animais.
Podem ser empregados produtoscomerciais à base de sulfureto e
tetracloreto de carbono, nas do-sagens indicadas pelos fabrican-
tes, ou então o sulfureto de car-bono (25 gnamas) emulsionado
em óleo de ricino (200 gramas).Faz-se a aplicação em jejum, ad-ministrando-se o medicamento
em duas porções, uma pcla ma-nha e outra à tarde.

A higiehização dns estábulos,
o combate sistemático às moscas
e às verrriinoses dos cavalos emuares representam, portanto,as medidas profiláticas específi-
cas para evitar o aparecimento
das "feridas esponjosas" noseqüídeos. Uma outra medida es-sencial é o precoce tratamento
de quaisquer ferimentos provoca-dps na pele dos animais estabu-
lados, com sua desinfecção
cuidadosa e proteção, com gaze,a fim de impedir o maior ataquedas moscas à êstes ferimentos.

VARIEDADES DE ERVILHAS
RESISTENTES A PRAGAS
Duas novas variedades de ervilhas

cultivadas por especialistas da Uni-
versldadè de Wisconsin dão aos
plantadores a certeza de melhores
safras e lucros compensadores. As
novas variedades denomlnam-se"Nova Gales" e "Nova Estação" e
foram liberadas para o plantio na
última primavera. As espécies re-
cém-descobertas são resistentes aos
vários tipos de germes, especial-
mente ao mosaico No. 2.

ABAC ATEI ROS"
ENXERTADOS

10 variedades írutlficando de Ja-
neiro at*. dezembro em seguidas.
Mangueiras enxertos em % varieda-
des. Laranjeiras, LlmSo, Tangerina
em 20 variedades, tipo standard extra
forte. Koseiras hybr., chá em flores.
Novos enxertos de Ralei.., Pêssego,
Videira, Maça, Péra, Ameixa, etc. —
Chícara São José — Walter Kaesbacb
— 28-3888 — Barão de Itapagipe.

(010

HH________-_____U__HM____H_________MM'' " "" - - —t "»— ¦ «ir». . T'mm^rmmtmemtmmngÊti

E4jl BÜÉÉ; ' ••¦¦'. S'^W§mmSmWaVSiM_____ __¦___¦ ___H, ,»_l4w<*T__B_______-_l___L»«Hl
>\WM __».''-• i':twh'[MÊLm __5__* ^
HF-IH JÊÊÊÊU/fC *»-¦'- --~--ri_r__^7. *****"
____tt___ _¦_• '.'¦• ¦•' c*.___i _!B__2_2¦ifl ¦f'-'_ i"**-'-';.^' 'i.rM _____g___3

___!____ BLAi-':< --' f, • ."I.!>9| HBIin9 \s4tW.-' rf'¦¦-'''¦-'k?í£*___í *4
__M_Mr_$_S m\Tjf !'_. ' - wi*t________É_____________________ma^^^^^XílíÊmmmnmÊÊImmmmmmmT^mWSXíI^mmS^mma^. •-*- -^-S^émmmgmmmmt^m

fl _P___>Í ___^^^,_ií'iir "»J_B___-__Í_B

ci^__________fl______ *^S -_K__H
__-9-_J __k B_Jtw__H*____í _______ ____H__
wB^^?** fljL VtfS VB iStrall ______& V^^K______I ______________________ _______Í__W
ÍtVju ".' lj ama % UuPK ____£_ _^S^ *55
SkSbÉmL sRI lt-J__5H <d_____ÉK»'^-$1___¦_¦ _M k _ n _F_Ç_5_^I________3B Ka£d_i _______________7^^»i^^_______.í
flfl ¦_ 11 __?0____C' t_H _____________^**__S

Olival em SSo Bento do Sapucai

O engenheiro-agrónomo José Muraiama, di-
retor do Campo de Produção de Mudos de São
Bento do Sapucai, mostrou ao repórter, mais uma
vez, os seus magníficos olivais. Estão muito bem
plantados em terraços ou cm banquetas indivi-
duais e muito bem tratados. As oliveiras perten-
cem a mais de vinte variedades. Estão vigorosas
e sadias. Produzem muito. Há oliveiras que já
prçduzem-mais de 60 quilos de azeitonas numa
safra, embora muito novas. Pode-se calcular que
uma oliveira de oito anos produz pelo menos 40
auilos de azeitonas, numa safra. São 4.000 quilos
de azeitona num hectare e 19.200 quilos num
alqueire geométrico. Atualmente, vendem a Cr$
20,00 o quilograma de azeitonas não beneficia-
das. A cultura é fácil e muito rústica. Um olival
de 100 anos ainda é bastante novo. Vale a pena,
portanto, plantar oliveiras.

Na opinião do engenheiro-agrónomo José

Muraiama, o yale do rio Sapucai, o sul de Minas
e terras vizinhas de ecologia semelhante, são
muito apropriadas à olivicultura. Provam-no os
olivais existentes em São Bento da Sapucai, Sa-
pucaí-Mirim, Guaxupé, Poços de Caldas, Campos
do Jordão e noutros municípios. As melhores pro-vas estão naturalmente onde os olivais são bem
plantados, o que ocorre no Campo de Produção
de Mudas e na fazenda Quictude do conde Fran-
cisco Matarazzo. A oliveira para produzir muito
precisa ser bem plantada e bem tratada.

Plantem um olival. Plantem pelo menos oi-
gumas oliveiras. Mas plantem tecnicamente. Re-
corram aos agrônomos especializados. Visitem o
Campo de Produção de Mudas de São Bento do
Sapucai.

Solicitem as mudas ao Ministério da Agri-
ículrura.

PELES DE COELHOS
A indústria de peles de coe-

lhos parece não ter tomado gran-
de incremento em nosso meio,
muito embora sejam aproveita-
das todas as peles, qualquer que
seja suà côr, tanto prôto, pinta-
do, branco, etc. Quanto maior fôr
a criação de animais produtores
dc peles, maior será a sua indús-
tria e ao coelho cabe papel im-
portante nesse setor. Há grande
disputa entre us comerciantes do
ramo, muitos deles transformam-
na para posterior comércio, con-
seguindo assim melhores preços.
As peles cinzas parecidas com
lebres e coelhos silvestres têm
também saida, pois uma vez
tingidas, seja de marron para
imitar o castor ou em negro para
imitar a nutria. .

Ao tratarmos de animais que
são criados visando produção de
peles, não devemos esquecer que
a carne desses animais é sabo-
rosa e nutritiva, pois na sua
técnica de criação são submetidos,
a rigorosa alimentação o que pro-
voca a especial qualidade do oro-'
duto.

As peles brancas são muito,
utilizadas em peleteria pois pode:
tomar diversas cores, por pro-1
cessos dc tinturaria o que per-
mite assim acompanhar tt evolu-
ção da moda, vindo facilitar ob-
tenção de melhores preços.

Com o fim de se obter. boas
peles de coelhos é conveniente

PUBLICAÇÕES RECEBIDAS
Curiosidade

Já está à venda o número de
novembro da "mignon" revista"Curiosidade", nela, dentre outros
artigos de realce, destacamos
uma interessante entrevista do
cientista brasileiro César Lattes;

O meteorito que explodiu em

Dr. Pedro Costa Filho

sacrificar os animais ao atingi-
rem a idade dos sete meses, sen-
do o inverno a estação preferida
pois consta que nessa ocasião os
pêlos estão bem firmes.

Ha numerosas raças produto-Ubitira"; "Um dia no USS Cam-
ras de boas peles que uma vcz| berra", o mais moderno navio da
tingidas imitam outras peles. i marinha americana; "Rondon,

O valor da pele de coelho como, honra e glória do Brasil";, "O
já dissemos é pequeno em nossolenigma dos embalsamados vivos
meio, isto devido ao pouco cuida-|de Nápoles ; Lançado, atinai, o
do que se dá ao processo de cur-'Sputnik ; alem das auas geções
tir e secar o couro concorrendo! habituais. Leitura bastante inte-
ainda o ppuco número de pelesjrcssante oferece a "caçula" das
que aparece à venda; uma vez al revistas cariocas,
criação tome maior importância!
e os criadores evitem processos' Oi-nniilpárin rnliiriiipimnde tratamento dos couros pouco «iquiíieano catarinense
indicados, seus preços aumenta-! Recebemos o magnífico catálo-
rão e não haverá necessidade de i0go referente ao biênio 1957-58
importação desses produtos.

Há diversas categorias de pê
los quo conforme os pelcteiros
recebem classificação especial.
Há os pêlos curtos assim como
os pelos compridos, finos etc,
etc.

Sabe-se que 90Í das peles exis
tentes no Comércio são prove-
nientes de coelhos. Vê-se portan-
to que os criadores de coelhos não
devem temer o fracasso pois além
da saborosa carne, a pele pode
figurar como primeiro produto ou
então como subproduto.

Fica aqui este lembrete para
aqueles que gostam de criar ani-
mais- até em fundo de quintal.., ,

dêsse já conceituado orquldeário.
O interessante catálogo que é
fartamente ilustrado, inclusive
com várias fotografias coloridas,
será remetido a quem o solicitar
mediante o prévio envio de Cr$
30,00 (trinta cruzeiro) em «elos
postais, à Caixa Postal, 1, Com-
pá, Santa Catarina. Para os

ENXADA/yiEGÂNIGAí
Vendo uma enxada mecAnlca rot»»

tiva. marca e fabricação inglè»*, —
G.E.M., em perfeito estado, á Estr»-
da da Soca, 461, Entrar peln Estrada
do Rio Grande — TAQUARA — JA-
CAREPAGUA. 2264
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P0KÍOS-BÁSE

DA AVICULTURA

•EXPERIMENTAÇÃO: t A CHAVE

p.lK.l • aefcuthtra. a noticia «lais Importante drtfa «emana
/ot a ,:.¦-¦.:.•¦:..:..- do mm diretor do Instituto de Zoolee-

nia {ver MtMa tcm fato neita itfio, de que tal articular-
#* com « Comtttio Nacional de Anouífuro, para o /in de
prestigiar o-j traMUkOl de jviçiíím e e^vri-neutacào ,-.,;..•.,-._
i* qut tanto canela »u MHM erictiltorrs. O lançamento
deum Plano .\*ariona! de McUieriatCllta Àtrfoota — iniciativa
da C.N.A — /uí'id.i normal çue ;.i lio adotadas em todos
os paises de ¦trtettltVTl adiantada, rint piv»}X)reionar condi-

- Ç0<* para maior expc.sú.i «".-(.via no Brasil, tendo em rista
a florantia da sanidade e a maior prodMit-idadc dos pintos
de um dia. O epoio, oíc-ví. do I.Z a essa procldiacte, que
Uri a chancela do Mtwtstdvto da .Açriculfura, garante o sni
êxito, pois a axpcHmcutatiei e. em tWa a parte, a chare de
um programa de eitfinttlo A at'ictiltt.ra, .Vão se pode, mais,
orjjanUar BVÜriOl se"» se saNr, cow o mdxtsno de sepurati-
po. qual a raça (ou cn.:u-ien:o. ideal para cada area e cada
negócio, ts:e o Importante setor jvs-a atuação do I.Z. e díle
imo «sjvrar os avtalUom trjítjrirtfj e.iji.eJa fhat-e preciosa,
«cm a qua! suas e-.yésas ".ada -.ais serão <j:ie doidas oren-
furos.

ASSISTÊNCIA: Ê O CAMINHO

QWIMDOS. pela r.rper.Nicntetfo, cj roteiros, terá o Mi-
nistlrtp da AgricMltMia de realizar nm proprnnia sério

dt assistência acvs ¦ctcMttõrts, espectalmenie assistindo tec-
nica. .-. CaV..A. e o fVv.eto STA-43 (Aulcujtura) elaboraram
um Piano di Asàsiiacie recalca c.vs Avicultores e pcnsani
eu» realüd-io em 19-5$. -A iàeia è a orpenueçdo dc equipes
de orientação técnica diretA, indo As granjas, («cantando os
oens jjroMirTnas, oferecendo s\Mtic>_es oh.tertvas e imediatas,
numa iniciattec impar parj o nono pais. que respataria todas
os missões e deficiências do Motoro neste campo dc rro-
oaRia .O Dirvícr Cera', da D .Y.R.A, (Veterinário Pauto Frórn

da Cru;) ficou tão citusiasc-.ado eo ma idéia que se pronti-
ficou a ir ao Senado C_C/e*(tar cs recursos orçamentários su-
ficinentes vara a concrefcetdo dò plano. È. no Senado, en-
contnjrú ele N.'a Mntade dc seu t-ice-tiresideiiíe (o anfipo
aiHculioe Apoiânto Sales) e do relator oe Agricultura (Eup.
Affrdrtor.10 Pauto Fernandes). .Mas os dentais senadores e os
deputados (e*pecia:'".e".íe o reiaíer José Boiitfíicio) tam-
bem não negarão, c*Tta"!ente, sua ajuda a uma idéia tão
bonito e que vai mascar modificação re.dica! (para mé-
lítcr) do ccicitlrura brasileiro.

REVENDA: i A NECESSIDADE

ÇABKXDO o que fazer, t tendo a assistência técnica dircla
osrenricultores brasileiros precisarão, ainda, de elementos

materiais, yara a instalação das suas granjas das noras gran-
jos que v&o Sttryir jvr tâda a parte, pára a produção em
alta escala d-w mais faltosos alimentos (oro* e conies em
ares). Nosso poça te»-: direito a isse bem-estar.' O equipa-
mento das granjas aricotas e a parcela çur caberá à Divisão
de fomento da Produção .A".:»r:a!, e.rr.r.-es da reorganirecão
do setl antigo serviço de rec-enda de reprodutores e mote-.
riais avícolas. .A l'_\..A. eí:'..d.,».; tss.i reorganiíapão, /iraiidonorntas qtte prooâtNítmentc e:-i:..rê,c os fracassos do passado,
quando qualquer pessoa te ate avicultores,..) obtiníio jinan-
ciamento para a compra de dtOÇadciraSi criodeiras, etc. Ago-
ra, somente profissionais cm aoicnltitra, recomendados pelas
entidades de elasst. serà.i beneficiados pelo screiço.de reuen-
da alént disse, teròo oe stib^-ieter-se a programas técnicos
receberão assistindo cU-eu, lí.^S anttnda-se como o nno da
avicultura brasileira e. por ISSO, OS futuros Ofietiltores rtpunr-
dam. com cnsiedarie, a pnbticaeão àa ',vrtaria do ministro
da Agricultura, criando o "Mw" srrrifo de revenda da
DJJPA. fião demore, dr, MenejbettiJ

M. V.

FRANJA OURO BRANCO itoa.
jLVii'adc>\£A de..-mmw£(**-" íimvu. - jmã
NEW NAMPSHIRE
WHITI AMERICAN
MARRECOS OE PEQUIM
WHITE CROSS

R_ Araújo Porto Alegre, 56 - gr. 21-22 - T. 42-3893
GRANJA. Est. Bandeirantes, 20.730-Jacarepaguó

End. Telegr. "GRANJAOURO"

Livre'da
COCCIDEOSE

E\'ile o aparecimento de surtos
de COCCIDEOSE em seu aviário.

atwfta
PREVENTIVA X e XX

RAÇÕES INICIAIS ri^orcsomsnla ba!anceodas,
com antibiótico « a\jo.a incorporando o
BIFURAN, pcd.roso coccldecstii!ico,(cor,lendo
NITROFURAZONA • FURAZOLIDONA),
poro prev.nçõo co prand» mol do ovicultura
• o COCCIDEOSE.

Trabalhe rooi loçoratsa em AVICULTURA

Moinhouminense sa.
Rio; Ruo Uruguaiana, I IS - b;3 • C P, 1350 - Tel. 43-3906
S. Poeto: R.o Boa V.sto, 31-í • 4.« - C P. 260 • Tel. 33-Ôlé.

Selo Hotiscnta: Av. dw Andrados, S-:! - C. P. 143 e 463

®
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VI COLA

MARIO V1LHENA

O MAIOR CENTRO AVÍCOLA DO BRASIL
não tem üm Pôsto de Defesa Sanitária

Os avicultores de São José do Rio Preto precisam, também, de um
frigorífico para a estocagem de ovos e carnes de aves

Fotos de ABEL LOPES)
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Heitor Quartin — "dono" da avicultura de São José — conta ao técnico Oliveira Castro

os resultados (excelentes) que vem obtendo com o híbrido americano "Amcs-in-Cross"

Cerca de um milhão e meio de mento, com "cama": mas ainda
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poedeiras, eis a população de São
José do Rio Preto, no Estado do
Rio, constituindo o maior centro
avicola do pais e da América do
Sul. Trata-se de uma realização
que pode ser indicada como pro-va de capacidade do nosso avi-
cultor, lutando, ali, contra a as-
pereza do meio — fazem leeíti-
mo alpinismo avicola — e todas
as dificuldades. 300 milhões de
cruzeiros já foram investidos em

I equipamentos avícolas (fora o va-
lor das terras) e sua produção
diária de ovos chega a 25 mil dú-
zias, valendo 700 mil cruzeiros
A produção de frangos é da or-
dem de 800 mil cruzeiros, tam-
bém por dia. 70t_ dos habitantes
de Sao José do Rio Preto se de-
dieam especialmente à avicultura
e os restantes 30% estão, tam-
bém, de cjualquer modo ligados

ssa atividade. Passamos um
dia inteiro nessa área, visitando
granjas e conversando com avi-
cultores: verificamos, então, o al-
to espírito de cooperação que têm
os avicultores locais e a comple-
ta -assistência que cies recebem
da Associação Fluminense de
Avicultores (AFA). sob a presi-
dencia do sr. Heitor Quartin de
Souza Pinto.

TRABALHO DE 12 ANOS

Há 12 anos atrás, a avicultura
não tinha qualquer expressão em
São José do Rio Preto; ninguém
vivia exclusivamente de criar ga-
linhas, como acontece atualmen-
te. Coube a uni engenheiro agro-
nomo de São Paulo. Rubens Tel-
lechea Clausel, iniciar um movi-
mento que faria da região o maior
núcleo avicola do Brasil. Hoje,
numerosas granjas, de pequena e
grande capacidade de produção,representan. uma sólida riqueza,
algo que indica a área idêntica do
país um caminho certo para a
prosperidade. De um modo ge-

existem os galinheiros de ripado
dos primeiros tempos. O aqueci-
mento artificial dos pintos é pormeio de campânulas, sendo ra-

New Hampshire, seguindo-se a
Leghorn Branca; atualmente, di-
funde-se um híbrido excelente, o"Ames in cross", originário de
Iowa, E.U.A., e importado (as

BOAS RAÇÕES, ÊXITO
GARANTIDO

O principal problema dos
criadores de aves é ninda a
alimentação dos seus'planteis.
E' problema permanente, mas
aue, felizmente, vni cncontrnn-
uo solução pela.maneira com
que os interessados já o enca-
ram c, também, pela instala-
ção dc empresas especializa-
das na preparação do rações
balanceadas para cada tipo e
finalidade -do plantei. AK> há
bem pouco tempo, os criado-
res, de um modo geral, preíc-
riam preparar as rações. Essa
orientação, porem nem sem-
pre dava.os resultados espe-
rados, pois a aquisição dos in-
gredientes necessários não cra
íácil, consumindo, tempo c tra-
balho precioso. A preparação
das rações, não atingia a sua
finalidade e, quase sempre, era
uma operação anti-cconômica.
Aos poucos, os criadores fo-
ram observando que o mais
prático é mesmo adquirir as
rações balanceadas. Sem dú-
vida, é melhor adquirir do que
preparar as rações, desde queo criador tenha garantias reais
de que elas são escrupulosa-

mente feitas e contenham todos
aqueles elementos indispensá-
veis à produtividade do plan-tel.

Sendo comprovadamente
mais indicada a aquisição de
rações, os criadores devem,
exigir dos fabricantes a garan-
tia de que os produtos manipu-
lados e as rações sejam as de
melhor qualidade.

federal e estadual, pois todo o
seu progresso (excetuando-se a
bela rodovia) nasceu do trabalho
duro e constante dos avicultores
locais. E' urgente a construção
de um frigorífico, ali, para a es-
tocagem de frangos e ovos, bene-
ficiando-se os produtores e tam-
bém os consumidores cariocas.
O Conselho Coordenador do
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Membros da C.N.A. c oredator avicola do "Correio" ouvem Oliveira Castro apreciar (tècnicamente) o sistema dc criação desta çranja, do sr. Adão Hansen. Dá bons lucros.

avicultorras as baterias. As rações, pro- matrizes) peloduzidas na área, são de alta qua-jSvencgaard.lidade, não se usando mais resi-
duos de trigo senão cm taxa mí-
nima; fubá e outros alimentos no-

ral, predomina cm São José 
"doíbres 

garantem a alta produçãoRio Preto o sistema de confina-ldos rebanhos. Predomina a raça

FALTA APOIO OFICIAL

Sveh; Abastecimento está períeitamen-
ts a par desse problema e, segun-
do nos declararam diversos téc-

(Continua na patina i.gulnte)
Sâo José do Rio Preto merece

o máximo de apoio dos governos

É PRECISO MELHORAR
as casas de aves da Capital
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Precisamos melhorar os nossos matadouros dc aves
Em companhia do sr Frank| fornecimento de tipos de carcaçasMoore, especialista americano em;com maior volume de carnes,avicultura do ETQ, técnicos da! Do mesmo modo, a especializa-Comissão Nacional de Avicultura ção de avicultores se tornará ne-visitaram, no mês passado, algu- cessaria, para a substituição- dbmas rasas comerciais de avós vi-!fornecimento de carcaças de car-vas c abalcdouros do Distrito Fc-'ncs fibrosás das aves crioulas porderal. Verificou-se então, que a

qualidade das aves expostas à
venda, ou abatidas, poderá ser
grandemente melhorada, dc modo
a beneficiar

to dos frangos de raças especial!
zadas.

De acordo, ainda, com os planosda Comissão Nacional de Avicul-
tura, a fim de melhorar as con-
dições do abastecimento de car-
nes de aves, será necessário o re-aletos" dp rajas mais indicadas, equipamentos das instalações dos

para a produção dc carnes ten-iabatedouros industriais, de moras. O volume geral da produção, do a permitir maior volume deigualmente, poderá ser duplicado, abate, em condições técnicas e hiro consumidor com o-tendo om vista o maior'rcndimcn-lgiènicns satisfatórias.

VÁRIAS NOTICIAS
• O lançomento de "Avevlta Provintlva" (X o XX),

íol precedido de vârloa, tentes de laboratório e em franje,
desta Capital. O uso de "Avevlta Preventiva" elimina o
firnnde mal da avicultura, a coceideose. E podemos enteei»
par que o Minho Kluminente ultima «s experiências para o
fabrico de nova "Avevlln" pnra «ves em reprodução, • O
Conselho Coordenador de Abastecimento está consultando as
entidades avícolas sobre a conveniência o a uportunlaade de
ser íi-ii.i, Imediatamente, a llberoçSo dos resíduos de trigo.O estéreo de galinha é um dos mal* poderosos (erUliuintrs
e, cm Silo Paulo, contribuiu pnra a restauração de velhas
fazendas de eufé. A Granja Guanabara, desta Capital. Indus.
trlallzou o estéreo de galinha, criando o produto 

"Adubave".
As qunrtns c .-i-\t..-.-..n.i . de 14 As 16 horas, dois técnicos
estão a disposição dos Interessados no planejamento de n<>--
vas granjas avfcolns. Local: Serviço de Informação A.-.rlailn..
4.Q andar do Ministério dn Agricultura. Técnicos: Médico-'¦
Veterinário Jorgo Vnllsman e Avicultor Carlos Mondes do OIU
velra Castor. Intormaçõcs pelo telefone 32-7560 (d. Lèdu) • JC
Granja Carolina (Nova Iguaçu. R.J.) produz um híbrido
("New Borr") que é o resultado de 10 anos de estudos. V

Em 20 de dezembro próximo, a Associaçio Paulista de Avi»
cultura comemora o 12.° aniversário do suo fundação. * A'
Granja Branca (Campo Grnnde, D.F.) produz o Pinto PS£
valendo prodiititldadé e saúde. * O Instituto de Zootecnia,
do Ministério dn Agricultura, ro-edltou o folheto "Avlcultu-%.
rn c Cnnicultura", com intormnçôcs úteis aos nvicultorci
principiantes. Distribuição gratuita. Pedidos pnrn o Ins-
titulo de Zootecnia, Rodovia Rlo-S. Paulo, Km 47. Via Cnm-'
po Grnnde, D.F. Somente pnra atender aos seus atuais cllcn*'
tes dc pintos dc um din. n Granja Guannbarn terá dc aumen-,
tar os seus planteis dc poedeiras dc reprodução dc 20 para
30 mil aves. * Há, atualmente, no Brasil, cerca dc 100 mi-
lhões de galinhas, produzindo 450 milhões de dúzias de ovos,-
Novas técnicas de criação podem dobrnr essn produção sent"
numcntnr o número dc poedeiras. * Peru c frango são ilnis
dos alimentos, idenis para os pilotos dos aviões dc caça a jato,.'
conforme concluíram as cozlnhns-lnborntórlos do aviação,
nortc-nmericann. ° A sede do Sindicato da Indústria de Ro«*
ções Balanceadas, desta Capital, é na Praça Pio X, 78, li.0,*
sala 1.108. Procurar o Secretário Geral, sr. Dorozil Alves'-
Pereira. a A Granja Ouro Branco (Jacarèpaguá, D-F.) Ins-"
talou umn novo incubndora Robbins, com capacidade pnra
64.500 ovos em coda carga. • A revista "Canaricultura" fo-
callza assuntos do interesse pnra os criadores dc canários.
Correspondência para a Praça Professor Pinheiro Guimarães,
32, ap. 301-A. Tijucn, D.F. • E' possível que o Instituto Bra-
sileiro do Café participe dc uma campanha visando a asso-
ciação dc granjas avícolas às lavouras dc café. Objetivo: uli-
liznr o estéreo dc galinhn na manutenção da fertilidade dns
terras plantadas com café. * Está sendo organizado cm Belo
Horizonte, M.G., um abntedouro para nves, com o capital de
um milhão dc cruzeiros.

OVOS E FRANGOS MAIS BARATOS COM
OUSO DE C0MED0UR0S AUTOMÁTICOS
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Gian-tado piatlco da_ viagem de estu- dèlo americano. Assim, a
íL?riP n°viSr.?1iyaÇ°eSi.qU?, Um gm'\P Branca instala 60° aparelhos;
P- nn S t0.1 es brasileiros rea-S guai número é o projeto da Gran-ou nos Estados Unidos da Ame-ija Estrela (ambas em Caninorica, recentemente.. Inicia-se um Grande.); enqimnto a Grania Sa!programa de redução de máo-de- nhauã (Itaguaí, R J.) encomen-
t^\n-,rlf^nhi^°laS Paulis"Ldou 5-°°: «o EMàdo do Rio, devem
_ «,'jíí?¦ fS e fl"mmcnses coni ser citadas a Granja Iguaçu (264)
HiSÍÇftS" Somedol!l'°s automá- a Grania Paraíso Rezende) comticos, fabricados aqui mesmo por 400, além de outrasempresas nacionais, a SCAL-RIO /,.„„-.- • j
q a rir..i_ r_,.;._i „ vu ¦ \, A nova técnica de arraçoamon-S.A. desta Capital, e a Fábrica to — muito comum nas granjasdc Misturadores "Lynce", de Ati- americanas, diminui cxtraordillà-
baia, S.P. riamente o custo dc produção

Vemos na folo o comedouro,00"1 a redução da mão-de-obra
SCAL em pleno funcionamento e: (basta carregar o comedouro au-
podemos informar que os líderes'temático uma,vez por semana eda avicultura carioca e fluminen-l Oi '
se estão substituindo os seus an- (Continua na páülna seguinte)

Criações mais sadias e lucrativas
se obtêm com os

SUPLEMENTOS
^ PARA RAÇÃO ANIMAL \

SQUIBB-MATHIESON
¦1. V

(19) Suplemento Antibiótico e Vitaminico
Estimula o crescimento de pin.os, frangos - perus. Eleva a postura nas Rall-nhas. favorece a cria - engorda de aves, leitões e porcos adultos. Desenvolvirapidamente iw bezerros. \
A venda em sacos de 1 kg e tambores de St) kg. \

Modo dt tmpragar Vil '
-Am e suínos em girai- 1 kg por tonelada de ração. Bezerros t outrosammats novos: 2 a 2,5 kg por tonelada de ração. ¦

(20) Suplemento Antibiótico
Permite a manutenção do crescimento - recuperação econômica de animais,aves doentes. Melhora a flora intestinal.

Peça ao veterinário ou à Squibb que lhe envie o folheto ilustrativodos usos destes produtos. Exija-os do seu fornecedor.

\ ' X V,\

PRODUTOS DA
DIVISÃO VETERINÁRIA

ERSqjjibb &Sòns,SA-
Produtos Químicos, Farmacêuticos e Biológicos
Av Joõo Dio.. 27Í8-Santo Amoro-SSc Paulo-End. Tel., ERSQUIBB-Tel 61 2,41
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BOA NOTICIA PARA OS AVICULTORES - O novo dl-retor do Instituto de Zootecnia, do Ministério da Agricultura.Prof. Vicente dc Paulo Graça vai estabelecer a mais completaarticulação entre êsse órgão e a Comissão Nacional dc Avicul-tura. Foi o que declarou ao'nosso redator avícola. (na foto emmanga de camisa), logo após. a sua posse. O médico- veteriná-rio Vicente de Paulo Graça, pertence há 10 anos ao quadro téc-nico do I. Z., mas iniciou sua carreira como professor da Escola
ciona Zootecnia Geral e Genética Animal. O Instituto de Zo-Superior de Veterinária dc Belo Horizonte (UREMG). Atual-mente, pcrtcrTce éle á Escola Nacional dc Veterinária, onde le-ciona Zootecnia Gcral c Genética Animal. O Instituto dc Zoo-tecnia comanda tôda a experimentação do D.N.P.A., podando,assim, prestar uma grande ajuda aos programas de desenvol-virr.cnlo da avicultura, a cargo da C.N.A. e do Projeto ETA-42
(Avicultura). Empossado no cargo, o prof. Vicente dc PauloGraça entrou em contado com o presidente da C.N.A. mnnifcs-(ando o seu propósito dc prestigiar os trabalhos de experimen-lação e pesquisa avícolas de que tanto carecem os nossos avi-cultores, o que constitui a boa noticia desta semana para osleitores de "ATUALIDADE AVfCOLA".
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COMEDI» AUTOMÁTICO OE SUSPENSÃO

o mais eficiente e econômico
Altura nguldvil para
ovii di quolqmr tamanha
Allminla ism Inlirrupclo

e Nâo dtsperdlça roçflo e funciona
tm altura nalural, confortdvel
t ao alcance dt Iodai a. ave.

Maslmo sconomla d. mto ds cbra
Dlilrlbul roclenolminti
a fórmula Inligrol
Dlipirla molor Inlsriui
na. avu pila rinovarSo
continua da raclo no prol»
Promovi molor rsndlminto
do nbonho
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Açude M*r d'.\»ua. tu l'a..itu, VisU de montante
Cita-se freqüentemente a Calitcrnia como fígado, produ: muito e produx sem descanso, dt

uma dai regiões agricolamente mais prósperas janeiro a dezembro.
dos Estados Unidos t do Mundo. A Califórnia é, Na irrigação emprtgam-sc águas de rios pt*
sem dúvida, um dos grandts celeiros dos Estados renes e *-e rios "mipcriédicos. Às vezes a água
Unidos. Aliás, domina inteiramente a produção è elevada por meio dc motobombas e distribuída
de laranjas, azeitonas, uvas e vinhos do grande na terra a cultivar, pelos canais dc irrigação,
país da América do Norte. No entanto, a Cali- Quase sempre sc foicm grandes açudes que
fórnia, em seus vales mai. promissotes, é imo r-..-.ulam »• oauos da e<tacão ehvtvo"* c c.s dis-

FABRICA DE MISTURADORES "|_YHCE"
Caixa Postal 45 —. Atibaia — Estado de São Paulo

IN CU BXÇÍO
A incubação é o processo, na-1 turas. Deverá ser de tamanho

tural OU; artificial, a que devem
ser submetidos os ovos férteis,
para que o embrião quc neles
se encontram em estado latente,
possam desenvolver provocandoo nascimento dé um novo ser:
pinto, pèrú, pato, etc. .

.-•. O -processo' lnqubatóriò .consis-
te essencialmente em. propor-cionar aos ovos o calor e úmida-

DOSAGEM DE VITAMINAS
DO ÔVO ,

É sempre interessante conhecer

0 MAIOR CENTRO...
(ContlnusçAo da pigln» anterior)

nicos seus, com a melhor vontade
em cooperar no empreendimento.
Cel. Waiter Santos: dê o sinal de

partida, que o povo de São José,. -.,-,,¦,'lhe dará uma estátua! Os tabela- l°1-es yitamlnicos dos alimentos, çao consiste em conseguir
Centos avícolas (COFAP) têm!Um estudo feito por Adrian (Lab. eclosão dc maior percentagem ^-.se 

em
prejudicado as atividades- da re- j Pj°£,him. Nutrit. Belleyue, Selne- de pintos, tomando determinado °-^lve' ™
>íião. Mas a medida mais ürgéri-fet-OiseV-revelou que o ovo con- numero dc ovos aptos. «mento hs

conveniente, isto é, -compreendi
do entre as 57 e 65 gramas para
as raças de galinhas industriais.

Náq se devem incubar ovos
muito pequenos nem demasiada-
mente grandes pelas razões se-
guintes: 'O ôvo dá origem a um
galo 'pttjíuènb.- Além do lator
ovo pequeno é transmitido porherança com caráter dominante.
Quanto ao ôvo demasiadamente
grande, acusa elevada pcrçenta

de necessários para provocar o
desenvolvimento daqueles em-,.
briões, o quc se obtém natural- j gem dé iníertilidade. Áíncfa pormente por meio de unia galinha, causas dc ordem fisiológica nâo
ou artificialmente por melo dc é desejável suplantar certos li-
máquinas, chamadas incubadei- mites em tamanho do- óvo, poisras. isto vai acarretar prejuízos na

O íim da incubação é portan- postura ou na saúde da ave.
os trabalhos feitos em laborató- io, o de reproduzir as espécies . Quanto ao ôvo_ destinado à
rios especializados sóbre os va- ovíparas; e a ciência da incuba- ! incubação que não pode ser

a empregado rapidamente, conser-
lugar próprio, se

Dr. Pedro Costa Filho

tante e que se mantenha em
volta de dez graus centígrados,
tendo em conta que em volta de
vinte graus centígrados já o em-
brião inicia o seu desenvolvi-
mento.-

A fim de que a gema não
se prenda ' à membrana, o que
motivará a morte do embrião,
os ovos devem ser virados dià-
riamente. t importante ter-se
em conta a idade do ôvo a in-
cubar, lembrando-se que o maior
êxito se obtém com a incubação
de ovos de 1 a 10 dias .de idade.
Entre os 10 a 20 dias a percen-tagem dc eclosão baixa senri-
velmente e passando de 20 dias
de idade, os ovos postos a In-
cubar, a percentagem de eclosão
cai a 15-20%.

Nâo se devem incubar ovos de
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1'oniar de laranjeira, e vr.rLi.--ii dr eapins e lri-.imu-.o>.> tuiivas. ;r.\ilc.ui.is periôdicamentr
Para formarão de matéria oriantra. Marzens pernambm-snas do Rio Sio Francisco

te, reclamada por todos os gran-!leni 29,45 miçrogramas ric ácido
jelros quc visitamos, é a cria- "•«« mÇ°. 224,2-mlçrogramas dc
çâo, pelo Ministério da Agricul- nboflavina e 968,5 de ácido pan-
tura. dc um Pôstn de Defesa Sa-, totenico. Os métodos do dosagem
rilária Animal, o que pode seriaram os-microbiológicòs, os qua;s
feito facilmente pelo D.N.P.A.>«le campo, dao resultados mais .
inclusive porque contaria com a perfeitos, As quantidades revela- seja fértil para assegurar que |
cooperação ria AFA c dos gran-; das no estudo dc Adrian, apresen- seja apto para incubar. A esco-! Técnicos d Ministério dades avicultores locais. Falta,ltad° no 10° Congresso jJo Agn- lha _dos ovos para incubar e1 i*-l-ull-ur* u» ramíbicno o..
sempre, vacina para a manu
ção de programas de profil,

O ÔVO PARA INCUBAR

Temos nos referido a ovos
FÉRTEIS e mios APTOS.

De fato, não basta que o ôvn ;

. menos, de 24 horas de postos.so para çsse fim obser- ' Quando o.s ovos tenham sofrido)1* exemplo um com par- transporte por estrada dc ferro,timento bem ventilado c rclati- automóvel, etc, devem ter umvãmente escuro, cnm uma tem- descanso.de 24 horas antes dcperatura aproximadamente cons- entrar em incubação.

PESQUISAS DE FÓSSEIS NO NORDESTE
,.alla,™ nu .«.- v.....B._»ü uc ar.-.- "... ,» u.i.-, ,<,,» m__u... -¦ . . » do Ministério da í tisU alemão Wegener, autor da
jten.'! cultura realizado em Edinburg, função de grande importância Agricultura estão realizando I Hrp.otrie?e-1íe. °.°n/fí,ren* a ,Ame
axla;| 1954, confirma cf atualizam resul- no êxito, não só incubação co- importantes estudos em ja- ' íinente en épocas remotas A^1-„0J tados-de outras fontes, todas con- mo ainda para a vida do novo 7ÍHoc ,*„ f„cfo(„ j„ r.,:„«„ ' ,i„"„,.„ Íplcl^rlT.la;!-._A..r"um Pôrio (na localidade deno-'t;,c'os de outras fontes, todas con- mo ainda par

minadai Posse) resolveria n prn-'.cbrdando em que o ôvo é uma das ser a que darão nascimento.
-'blema com vantagens para to-'me"lm'cs fontes naturais dc vi- _ O ôvo parn incubar deve ser
rbs inclusive parn o'Ministério taminas do complexo B. Além ineprovável, tanto por suas con-

:rià Agriculluiv. qne, assim, fica- das referidas, o ôvo contém, ain- dições extrínsicas como intrinsi-
ria cnm o credito de também ler da, tiamina, em quantidade ,su- cas. Procederá de pais e mães
auxiliado a avicultura do maior perlor a 130 miçrogramas, c íêr- sadias, preicrivelmente cm volta
centro avícola rio B'-?sil
¦"PUBLICAÇÕES 

RECEBIDAS
"RIO RURAL"

,Iá está circulando .o Io mime-
ro da revista RIO RURAL, a
mais nova publicação rural do
pais.

Abrangendo assuntos ric inte-
résse gera], RIO RURAL publi-
ça, dentre outros árticos valio-
sos, os seguintes: A Agricultura
vn D.F.; Negrão Quer' Salvar a
Cidade: Novas ''firicdades ric
Trtpo; A Gelcin Real; Criadores
Terão Financiamento, e muitos
outros trabalhos, além das sc-
ções fixas. Sem dúvida, RIO
RURAL é mais um tento da im-
prensa especializada do Brasil.

ca de
de niaci

quatro e meio miligrama..- clc dois a,nos dé
üina. Tais quantidades são vigorosas, de f(

idade, fortes,
forma

zidas de fosfato de Olinda j tura que os separou, pela hipótese,
— 'Semelhança com fósseis teria ocorrido na Idade secundária,

nn<.nn.,-orW „~ _«,.(.. succdcnao-sc depois paulatino afãs-entontados no norte • .tamento dos dois territórios, porda Afnca "deslizamento" sóbre camadas geo-Palcontologistas do Ministério lógicas de formação mais antiga.
da Agricultura catão ultimando. Os geólogos do Ministério da
estudos sóbre uma série de fósseis. Agricultura, que nâo discutem a

região de poucas chuvas, semi-desérticas em sua
maior parte. Há mesmo grandes desertos na Ca-
lifórnia. A água é muitas vezes bastante escassa.
A água que abastece Los Angeles vai de uns 500
quilômetros de distância. Foi a irrigação siste-
mática e intensiva que transformou a Califórnia.
Onde não chega a água das regas i o deserto
ou o semi-deserto.

Ora, o que aconteceu na Califórnia pode
também suceder na região semiárida encontradic,a
em trechos do Piauí, Ceará, Rio Grande do Nor-
te, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Ba-
hia. A região semiárida brasileira é muito mais
chuvosa que as zonas secas da Califórnia. E uma
vantagem. Quase sempre as irrigações são ope-
nas complementares. A terra é fértil. Quando ir-

tr.bucni, por gravidade, quando necessário. Os
trabalhos dc irrigação estão a cargo do Depar-
fomento Nacional de Obras Contra as Secas.

Numa das fotografias vemos um trecho do
açude Mãe d'Água, no oeste paraibano. Acumula
639 milhões dc metres cúbicos dc água, num lago
de vários quilômetros dc comprimento. Na outra
fotografia, ha um pomar de laranjeiras, irrigado,
nas margens pernambucanas do rio São Fran-
cisco. A zona produz umas laranjas deliciosas.
Colhem-se ai, em terra irrigada, cerca de 10.000
toneladas dc cebola anualmente. São enviadas
para o Rio dc Janeiro. Há uvas deliciosas. Olti-
momento a Comissão dc Valorização do Vale
do São Francisco c o Departamento Nacional de
Obras Centro ns Secos estão fomentando a viti-
cultura, Flontam-sc grandes c promissores vi-
nhedos.

• ... .. .--,-, ?• pe?os! encontrados nas minas de fosfato! validade ou nâo da teorfa. ame-significativas e estão relacionadas normais para a raça e alimenta- de Olinda, Pernambuco, tendo sentam apenas o resultado ,_e Seusao pc=o médio rln ovo dc consu- dos corretamente a fim rie que chegado à conclusão de quo aore-l trabalhos Os fósseis descob

OVOS E FRANGOS transmitir suas. melhores quali-dades. Isto quanto à sua ori-
gem; e quanto ao próprio ôvo(ConlInimçSo da pAglna anterior) além de serem fecundos, deve-' rão ser também de forma geo-não todos os dias. como acontece métrica do ôvo

nos comuns) e a economia dc ra
ção: também a limpeza sc sim

t. .„),„„, ._ L™."m„j|^-j.]"""«.""« » ^"n«™u uc que Rpre-iwaoainos. us iosseis descobertosse achem em boas condições deitam surpreendente correlação|em Olinda pelo engenheiro P.

SEMENTES DE CAPIM
Gordura, Roxo, Cabelo de Negro,

.Taraguâ e -Coloniao limpas e garan-
tidas, » venda na "Casa Surerus",
Indústria e C«,Vírclo,...S. A. — Juiz
de Fore. — Minas.

plifica e hã mais espaço nos.ga-
linheiros para as aves. Por fim,
o comedouro automático- impede
que as aves escolham o milho pi-cado, alimentando-se com todos
os elementos nutritivos da ração
e, assim, ganhando em saúde e
carjacidade de produção.

Sâo tantas as vantagens dos co-
medouros automáticos para

partamento Nacional da Produção
, - Mineral, os quais procuram deter-Sua casca devera ter-textura /minar a idade geológica das ca-uniforme, sem rugosidade nemjmadas dc fosfato, visando a faci-

com espéoies encontrados no nor- Moayr.de Vasconcelos, estão sendote da África, principalmente em! estudados pelo D.N.P.M. há vários
Marrocos. As pesquisas estão sen- j meses. Distribuein-se em três gru-do efetuadas por técnicos do De* P°s* dos répteis, dos Invertebrados

e dos peixes
Êsses fósseis ficaram sob a res-

ponsabilidade dos paleontologistasL. I. Price e Rubens S. dos Santos

ELHORES RESULTADOS
em menos tempo!

deformações calcáreas, sem ru-J litar os .trabalhos de exploração!'da |' geólogo Erlcksen dc Oiievira
jazida, e realizar o reconhecimen

FINANCIAMENTO PARA
OS AVICULTORES

TRATOR AGRÍCOLA

O Banco Nacional dc Crédito•asi Cooperativo vai dispor de um
granjas do país, que os avicul-| crédito de 100 milhões de cru-
tores esperam que o Ministério zeiros para financiar os aviculto-da Agricultura ( Divisão de Fo- res, por intermédio das respecti-
mento da Produção Animal) rea-1vas cooperativas. Cada avitultor .....
bra imediatamente o seu serviço;pode pleitear até 200 mil cruzei-,—,de revenda de materiais avícolas,! ros, ao prazo.de 3 anos, juros de
permitindo-lhes, assim, a moder- 7% ao ano, aval rie 3 diretores da
nização das suas instalações. Icooperativa.

o de novas ocorrências de impor
tante signlficanão cientifica. crs iso.000,00 — ioo% financiadoA semelhança entre a paleonto-| Otlmo trator, comI arado, Kradr.logla brasileira e a do continente i P""*' * óle°. <*/ -1 cavslos, corrente
africano constitui uma constante í"*;"5 _ne"f;n *• p^e5'a,-ft<', rt« Crs
devidamente estudada pelos geólo- 'nífiuÍL ~ com ° pro"
gos, ocorrendo o fenômeno também1còm as demais nações sul-america-
nas; 'banhadas 

pelo Atlântico. Ofato é encarado como um elemen-
to a favor de teoria do "desliza-
mento dos continentes", do cien-

2.1814

CARRETAS
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TODOS OS TIPOS
E CAPACIDADES,

COM RODAS
PNEUMÁTICAS

¦| BosculanH» » 1.000 o 3.000 Kg,

SAO PAUlO,
PORTO ALEGRE,

SEIO HORIZONTE,
JUIZ OE FORA .

i custrraA
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COMÉRCIO E INDÚSTRIA
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Pão í.b Açúcar • -.000 o 6.000 Kg
I

Rio ds Janeiros
Rua Tsol.lo Otorff, 81/8j
Caixa Penal 2031 • Fone .i^drJKrl

FINANCIAMENTO-TÉCNICO
DE ALGODÃO PELO
BANCO DO/ESTADO
DE SÃO PAULO
O Secretário! da Agricultura, pau-lista deputado Jayme de AlmeidaPinto, recebeu da direção do Bancodo Estado de São Paulo comunica-

ção de qüe o recebimento de pro-posta de lavradores Interessados emobter flnanciamento-técnlco do al-
godão não esta condicionado a pra-zo especial. Nessas condições,; a so-licitação daqueles empréstimos po-dera ser feita dentro do prazo nor-1mal que o banco mantém, e que éde .1° de Junho a Io de fevereiro, pa-ra os financiamentos agrícolas i^^BBBBBiBK^^^iit^timmm^^miiímmrmr^^wm

JOSÉ GUSTAVO DIAS
Av. Rio Branco, 57 - $/ 806

Rio DF — Fone 23-5247

Revende produtos da:
Vitocampo — Rhodia
Farmapecuaria — Pfiier
Monguinhos — Blcmco
Laborterapia — Geigy
Uzinas Chimicas — Bayer
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...nüo t nlimeiitar urtt!
A Scal-Rio fabrica Rações
Scalvita há mais dti 20
anos; sua experiência k ba-
«nada no plantei da Gran-
jn Branca, sua associada.
t. em planteis de. diversos
avicultores do D. Federal
t Est, do Rio, perfazendo

/.iro tolal de 300.000 aves.
Siga o exemplo dos técni-
cos, alimentando racional-
mente suas aves no.» Ra- _\
ção Balanceada Scalvita.

SCAL-RIO S/A
Andrade), 9ÓA oiq. Mal. Fíoriaru

lei. 43-m* l/ído iMsrnnl
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do Moinho Inglez
Tecnicamente manipuladas e
contendo, na proporção
ideal, todos os elementos
indispensáveis para
aumentar a resistência ou y
a engorda da criação
a manter sua boa saúde,

as RAÇÕES BALANCEADAS
dq, "MOINHO INGLEZ"

permitem que o senhor aufira,
e;n menos tempo, lucros
mais compensadores I

-32£% .
tri6ave trigave ffli&iw rwci ^porch m'laent

Inicial cr*»jcÍr"«nto p*>itvio extra
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 10 de Novembro de 1957IO 
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TREPADEIRAS
INDÍGENAS

-J__ dat plantas mais que-::ciu para .atadas artísticas
é a bosta "Trombeta-azul"
.-i. ti-__ci_.f-.iie chamada "Con-
í'ott*Bfai» coer-ulea". .

Dotada de linda folhagem
vejx____.ace * flores arul-ce-
Ienes muito vistosas, essa
planta e muito cultivada nos
;_-din» públicos e particula-
res de todo o Brasil. Suas1 16-
res alcançam grande diá-
metro de formato trombei i-
forme (em forma de trombe-
ta) e o centro amarelado.

Talvez o único inconveni-
ente dessas plantas seja a sua
efêmera duração rias flores.
Desabrochando pela manhã,
fecham logo após o meio-dia.
Os botânicos atribuem a ésse
fenômeno à pouca resistén-
cia des células da corola aos
raio* solares, pois em dias en-•cobertos e mesmos chuvosos
_s flores conservam-se viço-
sa. até ã tardinha.

Mar isso não desmerece o

valor dessas convolvuláce.
para a ornamentação de ripa-

.dos, 1 a t a d a s, caramnn-
chões, etc.

Pelo fato de desabrocht-
rem pela manhã, os amcrlcn-
nos deram a essas plantas o
nome de Moniino glory, ist<>
é glorio da manhã. Ésse no-
me é dado a tôdas as planta'
da família das "Convolvulá-
ceas", dos gêneros Conuolni •
Itu e Ipomoea.

A "Trombeta-azul", "Tron
betinha", "Campanhia-azu!
"Glória-celestc" ou "Glória-
da-manhã", desenvolve-s.
bem em qualquer solo, desdi
que éste seja permeado e bas-
tante adubado com estéreo .'
curral ou de galinha.

A multiplicação se eíelu
apenas pelas sementes que sr
numerosas depois que a plan*
ta floresce. A semeadura pr
de scr feita durante todo
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0 OPERÁRIO RURAL
Enf. agr.no mo William W.*«n ÍJwtfc* A* 8-khm

*
Fala-se tanto do operário da, n.n pojâivelí, d*ndo-lh«« pri-; jau» nomm» met* M«*mr ÉM___M.

zona 1111..I, querem levar-lhe to-imio. ou bonificações; ...•..>*. -r. ¦.*.,-„...-. •, ..* «tv N AtMy.-n.vt y_.»
doi os favores de que gozam osldo-lhea anisténeia medica, :•• - • .;.« • ttr. -.•*.'%_ ítrj.íiw w
operários urbanos. , laria, farmacêutica; catai -anforVpr.li-.cae • -iv.-i *m-.j..'-. •' vx>v~

Naturalmente a aua xlluação é! laveis, enfim facilitando por to-,(ttt '¦ ¦¦ ¦ - ¦ t.-.-t-v <v 4;*.u..*4.wisa> —>
dignn de amparo. Entretanto, aa|d08 ot meios a vida desses opa-laW pune. *t.m_f.. ta lÉM-M
iiiiuiii.iii-. du in. 1. meio .............. 'dia Ut tHffWW, Ê fiHK* BJtJMbMU

Surge agora o problema politl-irtr. «au »té •MNNMttt Ha *wt.»
co, o direito d« votar • «m torno pn :¦• *.br*. «m> Mtti ¦•;.«* r*
dele o grave problema do anatfa- a..__-tfa.ranY o* >-.i'i.•.¦*-.-.. Vi.-i
betitmo. • «.hra. Km» • .--.i •• .•*¦ ¦_ <t

Na Imprensa, no Parlam-nfo « j# -r.mhní«*. a MMMÉaBmp cn
nas sociedades d« classe, a .-.-..i- Brasil, /.« '..«•...'..-a.' « t,r.t
teria tem tido amplamente dis- '¦ rioment.
cullda, tém»s« avlntado a Idêial- ——
de sa modificar a lei eleitoral, d«!
modo que ela possa atender ao.
grande número de eleitore. semi.;
analfabetos, que vinham a!*- ago-'
ra desenhanoo as letras d« seutí
nomes.

Sou de opinião, que a lel de-
verá continuar como esti, • ao
envJt dela baixar ai- ao temi-
analfabeto, ou ao analfabeto, pormelo da simples Impressão digi-
tal, que a sociedade elevasse es-.
sas duas classes de brasileiros, de1
modo que, pudessem satisfazer
desembaraçadamente a exigência
de escreverem o seu requerlmen-
to de inscrição. Neste caso ns po-
liticos e os cabos eleitorais nas
cidades e no interior, promove-
riam a alfabetização dos seus
eleitores; não é utopia, o que pro-
ponho. Quando chefiei a Estação
Experimental de Coroatá, no Ma-

lho), etc. Êste grupo corresponde! ranhão, promovi a criação de „ -.-.__?/ P 4 E
ao que em S. Paulo é chamado uma escofa primária para a «l-!A(£,%™*!*_£.£ &**!__?* .*.de colonos. Pode-se dizer de um|fabetizaç3o de adultos; desta lnl*>,çht!« ;.•• -. vStts» TtStraX z<,*.

oferecem pecullnrfdadet etpeciait.
No Estado de, S. Paulo, por ex,
distlnguem-se doli tipot princi.
pais de operárlot ruralt chamaíin-.; — camaradas e colonos, Ot
primeiros trabalham assalariados
e 01 últlmot sfio empreiteiros:
formam lavoura» de café e ou-
trás; capinam cafêzals, colhem
café, algodão, ou outros produtos
Estes geralmente nunca traba-
Ihíiin a salário, Comumente se
consideram em nível superior aos
primeiros. As grandes lavouras
dc café e os algodoais de S. Pau
Io, como os laranjais, foram for
modos, conservados e os seut
produtos colhidos, por êsse gru-
po importante de operários, que
constituem a maioria nos meios
rurais de S. Paulo. Qs câmara-
das geralmente cuidam da.sede
dos fazendas, dos animais, das
viaturas, dos diversos pequenosserviços de volta das scaes.

Nos outros - Estados, como o
Estadb do Rio, Minas Gerais, há
operários assalariados do derre-
dor das sedes dos fazendeiros e os
Meieiros, que cuidam do caíé, do
algodão, dos cereais (arroz e mi-

¦ 1 ¦ ' ¦ " ¦ 1 ¦¦ m __¦———^
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Localiaada num dos pontos mais centrais da cidade, a Praça Paris possui um dos mais belosjardins do Rio de Janeiro, quer pela beleza de simetria, dos canteiros qner pela grandiosidadeo conjunto, monumentos talhados em "Ficus benjamina como o elefante, o camelo, a pol-tron na etc.

A "VIOLETA AFRICANA" E CULTIVO
(Saintpaulia ionantha Lind)

MIOSÓTIS
Sra. Maria de Souza Borges
A-maraUna—Bahia.

_ Of rt.iri.o-i_- são planta? muito floriferas que se podem semeardurante rodo ano: entretanto, aconselhamos efetuar essa pràlica nosmeses de fevereiro a aòrü e rio julho até outubro. Como vê. estamos
lora da epoca propicia para a cultura dessas delicadas plantas dejiores azuis.

BSPADAS-DE-SAO-JORGE

Sr. Oswaldo Soares de .Araiíio
Bio ce Janeiro — 'DF.

_.t populares -espadas àe-Sâo-Jorge!'. .ct-nti/icamente "Sanie-
Viena sp , nao tn?; exigências por solos iértei'. dâo-se bem em qual-ç-_*r terra; senda muito rústica., nâo gostam de reqas freoüentes. i aconselhável deixar de rega-las por uma ou ãuas semanas doque rega-las demasiadamente.

COM1GO-N1NGVÊM-PODE

Sra. Conceição Magalhães Baptista
Cascadura — DF

• »"__-.^ i_*r4ad? Me o planta conhecida por "Comigo-Ainauém-
poae -D^efíenoachia" picta" seja "altamente tóxica", devendo, porisso,ter banida doslares brasileiros. .4 quantidade tóxica 011? comemessa aracea causou a morte (por asfixia) em cobaias, numa exoe-npma realizada pelo dr. Paulo Occhioni. do Jardim Botânico isso-nao quer dizer que a mesma deverá ser expulsa dos vossos laresO seu reneno e inofensivo a seres humanos, provocando, apenas co-cena. mchaçao e queimadura locais. _¦-«-», co

*
Toda correspondência para essa subseção, deverá sc endurceadaa Rpsstni Prato, Seção "Parques & Jardins" _ "Consulta e respos-ias — Reoaçao ao Correio da -Manhã — Av. Gomes Freire, 471. Rio

Há mais de 50 anos, na pro-
vincia de Usambara (Leste da
África), o Cel. Barão Walter von
Saint Paul, descobriu nas matas
virgens de Numbara e, também,
nas montanhas (onde viviam nos
interstícios das rochas calcárias,
nos lugares protegidos da luz di-

|reta do sol e muito rico em "hu-
Imus"), plantas herbáceas, de fô-
lhas arredondadas, de longos pe-

^ciolos suculentos e pilosos, dota-
idas de flores, na maioria das vê-
zes de coloração azul ou azul-vio-
lácea. Essas plantas foram, cha-

jmadas 
"Violetas Africanas" ou¦"Violetas da África", ou, ainda,

!"Violetas de Usambara".
O Barão Von Saint Paul, vivia

na África tropical, onde possuía
grandes plantações de bauniljia e

! seringueira.
Desde então essas gesneriáceas

têm empolgado o mundo da fio-
ricultura.

Por ser de fácil cultivo e por
apresentar um sem-número de
variedades belíssimas, essa plan-
ta foi aclamada pelos jardinistas
mais famosos da Europa.

A "Violeta Africana" não é
uma violeta comum, conforme
muito supõem, não obstante suas
flores terem a forma e colorido
daquelas (A "Violeta Verdade,
ra" ou "Violeta Cheirosa" (Vio-
la odorata). pertence à família
das "Violáceas").

São cultivadas no Royal Bota-
nical Garden, da Inglaterra, ,io
Horto — da Bélgica, no Jardim
Botânico de Amsterdão, França,
Suíça. Japão. Estados Unidos, Ca-
nada e muitos outros países, semi
falar no Jardim Botânico do Rio
do Janeiro, onde existe mais de'
meia, centena de plantas diferen-
tesi cuidadosamente conservadas'
em estufa fria. Na América dol
Norte são cultivadas mais de 300;
variedades.

Como já dissemos linhas atrás,I
o cultivo das Saintpaulia è faci-1
limo. Existem várias lojas espe-j
ciaüzadp.s no Rio e em São Paulo:
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sf muito frágeis, quebrando fã-
cilmente com o menor abalo; é
necessário que o pecíolo seja in-
teiro.

O local apropriado para o culti-
vo deveria ser abrigado das chu-
vas, dos ventos e do sol, de modo
que se proporcione um ambiente
uniforme de temperatura. Essas
plantas poderão, também, ser cul-
tivadas em terraços fechados, es-
tufas frias (ou temperadas), es-
lufins. etc.

O lugar onde será realizado o
plantio, poderá ser um caixote,
ou caixa de madeira, cuja altura
nâo ultrapasse a 20 cm., no qualdeverá constar uma mistura de
terra vegetal e areia em partes
iguais ou exclusivamente areia
lavada de rio. As folhas poderãoser mantidas inteiras para o plan-tio, cuidando-se simplesmente de
reduzir o peciolo ao comorimento
de 2 cm. o qual deverá ser to-
talmente enterrado, até o ponto
em que a base da folha alcançar
o nível da terra ou da areia em-
pregados. A "estaquia", que é o
nome deste sistema de multipli-
cação, deve ser efetuada em linha

reta, de modo que uma folha não
fique muito próxima da outra,
aproveitando, assim, o máximo de
espaço. Terminada a "estaquia",
deverá começar o "controle" da
umidade do meio de enraizamen-
to. As irrigações serão feitas uma
vez por dia, à tardinha. com au-
xílio de um borrifador fino ou
irrigador de jato delicado. Nos
dias chuvosos ou de frio- (no in-
verno), possivelmente não have-
rá necessidade de irrigação.

A época que melhor proveito
oferecerá à estaquia das Sainf-
paulia é a que vai de abril a
julho.

Se a estaquia fôr efetuada com
zêlo,_ um mês após o plantio, ini-
ciará a brotação das pequenas
mudas, que variam em número de
2 a 5. Essas plantinhas poderão
ser transplantadas para os locais
definitivos depois de um mês do
aparecimento. E' necessário sa-
ber que, em cada vaso deverá
constar apenas UJVÍ.4 muda de"Violeta Africana". A terra em-
pregada no transplante é a "hu-
mosa" ou "terra vegetal", que
poderá ser adquirida em qualquer
casa do ramo.

modo geral que é assim o traba-
lho em todos os demais Estados.

Há de notável nas condições
de vida dos operários rurais no
Brasil, é quc as circunstâncias
sno diferentes entre os dois gru-
pos de S. Paulo'; como entre S
Paulo e os outros Estados.

Em S. Paulo, o meio rural ofe-
rece mais conforto ao operário
rural, quer ao camarada e quer
ao colono

Geralmente as fazendas lhes
proporcionam casas para moradia
relativamente melhores, de pare-
des de tijolos e cobertas de te-
lha. É certo que falta toda a par-
te sanitária, banheiro, privadas,
tanques de lavar roupa, etc. Há
escolas primárias para os filhos
dos operários e a maioria tem
suas viaturas.

É forçoso admitir que já têm
muito, entretanto o progresso
convida a que se lhes dê o sufi-
ciente e complete-o ambiente de
vida do operário rural, dando-
lhe o relativo conforto que o
progresso exige e que a atração
das cidades provoca, fazendo po
derosa concorrência ao meio.
rural.

Nos demais Estados as condi-
ções de vida dos operários rurais
são bastante precárias. Os sala-
rios que recebem são pequenos,
os proventos de tôdas as meia-
ções que fazem, não dão para o
sustento pessoal e de suas faml-
lias. As casas tle residências são
muito primitivas. Entre eles há
falta quase absoluta de higiene;
andam, adultos e crianças, semi-
despidos, de roupas rasgadas e
sujas. Falta-lhes quase tudo;
desde o conforto da casa, do ves-
tuário e da alimentação; sem fa-
lar dos estragos das endemias. e
da falta de qualquer assistência!
;ocial, por parte dos poderes pú-
blicos, municipais, estaduais e
federais. É um quadro doloroso,
êsse com o qual se defrontam
aqueles que rjercorrem o interior
do Brasil.

Todavia, tudo é certo e existe.
Não podemos porém dar um salto
mortal no escuro, levando para o
meio rural brasileiro, as medi
das, que foram adotados, tal-
vez com certa antecipação da
melhor oportunidade, e atual-
mente existentes entre os opera-
rios das cidades.

Em todos os serviços que dirigi
desde o Amazonas. Maranhão.
Rio de Janeiro. S. Paulo, sempre
proporcionei as melhores condi
ções de vida para os operários,
pagando-lhes os melhores sala

COMBATE
PULVERIZADOR
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analfabetos e achando os rapazes ' ''"
dispostos e aproveitáveis, tomei
os seus serviços na Estação, pro-
movi a sua alfabetização: dei-
lhes toda a instrução dos traba-
lhos que realizavam; pessoalmen-
te ensinava-lhes tudo que podiam
aprender; depois de saberem ler,
pus em suas mãos revistas e li-
vros; fiz deles Técnicos Agríen-
Ias capazes, de conhecimentos só-
lidos; a ponto de mais tarde,
guando Superintendente do Aluo-
não, aproveitei as suas eapacida-
des profissionais em funções im-
portantes noutros Estados; e eles
passavam como agrônomos, tal o
seu saber eficiente.

Esta façanha repeti como Di-
retor de Agricultura, no Amazo-
oas, no Estado do Rio, no Minis-
tério da Agricultura e em S. Pau-
lo; antes que existissem leis pro-,
movendo a alfabetização de adul-
tos e leis eleitorais, que apertas-j
sem as exigências em torno dosi
eleitores: no interior do Brasil
onde trabalhei, tit do homem do!
campo analfabeto, uma criatura!
capaz de assinar conscientemente,
o seu nome. de ler e escrever oi
que precisava. Não precisei de'
leis, não utilizei créditos espe-i
ciais. Usei apenas a boa vontade,
de transformar homens capazes, '¦
fortes e ignorantes, em cidadãos1
conscientes, capazes de.aporem os-
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I*ara o cultivo no interior das
moradias, a "Violeta Africana"
exige uma iluminação direta com

lâmapadas florescentes

que oferecem sementes de varie-
dades interessantes.

i Nesse caso, as "violetas" terão
;c_ ser semeadas em caixas rie
¦ í ladeiras com 2 partes de terra

e uma de areia lavada de rio. O
plantio para b local definitivo se-
rá efetuado quando as plantinhas
atingirem um tamanho ¦ regular
(uns 15, cm. de altura, mais ou
menos).

As "violetas", como quaisquer
outras gesneriáceas, são plantas"umbrófilas", isto é, gostam dos
lugares sombreados e com relati-
va umidade, sendo sensíveis aos
raios diretos do sol e às corren-

, tes de ar.
A floração se processará duran-

te todo o ano. ininterruptamente
Acontece que, às vezes, somos l

convidados a visitar uma rica co-,
leçâo de .Snin.pn. !in, cujas varie-1
dades são notáveis pelo' tamanho:
e formato das folhas, ou pelo co-j
lorido e ineditismo das flores.
Tratando-se de uma visita "cor-
dial" e não se dispondo de outro
meio de conseguir os melhores
exemplares, não há o que esco-
Ihér: as melhores variedades po-derão ser multiplicadas por inter-
médio de folhas que devem ser
colhidas em número relativo em
cada-variedade. Essas folhas te-
rão de ser maduras ou melhor,
em pleno desenvolvimento, com
uma coloração verde-esbranqui-
cada. não amarela. As folhas de-
verão ter, ainda, uma certa rp-
bustez ou vigor, pois folhas pe-,
quenas e doentias constituem oé-'
simo material de multiplicação. |As folhas serão destacadas dal
planta com muito cuidado, pois!

O LILÁS
Sendo um arbusto fàcilmen-

ta "domesticável". isto é, que re-
siste muito bem à poda, o Lilás
(Syringa sp.) è uma planta de
real ornamento, para cultivo em
vasos, caixotes e mesmo nos jar-
dins.

Possui tôdas às qualidades de
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uma planta de incontestável mé-
rito: floração l abundante, ílô-
res soberbas, agradàvelmente
perfumadas, de absoluta rusti-
cidade e por conseguinte, de fá-
cil cultivo.

Desenvolve-se em todos os so-
los e climas e o seu cultivo em
pleno jardim é muito simples.
Imediatamente depois da flora-
ção é necessário podá-lo para re-
tirar as flores que tenham seca-
do, os galhos mal formados, cor-
tando os outros por cima da

quinta gema ou "olho", a contar
desde o ponto de partida do ga-
lho principal.

Desta forma, assegura-se'o de-
senvolvimento dos brotos, proce-
dentes desses "olhos" que são os
qu. vão produzir flores no ano
seguinte, pôsto que a floração
cio Lilás só se efetua nos galhos
antigos.

Em Paris, durante o inverno,
vende-se muitas flores brancas de
Lilás, estas, porém, não são ou-
tra coisa do que o produto de
Lilás vermelhos ou violáceos, ob-
tidos pela cultura "forçada" em
estufas, sendo a mais própria pa-ra esta cultura, a variedade cha-
mada "Lilás de Marly".

Para a cultura "forçada", quenão é corrente entre nós, esco-
lhem-se pés sãos, robustos, vigo-
rosos, de galhos fortes. Arran-
cam-se com torrão e deixam-se
sobre o terreno alguns dias. De-
pois são colocados nos vasos, com
terra composta de "húmus" ou"terriço'.'. Levam-se por último
para a estufa que deve permane-cer a rima temperatura de 25 a
30 graus centígrados e conser-
vam-se neste ambiente até a fio-
ração que se processará 40 dias
após. Cortam-se os galhos sem
valor e regam-se com pulveriza-
dor duas vezes por dia.

0RQU1DÁRI0 DO BRASIL.
Caixa Postal 339 — Petrópolis

Est.° do Bio
Cultivamos da semente até. â flor,

as mais belas híbridas de CATTLEYA
e gêneros ..ims. Catálogos grátis. ,

17821 |
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MUDAS DE OLIVEIRA
Vendo em vasos pegadas. Sr. Afnn-

so. Tel. 27-8669. 23807

CAVALOS; MARCADORES
Vende-se potros de três anos Man-

galaria e Campolinos. Para sela ou
reprodução, já montados, no Haras
S5o Paulo, em Pedro do Blo, Mu-
nicfpio de Petrópolis, IntormacAes
teleione 25-0042. 6116

NÃO _ REGISTRADA
A COMPANHIA PROGRESSO
RURAL
Informa o Gabinete' da Pre-

sidencia do Instituto Nacional
de Imigração e Colonização:"Tendo em vista o noticiário
da imprensa e do rádio desta
Capital e do Estado de São
Faulo, denunciando a Compa-
nhia Progresso Rural do Estado
do Rio de Janeiro como isenta
de fiscalização por parte do Ins-
tituto Nacional de Imigração e
Colonização,. cabe-nos esclare-
cer que a aludida íirma, ale-
gando prerrogativas especiais,
pleiteou isenção, voltou a pedir
o registro e para tanto se sujei-
tou as exigências da lei. t. jus-
tamente a fase em que se en-
contra o processo cujos estudos
estão sendo ultimados para pro-
mover o seu enquadramento n_3
normas regimentais.

Não cabe assim ao INIC qual-
quer fiscalização dos trabalhos
de colonização ora desenvolvi-
dos pela empresa, porquanto a
fiscalização somente se fazia,
até agora, em torno dos í.vaba-
lhos das empresas legalizadas.

Quanto aos acionistas técnicos
de colonização citados, Srs Ja-
nos Vaída e René Henry Bher-
tole, nSo pertencem ao INIC."

LIGEIRO AUMENTO NA PRO-
DUÇÃO DE MANTEIGA

A produção de manteiga dos es-
tabelecimentos inspecionados pe-
lo governo federal, que era de
28.136 toneladas em 1955, pas-
sou para 28.189 no ano passado.
Quanto ao valor do produto, os
dados do SEP do Ministério da
Agricultura acusam ' CrS 
1.504.937.000.00. em 1955, e
CrS 1.676.056.830. em 1956.

Por Estados, o maior volume
pertence a Minas Gerais, com
16.370.934 quilos: a seguir, vem
o Estado de São Paulo, com
4.536.261 quilos.

CONSERVAÇÃO DO SOLO
De ano para ano, grandes

áreas são abandonadas como
improdutivas, isto porque a
água ria chuva retirou o solo da
superfície ou «mesmo formou
sulcos profundos. Se continuar-
mos a explorar erroneamente as
nossas terras, teremos em bre-
ve muitos desertos em nosso1
pais.

Uni prato delicioso, nutritivo...
e tão fácil de fazer!1

Você mesma ficará surpresa, .fa próxima vex
que você fizer pizza, não deixe de pór fermento
Seco Fleischmann na massa. Conseguirá re_».
tados maravilhosos, a massa leve, ãéMdotà.
Lembre-se ainda de que o Ferrneráo Sito Ftra~
chmann lhe oferece também está vantagem 6*
grande valia: dispensa rejrigerr.rràú. Tenfiâ ,t*r.v
pre em casa, para muitas receitas, (irichaive .
deliciosos pãezinhos) o seu Fermento Seco Flexi-
chmann. Z experimente hoje a receita sbstxo',
veja que delicia...

..- PIZZA--—-4
Matirt para 2 piixat grande* _. ^

2 xíe. farinha d. frigo, 1 eolh. eli#i_ ,eh-) ?»«•
m«nlo Sêeo Fleischmann, 1 Vi eolh. («há) açSeer,
1 eolh. (chá) sal, !_ xic. azeite, 1 »í«. i 2 tilit-
res (topa) água

Peneire juntos, 3 vezes, os ingredientes .teco..
Dissolva o Fermento na' água. Junte aos pet.
cos o azeite e a água, corn o Fermento díssof-
vido, trabalhando a massa levemente até ficar
ligada. Divida a massa em duas porçróes e dfti-
»f descansar 10 minutos. Sóbre a mesa enf*-
rinhada, abra cada bola de massa com um
rolo, até uma espessura aproximada de 1/2 cr»,
e coloque no fundo das fôrmas, ou a._ad.;r_-,
untadas com azeite.

Coberto "Mezzo a Mezzo"
Faça um molho de 1/2 kg de tomates cortado.
em rodelas finas, 1 colher (chá) cie sal, urria pi-
tada de pimenta-do-reino e 3 dentes dê a 1 ho.
Cubra a massa com ésse molho. Numa das me-
tades da «pizza» arrume filés de en.hovas,nou-
tra, rodelas de queijo. E por toda ela espsthe
um pouco de orégano, regando a seguir corri
azeite. Leve ao forno, que já deve estar bttn
quente, e deixe assar durante 20 minutos, a:.
corar. Sirva bem quente.

_
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FERMENTO SECO

FLEISCHMANN í
Mais um produto de qualidade da

STANDARD BRANDS 0F SRAZIL, WC.
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PORQUE A IRRIGAÇÃO
por aspcrsão é melhor

xtconomlu água — é eit» umolser reparados ou reconstruído*
, ,.,...,_ lAiln* na uA->..a nn* hu n Jirifiiiii

A QUALIDADE DAS SEMENTES DE ALGODÃO
Queixas formuladas pelo presidente da Associação Rural de Votuporanga — Providências deter-
minadas pelo secretário da Agricultura paulista — A apuração local dos fatos — Conclusões a
que chegaram os agrônomos enviados a Votuporanga — Reclamações infundadas e precipitadas
.Ko começo dêste mês, o pre* das suas diversas fases e setores.eiueuie da Aasociacão Rural de Empenharam-se, portanto, seusVotuportn»;*, er. Orlando Mastro- técnicos, na multiplicação de se-

«ila, «aviou um oficio to ir. Go- mentes selecionadas necessáriasvenutácr do Estado, outxo so De- e, no caso dc tomor grande ex-
Itgíidy Kt-giori*! A tri cola de Vo- pansão a lavoura, em ter dispo-tuporuoga, mn telegrama ao'sr. nivel a necessária reserva de se-
Secretário da Agricultura paulis- mentes; para êsse fim, foram
U e, finalmente, uma mensagem postas à venda, sementes produ-tciegrifica ao deputado tr. An-!zidas cm 1957, sendo ainda re-•tonio Mastrocola, nos quais, ahim | servadas sobras do ano de 1056.r-: apontar e reclamar contra o, cujo aproveitamento eventual foi

+¦'¦--. .:-. poder germinativo das se-1determinado somente depois deI .mentes de algodão constatado em'devidamente reavalizadas como,
iJavou:.: de votuporanga, pl&n-lna realidade o foram e verificado*"xedas na segunda quinzena de!o aeu poder germinativo.tetembro último, avançou algu- intensilicaram-se as instruçõesxiuis criticas severas à açáo da prálicas verbais e escritas aoskcçretana da. Agricultura pou-lavradores de algodão, sendoiurt*, iicoimanao-a de irresponsá- também fiscalizada, com rigor, a

4**1x51 KÍS ÍV2S5! de ^""execução de medidas sanitáriasVj deteriorado. Esclareceu ainda o para cvoibir a proliferação de pra-reclamante, pelo que lhe fora gas> Complementou-se a campa-*a^:Yf^car, Qi^nos ca$0A.de nha com a elaboração de um es-
quema de financiamento ao coto-
nicultor, não lhe escapando a exi-
gência de serem respeitadas as
épocas indicadas pela experimen-
tação, para o plantio, segundo as

germinação, aquelas sementes
. vingaram na proporção de 50Tc,

tendo, porém, de notar que, na'maior parte dos casos a germi-
vão havia sido nula. Depois de
historiar algumas providências,

. destinadas a fundamentar sua
reclamação, solicitou o presiden-*-te cia Associação Rural de Votu-1 pwanga, medidas oficiais urgen-
les para sanar o que qualificou

. como "sendo inacreditável êsse
i procedimento da Secretaria da' Agricultura, que só pode ser en-' carada como irresponsabilidade".

Ora, a Secretaria da Agricul-
, tura paulista que, na atual safra

se empenhou a fundo para alcan.
car o reerguimento da lavoura¦« ttlgodoeira, timbrou, por excessn
de cautela e atendendo ao justo

, desejo de alcançar o melhor
i êxito em sua campanha, não só
i em bem delinear tôda a sua ação,' como em cuidar, com minúcias,

peculiaridades de cada zona, de
acordo com as instruções vigente,
folhetos e mapas amplamente di.
vul gados.

te da AssocianSo Rural de Votu-, mo ocorreu em Tnnebl e Gunri-
poranga à má germinação dailroba, provêm, nSo poucas vèzcs,
sementes; ide danos sofridos pelos lotes de

c — as atribuições dos valores'sementes no aeu armazenamento
60%, 67Ci e 751» ao pod.r ger-je trar.sporle pnra os Postos de
minotlvo dos sementes dai la- Ven'" i, nem aempre feito por va-
vouras visitada.-,, simplesmente, gáo adequado de Estrada uo
por estarem essas marcas impres-1 Ferro, e afinal no transporte, de-
sas em sacos de sementes do al-.pols de sua aquisição pelo lavro-
godão, não condiz com a reallda-.dor, do Posto de Venda para a
oe, visto como os sacos que asj lavoura, onde, bem como nas Es-
estampavam haviam sido reopro-itrodas de Ferro, em armazéns on
veltados, sem antes terem tido baldeações, sofrem esperas e n
cancelados essas marcas; '. açfio de fatores climáticos nem

d — achando-se, como de fato'sempre favoráveis c, portanto,se acham, as dependêncios dal quase sempre prejudiciais ao po
Secretaria da Agricultura paulis-! der germinativo.
ta expostas á visita dc quaisquer | iy — A análise dr •• lostraa de
interessados e ao seu exame, os sementcs que ainda se encontrn-
representantes da Associação Ru-|vam ensncadas nos propriedndesral de Votuporanga tiveram opor-londc ío. constatadas folhas de
tunidade de ver e o estranha-¦ „erminnçg0 evidcnclou que as
ram, nos depósitos de sementes^ mesmn. possuíam poder germina-
dc algodão, sacos costurados a tivo suficiente e nos limites ad-
mão e à máquina. Ora, isto acon-1 mttlçIos parn o plantio, acusando

nessns rconuliscs valores culturais
de 75, 64 e 61%. Apesar de tudo,
a substituição dos lotes de semen-
te foi determinado Imediatnmcn-
te sem ônus pnra os lavradores
em causo.

V — Em Votuporanga

EM PLENO DESENVOLVIMENTO
A VII (FESTA NACIONAL
DO TRIGO
Multa animação cm Passo
Fundo — No ConflrcMO do

TriRO, técnicos, ogrlcuUotea,
Industriais e comerciantes
examinam problemas da

trltlcultura

tece porque, muitas vêzes, um
defeito de máquina de costura
impede seu trabalho, o que não
é razão para ser interrompido o
serviço, que continua a ser feito
à mão até o conserto da má-

o sr,

Htt J^U-Ul, lUU lUfcU icte v.uiniwi.1-
mento das reclamações, tooslM^todÍGovernãdõVaoÉstado
passos mais urgentes com o obje- * — - - - - > *•-
tivo de bem esclarecer o assunto

ESTRUME DE GÁLiüriÂ
Vende-se-Tel. 30-3631

20859*¦

e sanar os males, possível e efe-
tivamente, existentes, Seguiram,
por essa razão para Votuporanga
os agrônomos, srs. Zoroastro Le-
me e José Pinto Pupo, que res-
pondem pelas Secções de Exame
e Distribuição de Sementes e
Mudas e pela de Algodão, da Di-
visão de Fomento Agrícola, tendo
ambos apresentado circunstancia-
do relatório, que comprovou os
seguintes fatos,

i seguintes fatos:

I — O exame dos diversos fa-
tores a que o presidente da Asso-
ciação Rural de Votuporanga, em
seu ofício de 3 do corrente, atri-
buiu à má germinação das se-
mentes de algodão plantadas,
conduziu à apuração de que:

a — os lavradores reclamantes
fizeram suas plantações na se-
gunda quinzena ¦ de setembro,
quando a época, tecnicamente re-
comendada para a região da ara-
raquarense vai de 1 a 30 de no

de São Paulo ao Fundo de Fo
mento Agrícola., já foram vendi-
das dé há multo para as indus-
trias de óleo.

f — quanto ao pedido para a
Secretaria remeter para Votupo-
ranga "semente selecionada" pa-
ra substituir as que não germi-
naram, ressalte-se que toda se-
mente de algodão distribuída pe-
la Secretaria de Agricultura pau-
lista, por proceder da multipli-
cação das melhores -seleções es-
tudadas, experimentadas e pro-
duzidas pelo Instituto Agronômi-
co, de Campinas, é selecionada,
convindo não contundir as quali-
dades genéticas, intrínsecas das
sementes, com seu poder germi-
nativo e mesmo com seu aspecto
físico.

II — Em conclusão, por obser-
vações realizadas em proprieda-
des agrícolas, verificou-se a rea-
lidade de falhas em germinaçãç-,
as quais foram, porém, parciair
e, em nenhum caso, totais. Apu
rou-se, inclusive, que muitos la-
vradores, que compraram semen-
tes nos mesmos Postos de Vendas,

os
 e d

Distribui-
v«.. - —..-- -IM, da Di-
visão de Fomento Agrícola, nas
inspeções por estes feitas, intei-
rando-se do que, na verdade,
ocorria, havendo declarado final,
mente, que reconhecia ter sido
precipitado quanto aos termos de
sua reclamação uma vez que os
fato* observados não davam base
às críticas que fizer* à Secretaria
da Agricultura.

raqua.enae vtu uc j. a uw uc »v- ies nos luwiuua ruoiua uc »»-"wu^
vembro, tema éste abordado nas de onde se originaram as dos re-
concentrações algodoeiras reali- clamantes, tiveram ótimo teor_de
zadas pela Secretaria e claramen-
te exposto em cartazes e folhe-
tos profusamente distribuídos pe-
lo interior do Estado de São
Paulo; •

b — as lavouras, onde se veri-
ficaram más germinações, segun-

l do comprovação feita, foram ins-
l-ftaladarèm solos muito" mal pre-

parados, o que devem ter con-
tribuido, de maneira acentuada,
para as falhas havidas nas la-
vouras inculcadas pelo presiden-

PUBLICAÇÕES RECEBIDAS"SÍTIOS E FAZENDAS"
Já está circulando o número de

outubro da tradicional revista pau-
lista, cujos artigos principais, ao
nosso ver, sáo os seguintes:"O Problema da dame", pelo
Dr. Paulo Fróes da Cruz; .Elemen
tos nutritivos necessários ao Coe
lho", da Dra. Margarida M. Romei-
vo: "O Capim Pangola", pelo pr.
Afonso Tundlsl": "A salsa, cultivo
e utllizaçáo", pelo Dr. Arlosto R
Peixoto; além das seções habituais

germinação, apesar de. plantio
precoce que haviam feito, decla-
rando-se amplamente satisfeitos
com as sementes. Isto se deu em
Votuporanga e confirmou-se em
Fernandópolis, Jales e Santa Fé
do Sul. •

III— As falhas de germinação,
além de poderem ser atribuídas
ao mau preparo do terreno, à
época imprópria de plantio e a
condições climáticas adversas, co-

I

J>" JACAZINHOS
»i -atri

LÂMINAS DE PINHO do Paraná, pai» formatao
oc TlTelios de e»fé, Cltros, etc. Temos p»ra pronta
entrrr», qualquer quanüd»4e, no» utulntes tamanhos:

Para ( nadas 23 X St (Bica 20 cms.)
Para < mudas ZJ x 41 (B6ca 13 cms.)
Para 2 mudas U X 30 (Bica 10 cms.)
Para 1 moda 14 X 24 (BSca S cms.)

CASAL — Cia. Industrial de sanlo e Adubos.
Atentes cxefaurTos do Salitre do Clille par»

• Distrito FedenJ, Estados do Rio »
Espirito Santo.

BOA MÉXICO, íll - «•• ANDAR
SEDE PRÓPRIA

CELI 42-0*11 — 42-0SÍ0 — 42-0115 — REDE INTERNA
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"SELEÇÕES AGRÍCOLAS"
Recebemos o número de setembro

da "mlgnon" revista carioca, uma
das mais completas em todo o pais.

Dentre os artigos de realce, apre-
«entados em seu último numero,
destacamos: "Vlsáo Panorâmica da
Agricultura Brasileira", de autoria
Edgard Teixeira Leite; "H o, Cfio
Nosso Amigo?"; "Combate às Gea-
dae"; "Você Conhece a Baunl-
lha?"; '"Quebra-Ventos"; .'A ln-
dútria de Adubos em Sâo Paulo" e
outros tantos artigos de interesse
silvo-pastoril.

PASSO FUNDO — A cidade
vive momentos de intensa ani-
mação, com o desenvolvimento
da VII Festa Noclonol do Tri*
go, conjuntamente com o Vil
Congresso Nacional do Trigo,
Instalados anteontem, cm ato
solene presidido pelo Sr. Joáo
Goulart, vlcc-presldento dn Re-
público, como representante do
Chefe do Executivo, e com a
presença do Ministro Mário Mo-
neghetti, do diretor do Serviço
de Expansão do Trigo e de ou-
trás autoridades federais e esta-
duals. Enquanto sc desdobra a
porte social da Festa, com um
programa remarcado de atra-
ções para os Inúmeros vlsltnn-
tes, técnicos sc reúnem diária-
mente, no Congresso, para de-
bates com os trlticultores, mou-
gelros é comerciantes do cereal,
tendo em vista solucionar os
rnols diversos problemos que
constituem obstáculo nSo só à
expansão da lavoura trltlcolo,
como no escoamento c nrmoze-
nagens das safras.

Aliás, sob êste último aspecto,
1 muito vem sendo conseguido na
I gestão do atual Ministro da
Agricultura, encontrondo-se cm
plena execução obras de diver-
sos conjuntos armazenadores, em
pontos estratégicos dos Estados
produtores, de sorte a garantir-
se ensllagcm para o produto,
cujas colheitas, ano por ano, se
elevam. Vários desses silos Já
foram concluídos e outros estão
em fase íinal de construção.

O aspecto da cidade é festivo.
Visitantes percorem as ruas e
praças, ornamentadas, notando-
se em vários locais cartazes a
córes confeccionados pelo Minis-
tério da Agricultura (S.l. A. e
S.E.T.), com inscrições nlusl-
vas à Festa do Trigo e, também,
com dizeres concitando os lavra-
dores a se arregimentarem cm
Cooperativas, fazendo-os sentir
que somente na . união poderão
encontrar o sucesso.

O enceramento do Congresso c
da VII Festa Nacional do Trigo
íoi encerrado dia 27, e houve
grande desfile de máquinas agri-
colas, constituindo o cortejo da
Rainha do Trigo de 1957, senho-
rita Gladys Maria Marson. Jo-
vens em trajes regionais parti-
ciparam do desfile, que foi aguar-
dado com ansiedade pela popu-
lação.

vantagem considerável',em com
paração com o processo comum
onde aSo tio reconhecida» quwi-
to tvitáveis aa perdas do llqul-
do precioso.

Ai tubulações nio permitem
Infiltração, evaporação nem der-
ramea. , .

Tflda a água aspirada e recai-
cada pel» centrifuga chega inte-
gralmente aos aaperaores <• cal
sóbre as plantai e o terreno dn
maneira mala propicio ao ume-
declmento dêste.

Como é sabido, a água que se
distribui no solo nfio é utilizada
tôda pela planto, uma vez que
uma pcrcentngcm flcn retida
pelas pnrtlculas qu» o compõem,
e Uo fortemente, que as raízes
nunca podem absorvê-las.

Permite melhor moblllzaçfio c
aproveitamento de área cultiva-
vel. A êste respeito basta pen-
sar no espaço ocupado no pro-
cesso tradicional, pelos canais,
geralmente em terra e em for-
mn de tropézlo, com "revanche',
banquetas e taludes que se alar-

?am 
Inconvenientemente pelo

erreno, que devia ficar todo co-
berto pela lavoura entfio Inter-
rompida, -,-- .,---.--

Nas culturas cm pequeno es- formldnde
colo acentua-se a desvantagem """'
dos canais em relação aos traba-
lhos oratórios, uma vez que
aqueles subdividem o terreno em
áreas pequenas que dificultam
as manobras das máquinas agri-
colas, seja a tração mecânica, se-
ja à tração animal.

E o que acontece nesses casos
é a moblllzaçfio defeituosa do
solo e, por outro lado, prejuízos
decorrentes de inevitável estra-
go dos taludes ou até Inutiliza-
çfio dc npetrechos dos canais
que necessariamente terão dc"EXKUÇÃ0 

DE OBRAS
NO PARQUE NACIONAL
DO IGUAÇU
Diversas obras complementa-

res serão realizadas pelo Minis-
tério da Agricultura, no Parque
Nacional do Iguaçu, no Paraná.
Serfio aplicados Cr$ 7.366.529,00,
dentro dos próximos seis meses,
Nesse sentido, a Divisão de
Obras do Ministério assinou con-
trato com firma especializada,
vencedora de concorrência pu-
blica realizada de acordo com a
lei.

As obras consistirão na cons-
trução de conjunto destinado às
dependências da Prefeitura, um
bar e vestiário, além da comple-
mentação de pavimentação ex-
terna e da instalação da estação
de tratamento de água para a
piscina do novo hotel, que em
breve será inaugurado. O paga-
mento dos serviços vai ser feito
à base das obras terminadas,
direito a reajustamentos.
nfio tendo a firma contratante

toiiiii oa vêzt-s que haja oradura
e gradagens.

A aplicaçfio lento o moderado
du água pulverizada nfio produz
o erosAo que às vêzes ocorre no
sistema por canais, quando a
distribuição se dá em áreas ln-
cllnadai, ou nos casos de arrom-
bnmentos acidentais dns, paro-
des.

Nos plantios em sulcos, como
se verifica na cana do açúcor, é
freqüente a açfio erosiva da água
derivada dos canais distribuído-
res, salvo nos terrenos essencial-
mente planos.

A aspersfio nfio dá qualquer
cuidado quanto a éste detalho.
Por mais fortes que sejam os
nspersores, nunca n água chega
n ocorrer na superfície da terra
que se vai umedecendo e mo-
Unindo aos poucos. E assim nfio
há possibilidade de erosão.

A Irrigação comum, mesmo
nos áreas para tanto bem pre-
paradas, nfio é tão conveniente
cm tempo seco, á íaso germina-
tiva das sementes ou da brota-
çfio das estacas. A aspersfio,
sim, por Isso que sendo seme-
lhanto à chuva, cria ambiente
multo mnls favorável pçla uni-
formldnde e leveza com que
molhn sem cnchnrcar, com que
umedece em pleno sol ajudando
melhor o' calor a realizar aquê-
les fenômenos Iniciais da vida
vegetal e o crescimento rápido
das plantas novas.

Torna possível n aplicação de
fertilizantes líquidos facilmente
Incorporados à água que serve
entfio de veiculo, bem como
permite combater certas pragas
por meio de Inseticidas que se
dissolvem e se aspergem sóbre
as plantas simultaneamente com
a irrigação.

Pelo fato de agir como chuva,

a aspersfio mantém ai plantai
aempre limpou, livres da poeira
terrosa, com us ffilhnti lavadai o
os poroa livres, e, do certo mo-
do afugenta os Insetoa,

Evita o sollnidode do ttrrtno
que As vêzes ocorre no processo
por Infiltração que ocasiona eva-
poraçfio em condições do favo-
recer o afloramento do íal.

tM ^^^^^^^^*^TjXj I »»»Bflí 1
Jr»fi iff

náo onolo
cheiro
nôo ofelo
oi alimentos
nóo Impregno
a roupa

\ venda nas farmácias,
armazém e casas

de ferragem

Um produto do

Lab. HERTAPE
líiia Cardoto. 41* C> P «"?

—__BalO-.Honzonlc.—-,-.

FARINHA DE PEIXE
COQUEI RO

Produto de primeira qualidade, com proteína mínima garantia de
*0*i o tnixlma actdex i% pedido» com os vendedores autorisado» cibpa,
Did. t Com. de Produtos Asro-Peeuirlo» S/A — Fone» S2-1452 — ai-71W.
Av. Antínlo C»rIos, «07 - G-3M — Cxa. Postal 4630 — End. Tel. FARBOÜ-
PILHA — Rio. 79KI

FARINHA DE OSTRAS
Produto »em »lmllar, Upo», srossa, mídia, fina e IMPALPAVEL.

Aníllse: SIUcr (0281) 0,65 «V por 100
Caldo (COlCa) 91 i. por MO 

Aceltamo» pedido para qualquer quantidade, vendedores CIBPA, lnd.
e Com. de Produto» A*ro-Pecuarlo» 8/A., Av. Pres. Antínto cario» n. 607.
Grupo 304 - Fone» 12.1151 e 22-710» - Cxa. Portal 4(30 — End. Tel.
FARROUPILHA — Blo. rJia

CONSERVAÇÃO DO SOLO

Tôda uma fazenda deve ter
suas terras utilizadas de acordo
com as práticas de conservação
do solo recomendadas; para cada
gleba'. A semeadura em conter-
no é básica para o combate à
erosão.

INSETICIDA
PERFUMADO
Um novo inseticida á base de die

tll teluamlda está obtendo crescen
te popularidade nos Estados Unidos.
Parecido com uma loção, desti-
tuldo de subtánclas gordurosas .
exalando um perfume agradável, é
bastante resistente, de modo que
uma só aplicação dura várias horas.
Apôs numerosas experiências ficou
provado que o produto combate os

i mosquitos melhor do que qualquer
outro processo químico conhecido,
tendo a vantagem de nfio causar
nódoas.

FARELO
ALGODÃO E BABAÇU

Para embarque do Norte do pai», aceitamos pedidos para quanUda-
des superiores a 10.000 quilos, pedido» com CIRPA, lnd. «Com- oe Pro-
SÚtoíÃgr 

"pecuário. 8/A - Av Pre. Antônio Cario» n 007 - OrapoWt
— Fone» 52-1451 e 22-7106 — Cxa. Postal 4630 — End. Tel FABROU-
PILHA — Rio. T8***

VETERINÁRIA
à cargo do Dr. Pedro Costa Filho, Rua Santos Moreira, 52 * Casa 6 — Niterói

Manoel da Encarnaçâo — Rio
Escreve-nos indicando sinto-

mas de tosse de um cão de 9 anos
que morreu após ter usado vários
expectorantes, etc.

Resposta — De nada valem to-
do benzoafo de sédio e toda Bris-
taciclina, pois a causa é de qri-
gem cardíaca. Em tais casos so oi
clínico poderá indicar a terapêu-,
tica. Não se pode orientar uma
norma a seguir, pois cada caso'
exige terapêutica' especial. Assim ¦

cada doente deverá ter orienta-
ção especifica em cada caso.

Walter Matos — Rio
Escreve-nos informando que

seu cão expele de quanto em vez
vermes apesar de oá ter tentado
vários lombrigueiros.

Resposta — Experimente o
HELMAZINE e após passar um
mês dê-lhe VERMIELASE. Após
o último, administre-lhe um tô-

nico, que ná ocasião será indica-
do.

Thomaz Rosas — Rio I
Consulta-nos sobre modo de,

efetuar a vacinação contra o epi-
telioma contagioso das aves, rc-i
ferindo-se a artigo publicado
nesta seção. .

Resposta — Realmente publi-
camos processo referente à pra-
tica do uso da vacina citada. Sen-

do objeto de nova publicação, so-
licitamos aguardar oportunidade

Olga Marques —
Consulta-nos sobre o uso do

peixe na ração de pintos e poe
deiras.

Resposta — A percentagem da
farinha de peixe não deve ir
além de cinco por cento na ração
das aves. Maior percentagem al-
terará o sabor dos produtos, car-
ne ou ovos. ¦ ' ¦

Mm m^r^ contra «NewCoitU • Aftosa
Clnomose • Boubo
Raivo • Peite suíno

DROGARIA VETERINÁRIA SCAL - RIO
Andrade», 96-A - esq. Mal. Floriano - Tei.: 43-4984

(rede interna)

ROSEIRAS
ROSAS MODERNAS E CLÁSSICAS

AGORA A MELHOR ÉPOCA PARA O PLANTIO

Visitem nossos roseirals para apreciar, em milhares de roseira»,
mais de 200 variedades das melhores criações européias e americana»,
ou peçam nosso CATALOGO onde poderão escolher entoe «ata de 100.
Estrada UniSo e Indústria K. 82 — Pedro do Rio rzF&fiW&íií..,

Correspondência para R. l.o de Marco, 6 - Distrito lederal

GRANJAS PROGRESSO S. A.
ESPECIALIZADA NA CULTURA DE ROSEUtAS

«54
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BRUCELOSE, DOENÇA DOS ANIMAIS TRANSMITIDA AO
i HOMEM

A Brucelose, também conhecida
por FEBRE ONDULANTE é uma
doença infecciosa causada por
germes específicos que se encon-
tram no sangue dos doentes.

Caracteriza-se por fases de fe-
bre e períodos apireticos alterna-
damente.

É muito difícil estabelecer-se
o período inicial da doença pois
ela começa quase sempre com sin-
tomas de dores de cabeça, abati-
mento e falta de sono. A eleva-
ção da temperatura se faz de
modo ascendente indo até qua-
rema graus.

Há três tipos de Brucelose, a
dos bovinos, a dos caprinos- e a
dos suínos, todas determinando a
mesma doença. Casos há em que
somente um tipo é o causador,
mas também há outros casos em
que a associação de dois tipos ou
ainda três se faz notar.

O homem se contamina por
contactos com tecidos de animais
doentes, tais como leite, sangue,
urinas de bovinos, cabras e por-
cos.
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Todo criador reconhece a importância de
y '

uma raqão balanceada.

A fim de que possa gozar de maior lucro

na criação de gado, aves, etc, e na produção

de leite ou ovos, é essencial que lenha, durante

o ano inteiro, rações balanceadas paro os seus

animais. REFINAZIL contém 2475 % de proteíno.

Além de nutritivo, é de fácil digestrbilidade.

O modo mais comum de conta
gio do homem é pela ingestão de
leite, queijo e outros produtos,

i É doença mais freqüente em
Wividuos que lidam com gado,
mormente aqueles que ingerem
leite crú. Tem-se notado que a
freqüência da doença tem aumen-
tado em nosso meio.

Para evitar a Brucelose deve-
se evitar a ingestão de., leite çrü.

Dr. Pedro Costa Filho

Ferver bem todo o leite que pu
der ser pasteurizado. A pasteu
rização é processo eficiente paia
evitar a propagação do mal. En-
tretanto o mais correto seria a
retirada das fazendas das vacas
portadoras da infecçáo.

Toda vaca com Brucelose. de-
verá ser encaminhada ao mata-
douro. ,. . .

Para se fazer o reconhecimento
dos animais (homens e animais)
portadores faz-se o exame do
sangue. Por processo de agluti-
nação faz-se um seguro exame de
diagnóstico. Há um interessante
e prático processo que se pode
realizar no próprio meio rural,
na própria fazenda para se reco-,
nhecer os portadores da brucelo-
se. Torna-se necessária a retirada
do sangue em pequena quantida-
de do animal suspeito. Em geral
tal retirada se faz na veia smgu-
lar. Vinte centímetros cúbicos
são suficientes. Deixa-se coagu-
lar êsse sangue e faz-se uso en-
tão de pequena porção do soro
que se separa. Dêsse soro somen-
te são usadas algumas gotas que
misturadas ao antígeno vao re-
velar a presença ou nao da doen

Todo cidadão interessado de-
verá solicitar a realização de tal
prova de diagnóstico, pois nada
custará porque o governo man-
da realizá-la gratuitamente, Di-
rijam-se às Secretarias de Agri
cultura de cada região que serão
prontamente_atendidos._

REFINAÇÕES Dfc^MllHO, tsKAZIL

São Paulo: Praça Ramos de Azevedo, 206, 22.° andar - Caixa 8151

Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, 80, 4." pavimento - Caixa 3421
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| Telelones a mannettt ERliSsOii ]

SOLICITE INFORMAÇÕES SEM COMPROMISSO ^W——THtCA 
COMERCIAlrSrAT—

í( Cuit It Cuias 111/153 • Itl. 52-6131 ¦ S.PaulO ¦ Filill ai Sn: I. HiynitVii|i, 31 • lei. 21-2511
Mtlnslihm CliMliia.-BlíttllS

Esteja presente, através de sua voz, em cada «P-^gg^Sg

propriedade, na fazenda ou no sitio, pa usina ou na fábrica, <ggg»

S telefones a magneto Ericsson. Desde ^nÍunt0Sm^P,^haVXTó^
de três telefones, até centros de duzentas ou mais linhas, a Ericsson ,
resolve o seu problema, com o máximo de eficiência.

Utilize os telefones o magneto Ericsson, para obter maior rendimento em

seus negócios. pv. 
^^ |nformoç8„r peç0 0 folheío i«-

bra telefones a magneto — Preencha o cupom
abaixo:

ERICSSON DO BRASIL S.A.
Av. Presidente Vargas, 642 -10.° mndar

Enviem-me o folheto "...E tudo obedecerá ao teu
comando"

Rua_
DO BRASIL COM. E INP. S. A. atj.de Estado.

TELEFONES ERICSSON
Resolvem o seu caso...

pelo caminho mais curloi

_5_ L-
10.* andar • Tel, •

. Tal. > 36-69S1 -
«Io d» JaMlro - Av. Pf.ild.nl» Vorpo», 64!

43-0990 - Coisa Podai, 3601
Sflo Poulo - «ua Mario Paulo, 34 - 3.•/<.• ond.

Coisa Postal, 5677
Bolo Horlionl» - Av. Poronâ, 355 - Ttl.. 4-5772 - Calso Postal, 1852

•»». Al.,,,. - Av. farrapos, 918 • Tol.. 9-1815 - Calso Po.tol,870
Roclfo - Rua Siqueira Campos tlr\.- (Edlficlo Broill) • Tol. ¦

6346 - Caixa Postal, 8188

fABRICA: SAO JOSÉ DOS CAMPOS {ESTADO DE S. PAULO) 1
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NAO DESPREZE
SEU TERNO

O Alfaiate o reforma transforma-o de jaquetão para paletó,vira ao avesso, cinta, e aceita cortes para feitios. Rua dos In-
válidos, 172 — Sobrado. Tel, 42-0954. 67898

Aparelho Ultratherm 6
Vende-se um aparelho Ultratherm 6-M, usado, bom estado.

Ver diariamente das 12 às 18 horas, à Rua Mourão do Vale
n. 15-B (S. Cristóvão), com o sr. Lucas. Enviar propostas em
envelope fechado para a Praça Pio X n. 54 - 9.° andar, sala 904,
oté às 10 horas do dio 16-11-1957, 14875

LINDAVARANDA
Transforma sua varanda em lindo

jardim de inverno
duralumínio ou madeira de lei

Orçamento grátis — Av. Rio Branco, 173
sala 2.003 — Tels.: 22-2764 e 22-2998

86885

»e,
CORREIO -JCfA m a x ii A, Domingo, J| fe Novembro fe 1857
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QUEÔ i
CINEMA JA.

CONSERTA TUI
ANTIGÜIDADES

Artistas hábeis e de intejra confiança farão o milagre da rei*
aurreleão no que restar de seu ob|eto: Porcelanas, biscuits, faianças,
opallnas, marfins, alabastros, mármores, Imagens religiosas, mol*
duras artísticas, telas a óleo, leques, muranos, plásticos de gelado!-ra, ete. Soidas e- limpeia de bronze e pratas. Consertamos com a
mixlma perfeição e rapidez. Atelier: Rua Ministro Viveiros de Cas-
tro n." 32, sala (térreo) n." 102 — Leme — COPACABANA.

15336

o :5P

PERSIANAS^M

iMÊ

CinémaScoPE
BASTMANCÔLOR

SEÇÃO ESPECIALIZADA EM CONSERTOS DE
PERSIANAS EM GERAL

EAS 

- CADARÇOS - PINTURAS - REFORMAS - CONSERTOS
ZA — SERVIÇOS A DOMICÍLIO — ACESSÓRIOS EM GERAI -
ÇO DE CONSERVAÇÃO - REFORMAMOS E CONSERTAMOS

TODOS OE TIPOS E,MARCAS DE PERSIANAS.
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

\ '
Rua Sá Ferreira n.° 228-ap. 314

FONE. 26-9831

PROIBIDO ATÉ 14 ANOS
COMPLEMENTOS NACIONAIS

AMANHÃ.
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LIVROS USADOS
Compiamoi peloi melhorei preçoi., Iillllm-M .1 * livro*. Rll* lln ,ii„ lli- Tell 5J-771P • SJ.9S34.
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LNDICAÜOR TURÍSTICO UE CASAS l)E ALTA CLASS1 i
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SÃO FRANCISCO1
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R. Visconde de Inhaúma
eSq. Av. nio Branco
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\r)) Prtiend goitaia da IU1U-L> Membro do Dlner'i CluhAv. Atlinlica, JS0-A - P.t.
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QUEM CONHECE TODOS OS
SEGREDOS DA NATUREZA?

UNIVERSAL INreRNdrfONAl "pnesent-o,NCR,m HOMEM CHIEENCOLHEU
eAPRILKEMT.f-AUL M^^^ ?!

. { v; IMPRÓPRIO PARA (RUNÇAJ ATÉ 14 ÂHOS

.;: SuperScoPf:
¦''']: VV.V COMPUMEHTOS 
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E SKYE IPARA TODOS
ESKYE M AUA

VENDO URGENTE
Máq. escrever portátil elétrica, T.V.

10 poi, HCA própria para quarto ou
escritório, máq. fotográfica Graflex
Ultra .moderna. Malõeí cabine ct ta-
p-iteira rlep. roupa suja e cofre in-
visi.el, Secador cabelo, portátil ei*-
tricn, Carrinho Iuxn para Baby. Cx,
Wisky Grant -. Te',.: 27-4367.

4241

¦_\

VENEZIANAS
Pintam-se, trocam-se cordas

e cadarços, Reformas em geral,
;serviço rápido e garantido, Te-
ileíone; 23-2695. Brandão,

22406

DETETIVE PARTICULAR
0 impossível dentro do possível

I Serviços particulares — Máximo sl-
Igilo, sr. ARY — Tel.-,. 37-2057.

18R79

DIVÓRCIO | VAi l ?pw
E novo casamento r.o México. In-i Alguma feita. Aluga-se Jóias qual-rorin, grátis. Máxima atenção. Tráv quer tipo., Tels.: 52-6703 e 32-7382 --

Ouvidor 36, 2",, sala 25. Tel:  Das IR As 20 hs., Mme. IVONE.
52-1334- 22794 6011

| Para Pesca de Mergulho
Vendo Aqualung amc.-lcann mar-

| ca "Divair", na embalagem original— autonomia de mergulho de l hora
! — rom mais reserva de emergência

de 15 minutos — Tel.: 42-3439 dias
úteis. 2348

HOJE — 14
VESPERAL

HORAS
TROL

Grar.de Tealro Infantil
Apresentará pela

TELEVISÃO TUPI (Canal 6)"O PRÍNCIPE FELIZ"
De Terezinha Éboli — Inr-irada em um conto de O, Wilde —

Produr o de Fábio Sabag
ROBERTO DE CLETO - EDSON SILVA — CARMEN SILVIA

MURGEL • um grande elenco.
Petroefnlo dos BRINQUEDOS TROL

86560

\ V

-Ylliliirn ¦ Chi
Jantar mu-

•leal.
Serviço de Banquetei — Rm do Pu-,
leio, 47*41 . ||.« »nd. Tel. 27*0515'

AEROPORTOi
CAFÉ'

CAPITAL
Almòfo • Chi

c Jantar
Magnifico Saião p/Banquetes.
rr.iça senador Sal-
caio Filho, Aero-

porln Santos-
Iiiimont.
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Onde ie come bem

* qualquer hon,
Almoço — Chá ,

• Pizzas e

Preferido do paladar carioca
Av. Venezuela, esq. Sacadura Cabral
(por cima do POslr Esso - P. Manai

[mm
JANTAR MUSICADO

- _L"Tem sempre um prato parao seu paladar"
Rua «lo Ouvidor. 10

\ú& Churrascaria
MONTE CASTELO

jj?-— A maior ptst* de d»nçaj
Ao > lado da citação da

boodlnbo da I<rca ¦ Praia Vermelha
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OuUirno COUIUUO DA MANHA, DMnksfo, 10 ia Nevemltro «k 1»S7 u
CINEMA A T

ttUWITURA 00
insinuo rr.iir.itai. TEATRO MUNICIPAL -MmVttma.

„ Festival do Rio de Janeiro

ESPETÁCULOS DE BALLET
PELO COftPO DE BAILE SOB A DIREÇÃO DE TATIANA LESKOVA

Elenco Artístico (por ordem alfabética)
TATIANA LISKOVA, I.» Bailarina, Corteirala • maitre» de Ualin — makvi.a «RIMO, I • Bailarina a Anirtto «e Çjireátrafo.
PRTMIIUIOB BAILAJWNOS. JOKMA11Y BKANTBS. IIUITHA K07.ANOVA. DAVI» DUFM. ARTHUB *"f«*™; J.0"™* »*«*}••

W.W, DBNNU ORAY. ALDO DOTUro. lOLUTASl Mari» narroio, OBftd» Cravaro, SanSra nieken. JDMU /erre ra. W OWJ
Ruth Uma. Inei LlUmakl, Hrlia lorelíe, Irlnt T«h»»t»aJio»a, 0,111. w.ln.tok, Rbka Wlll, Ricardo AbilUa. Bebartlan Araoje, Ri-

SÍ^ÍSrquÍN^S^roNIA^mislc» ie Tchalkomky - TOAOlDIA DAN CANM. d« Wchard ítraus» -BODAS BJkAVMBA, Jíe
Tetaaiwoktfcy -- VARlAÇOBS SINFÔNICAS, da Ctwr rrajúc - cibnk NRORÒ, dt *tluUjowahy - ""BtU, dt Pwdt Cjovt,tr-
oumU. por II. Nliemberg rr Í1AIET* rAMIDINNII dt Offrmbath - ItLNDBI. dt Cooptn - B°NDÔ..Ç*"'LC,IS!0i maSti
lacns - APPA8SI0NATA, dt Otone RlbaJtwtky — PArAGAIO DO MOLEQUE, dt Vllla Lotos — OIÍBLLB. dt *•"»« •^-JS*»'
DANUBE, de Johan Strauss - DOM QUIXOTK. de Mlnks ou RAYMONDA, d» OUaunow. Coreografia «• l^or^d» MaiMat. T aU an.
Leskova, «toais Orey, Petlp». Maryla Cremo, roklBt. ORQUESTRA DO TEATRO MUNICIPAL — ReienUsi NINO IT1NCO l H.
NIRBMnBBO. .

QUINTA-rBIRA próxima, 14, tt II korM — MTIUIA — QUARTA-PRIRA

QUINTA SINFONIA TRAGÉDIA DANÇANTE BODAS DE AURORA
Bilhetes à venda a partir de amanhã, seiunda-telra. PrlsM t Camarote»: Cri *M,*f. Poltro».i: cr» 1N.K: BaleSes Nobres: Cr»

nrmnu.1 UO DISTRITO uni ml

TEATRO MUNICIPAL
niRRÇAO DA rOMISSAO ARTÍSTICA B CULTURAL

I. seiu
100,00; Balcões: cri 70,00; Galeria»: Cr» 40,00. Selo à parte.

Relógios de Ponto
Vendem-se deis. Procurar Sr. Moreira, Avenida Gemes

Freire, 471 - 4.° andar - das 9 as 11 e das 14 às 17
horas, diariamente, exceto aos sábados e domingos.

67891

VARANDAS
Envidracamento de varandas em alumínio, ferro e madeira.

Orçamento sem compromisso. Tel. 43-3087. Sr. Luiz. 2T69

OPORTUNIDADE
Firma autorizada para comércio de Cristal de Rocha,

Pedras Preciosas e Minérios, com ótimas instalações de
Escritório e Depósito, transfere seu negócio.

Informações pelo tel. 23-6258 de 9 às 11 horas. 10017

AREIÃ^QÜARTZOSA
i

Transfere-se o direito de lavrar arei» quarUota (M,l% de quartzo),
. dentro do Distrito Federal, conforme Dec. n.' J8.82Í de S de março dt 1»S«.

A quem Interessar, earta para n.« 4340 na, portaria dêste jornal.

9
OfOÔUSTÇ

pi~

Whisky - Vinho - Champagne
Whisky escocês Red riackíe e Highland Queen; vinho espa-

nhol, iugoslavo é chileno; Champagne espanhol; Sherry San-
deman; vendem-se o preços especiais para as festas do íim
do ano. — Otelmo Imp. Exp; Ltda; — Rua da Alfândega, 98
— s/ 705. Tel. 23-1475. *_  14528

ARAME FARPADO
l. Vcrgalhões '—- Cimento Arame recorido

~ Tubos, etc. — Para entrega imediata —
CÓFECIL LTDA. — Rua da Alfândega, 98 —
Sala 702 — Telefone 23-5154. 88077

\ ¦__£$& >___________________¥
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ESTOFADOR
B. LOPES

Moveis estoftdos em quaisquer ettllo». Fabricação a reforma.
Orupoi, poltrona», bargtr», lumler», tòfí», cama, cadeira», colchão
dt molai, almofadas t demali aervlçoi concernente» ab ramo. Par-
feita confecção dt "CAPAS" para moveis, «ttofadoi. Stçío tiptclall-
zada fim "CORTINAS", t colcha». Strvlço rápido t garantido. Fino
acabamento. Atendo em qualquer parta, dantro a fora do Distrito
F*d*r",RUA 

BARÃO DE MESQUITA, 1.025 - TEL.: M4o4l.
N. B.: — B. LOPES garanta o qua vanda porque vtnda • qu*

FABRICA. • M472

§ mm
wáey cortês

GILVAN CffAV6S
A «SIMPATIA T>0 NOttTE
COSTINHA

, 
rp50R0RAVí^UM0OAt€«RiAí>oSuL

406 IÇSTÇR-IUDALPO SILVA '

¦-W 466161^ COM A

. —I-PE CRé 30.00 fato toefuso)
CARLOS
GOMES

—râÍTIVÀl»'''»0 
«O DR J.vsnr.o — K1MTACULOÍ Dl COMIDIA

HOJE, DOMINGO, ll, VE8PERAL AS II HS. — HOJE

ULTIMA RECITA — DESPEDIDA '

PAIXÃO DA TERRA
dt HELOÍSA MARANHÃO

tom NICÍTTK MUNO. iONIA OI1ICICA. PAULO POMO, PAULO UOULAJT, JjU^IJ »•»¦
MWA. PAULO HAVAIUIO. NILSON MARIANI. NILSON PBNNA, O BALLIT fOLCLOHICO DS
MÜRCEUÍS BATISTA eGRANDE OTELO

t an conjunto dt M pessoa».
ou..!, d. JOSÉ MARU MONTEIRO
GRANDIOSO SUCESSO

NÃO DE
SEU TERNO

O alfalaU lafonne. a transferia» •
mu uroo dt jtquaiao pera pala»» •
aceita rortes para feltlo na ultima
moda maacultna, rimado s e«m tlmo-
i.d.i — rrtifino dt "A NoiU- T. m>a

St, 
f, andar — Manoel Tletra — Al-

late. ll»»»

COLCHÕES
Kncarrrfa-aa do fabrico • rtfomi»

dt cokh&ea para o meamo dia. por
preço* aem competidor — Mandamo*
moetnsârio • domicilio — Ttl: D Mal
Fab. Luao-Braalltlro, n. Santana íoo.

nilbetts 
a venda, rrlaai e cãmaroUs: Cri »»».0«i Poltronas! Cr» llí.Oí; DalcBe» Nobre»! Cr»

IM.M. Dalco,.! cri H,Hi Oalerlu! Cr» 
^H. 
—^ ^

CADEIRA - PERPÉTUA
Vende-aa uma cadeira parpitua no

Bstadlo Maracanl. Telefonar par»..
J3-0S40. - BRITO. Km

COMPRA-SE TUDO
Obletoa da arte, cristais, eto. — Ca-

tis completas — Fafa-ie bem.

Tels,: 52-9711-52-9817

MARCENARIA
Procura-se parte de oficina — Lu^ar para

trabalhar 5 até 10 pessoas, para fabricação de
móveis. Preferência Zona Sul ou Centro — Iratar
pelos telefones: 37-7564 e 57-0386. 10246

OFERECEMOS PARA PRONTA ENTREGA
ORIGEM ALEMÃ BARRILHA 5,10 LITOPO-
NIO 19,30. TEL: 22-0517 ALBERTO.

llll

BALANÇA FAIRBANKS MORSE SCALE
10.000 LIBRAS AMERICANAS

Vende-ie pela melhor oferta, uma balança fabtltada por ralraaak»
Morte k Cu. New Ver*, eom eapaetdade de 10.000 libra» eom ato, aaa
medida» de 4.J0 x M» «•*. Ver a tratar à Rua do Matoio n. IM, ejm
o »r. Wilson de Abreu — Tel. 4S-744T. JM

ENXUGUE
SUA ROUPA

DENTRO
DE CASA1.

BANCO COOPERATIVO
Procura-se Carta Patente —. Telefonar

para D.a Guita; 23-2171. ¦ : ; , 7074

1^,-37-0110 nrr /^acaI

lmk_(___lí fik VTJirlBBiHBliPifl iroca x^ ^y
^isr ^m Av PRADC^ J"UNI0R-150*

Fim da falta cPágua
Banhos frios e quentes sem uma gota na

bica pela Bombamatic "HURRIÇAN". ¦
E>emonstrações e vendas na

ARTE ELÉTRICA LTDA.
Rua Gonçalves Dias, 65-1.°

Fones 42-0267, 42-9258, 52-1232
9287
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eAlfUMHO KWON. Para t—

ptrrof: Todo pModo, twito
feeielentt. Tom. 40 em

•'Mt CONDICIONADO\PERFWO.,
• MODERNO " ECONÔMICO "P8MTIC0.

• VENDAS A VISTA
EA PRAZO.

Fedders
« MAIOR MBRIC» OO MUNDO IM

AMRELHOS BI AR CONDICIONADO

> INSTAUMOS EM 0UAIÇUER LUGAR

^»*^ II I »V HfinLV|btoM»a»fK
f^*'^^»»»»»»w fl^ttflsl * * Q ^ |»«W^i*bÍ

Compro
Conserta

MÁQUINAS V
ESCREVER - SOMAR -CALCULAR

novas e usadas
MIA DO CARMO, 27 - 7.» G/710 - TH. 4J-J832

UNOA-SONfCA. Bonito ve*-
fido. T6da articulada. Cketa
t doroM. Cobelelro con rabo
d« cavalo. 1QC
Tom. 36 cm w 103/

CAMWHÍO «fSANTE. Todo
portado, mvNo rttisttntt. 6
rodos. Tam. 48 cm

HITIO-TIIM.
pUta oV b«J*f»o. lakn
moaovla flexívef adapaível •
qeolouer eipoco. fautiemomeo-
lo parWta. 285,

à.OV/ 
J 

1 Tom.36 cm 
j^ 

109/ 
J 

""f ^_

RUA MÉXICD,31C 52-8865

LAVA-SE TAPETH
CORTINAS

NACIONAIS E KSTKANOEIRAS
- LAVA - TINGE -CONSERTA
Rua Pedro Américo, 205 -•-Antigo 69

OFICINA FAMILIAR -

FONE: 25-6478 -- AÜÃO PINHEIRO

UTÒJO Di MOCINHO. Cn-
torío com cárhichaira, 2 re-
volveres com coldre, coixa im
ttpoltlas,
bolas tle.

MIC-BRAS da "Estrelo" Caixa
ém conitruç5« paro lormar
Inonwroí engenhos mecânico».

LkO-lK>. Caixa com 200 pecas
ploilkoi para você monlor os
brinquedos qvt Imaomar,

298J1 207/Jj 95/

DOÇURA tSTRÉLA.
pera os retiro» doeo» ia-
Batedeira, forma», «gelo,»*-
tura Almort pera batat, att.

265,

é^L
BATIDEIRA IIÉTRICA.
"Mlx-Bre", Fonciono com
püha dt lanterna, Igtfol oi
boltdeirai de verdade.
Arfioo |apone«. AC9

CARBINHO PARA BONÉ-
CA. ArmoçSo de ferro des-
monlével. Rodai de bor-
racho, lona
varias c&ret.

PIN«-*OnO. Coixo com
2 raqoetes, 'bolo "Cham-

pion". mastros, rode dt
ormo> ele

IITTIE-IADY. lindo estojo
trabalhado, miHando cris-
tal, com 10 peçon 4 copoi,
4 «acoi, I prato q«de doce» e I iarro. j í

CARRAMTA. VWoee»
lodo colorido am côrcs vivo». M<9
MtHo rateilan»». Toa», 2J »¦." /

REVOLVER CAMtiXO. Maaa-
volver dotrrodo d» rapa-
tiçBo. Coixo

no,

V
•

ANDAS
Fabricamos e envidraçamos em duralumínio e em madeira de

primeira qualidade. COBERTURAS DE TERRAÇOS, Etc. -/ABRICA-

ÇÃO PRÓPRIA. — Escritório Rua Araújo Porto Alegre, n.° 56 - s/59

J. MAKTTOEZ - Telefone: 52-5508 2069

LANCHA
Vendo com cinco metros, dois bc-

UchM. cabine. Ver Iate' Club Rio dc
Janeiro com srs. Osmar e Orlando —
Galpão dos "Guanabaras". Tratar
VASCONCELOS — Tel.: 46-5869.

9134

/^ f Gaste pouco
^a^ com Cr$ 20,00

GASISTA CARLOS OU
CASTRO - Tel. 28-2558

Com 20 cruzeiros V. 8. terá seu
fogáo limpo, sem escapamento e re-
guiado o que diminuirá de 30 a M
por cento de economia, reforme fo-
g6e£, aquecedores. Atendem-se todos
o» bairro»' 21711

\
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INQUÉRITO DECEPCIONANTE
Alunos da Faculdade de Flloao-

íU, Cllaclai e Llreas.da Vnlvml-
dade do Distrito rederal (UDF),
«/lliaram entre sl, por InlcVkUre
própria, um Inquérito com o fito
de, entra oatrts coisas, apontar os
defeitos do ensino univer*Kárlo.
A experiência valia a pen», poli
tratara-s* de obter Infooniçín
pessoais e objetivai sóbre como an-
dar» • enilno das clênc&s entre
nós, no sentir dos próprio* alunos.
¦' interessante ressaltar/aqui que
polo menos 94 por cen-as dos alu-
ao* (ao todo reipond*aram ao In-
quérlto SOO) foram v_lnlmes em
condenar a maneira rerbol e des-
-tulda do maiores Atrativos com
que Of professores ministram suai
aulas. Quer dizer, ensino excessl.
vãmente teórico. O mal nio é ex-
cluslvo das Faculdades de Flloso-
fia. Nio ó novldn.lc que no Bra-
sü nio ne faz clêr/cla na verdadel-
ra profundidade da palavra, como
também nio ó liovldade que nas
Faculdadei de -Ciência o de quemenos te cuida >é de Ciência. Ine-¦dite ainda ent-fe nós aquela men-
talldade amadurecida, compene-
trada e séria, > que fax com queuma simples Universidade ameri.
cana (a da Califórnia, por exem-
pio), dentro de um ambiente pro-
pfdo ao esttuflo e i peiqulsa, pro-

Jate seu nome lnternacloualmen-
te, merci dos trabalhos dos pro-
fessóret e luai equipes de alunos-
colaboradores. Mas falar em tra-
balhos de equipe no Brasil 4 qua.
se uma heresia. Mormente tratan-
do-se de Ciência. Basta citar o
caso César Lattei.

O Inquérito decepcionante «a
UDF (louve-se o bom senso dos
alunos) revelou ainda outro ponto
curioso do nosso ensino cientifico:
oa alunos se inclinaram, em lua
maioria, a verberar a atitude de
eertoi professores que transfor-
mam suas aulas om "airadiveli
palestras". Agradáveis, apenas. Co-
mo sa dli, "bate-papos" despre-
tenslosos. O que é sumamente
crave. Do conteúdo mesmo do en.
sino cientifico, de sua essência, de
seu espirito universitário e expe-
rlmental, nada. Ainda estamos no
tempo dos mestres empolados, de
punhos boVdados a "Chantlllv", a
derramar verborrêiai das cátedras
Intocáveis.

E' preciso uma mudança urgen-
te e radical na maneira de se en-
¦tnar ciência nai Faculdadei de
Filosofia, porque a verdade 4 queelas nio formam nem* proltiiórei
nem pesquisadores Voltaremos ao
assunto.

Einstein e a nova Física (I)"A PREOCUPAÇÃO DO HOMEM DEVE
CONSTITUIR-SE NO INTERESSE

DE TODOS OS ESFORÇOS TÉCNICOS"
A teoria fotônica e a interpretação correta dos

fenômenos de fluorescência
Cel. av. cur. João Mendes da Silva, •
especial para 'lUm Pouco de Ciência"

A ant* (palavra de origem árabe
Ipara um cervo sem falhada) é um
Unfulado pcrltocdáctllo com quatro
dedoa desenvolvido! nai mioe, do
Mfundo ao quinto, e trèi noa péi,
do iffundo ao quarto. Animal bem
Uplco da fauna brasileira, da qual
é o maior mamífero, pertence á
Família Tapiridae, que te dtitribul
geograficamente da América Central
até à Argentina, e. no Velho Mundo,
deode Trniuerlm (Durma), atravét
do Sito. da Penlmula Malaia até i
Ilha de Sumitra. Tal dnconUnuld*--
de de distribuição .• explicada pelo

De aim passagem ptlo Departamen-
to de Patentes de Berna, Blmteln
guardou um g&ito marcado pelai ln-
vençfiea práticas.

Assim í-yuc êle Imaginou uma teo-
ria pemltlndo explicar a tonnaçto
doi meandroí nu correntes liqüidai
como oi rios sinuosos; lluitron suaiexplicações com uma experiência que
qualquer pessoa pode reproduzir em
tua xícara de café, e que êle ampliou
até reencontrar a lel de Beer, segun-
do a qual oi cursos dágua do hemti-
férlo norte têm tendência a coVrer
mais fortemente luas margens direi-
tas a o fenômeno se inverte no he-
mistério tul.

Einstein lntereuou-ie por uma lel
da mecânica dos fluidos formulada porMagnus a desenvolvida por Prandlt:
essa lel íol aplicada por Fletíner pa-ra propulsionar navios recolhendo o
vento em cilindros ao invés de fazê-
Io nas velas.

Poder-se-la multiplicar os exemplos
dêsse gênero, tsse virtuoso da ciência
fundamental Jamais- perdeu de vlsta
as aplicações práticas * escrevia: "A
preocupação do homem * de seu des-

tino deve constituir «empre o inte
rêsse principal de todo* os esforços
técnicos. Kio a esqueçais jamais em
melo a vossas equaçóes e dlagra
mas".

.Do alto da Gávea

Quinhentos milhões de anos nos contemplam
Será a Tedra da Gávea um yuIcõo extinto? — O exemplo do Vesúvio e a
possibilidade de um dia se repetir aqui o mesmo fenômeno — Antes mes-

l' ftio doJopàreciméhtò\dòs oceanos, já existia o maciço rochoso da Gávea
TEDRO CAKAUTA, naturalista

Quandb se pisa pela primeira vez
no alto da Pedra da Gávea sente-se
uma estranha impressão de lnsegu-
rança. Depois da difícil subida pela
ascarr/a sudoeste, o excursionista ex-
perinaentará um grande cansaço e
repousará no bosque do cume. Há
anoa atrás lá estivemos sem nos fur-
tar a um pensamento, quase idéia
fixai: "Estaremos descansando dentro
da cratera da um vulcão extinto?"

-bservanao outras elevaçiies—carro=—§?=
co», como o Pico da Tijuca, Pedra
da Conde, Dois Irmãos do Leblon
a outras próximas, em nenhuma se
encontrará o cimo com a estranha
forma de írlgidclra alongada. Vol-
íando à atividade, êsse vulcSo não
causaria terror ao Rio de Janeiro,
cidade alheia completamente a tais
cataclismas?

Procurando esclarecimentos a res-
peito, logo de inicio, concluiremos
duas coisas:

A Pedra da Gávea haver sido da
tato um vulcão, hoje completamen-
te extinto. Entretanto, poderia ser
um vulcão periódico. Jamais se ou-
yira falar de erupção do Vesúvio até
que no ano 63 da nossa Era* deu os
primeiros sinais de atividade e no
trágico ano de 79 deflagrou a sua
primeira erupção histórica, sepultan-
do sob as cinzas três cidades — Pom-
pela, Herculano e Stábia. Afinal,
desde quando o mundo civilizado eo-
nheca a Gávea? Menos de cinco sé-
culos.

Em segundo lugar, se o material da
encosta íôsse vulcânico, com restos
da lava, cinzas ou outros detritos
da mesma origem, não haveria mais
dúvida! Teríamos uma constante
ameaça sobre as nossas cabeças...

Com êsse 'objetivo .fizemos uma ou-
tra lublda à Gávea, e, de martelo
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O leitor já imaginou a Pedra da Gávea esfumaçando
dessa maneira?

em punho, quebramos pedra em to-
dos os pontos periféricos da "cra-
terá".

O estudo dêsse material revelou o
seguinte: a Pedra da Gávea é com-
posta quase exclusivamente de gnais-
se lenticular encimado por enorme
bloco de granito' — a "mesa". Pa-
ra que tivesse sido um vulcão de-
veria ser constituída de rochas vul-
cânlcas como basalto, fonolito, rio-

lito, etc. Ora, o granito é rocha piu-
tônica e o gnaisse, metamórfica; por-
tanto, de vulcão a Gávea não tem
nada. Ainda mais, o monstro rocho-
so faz parte dos primeiros aflora-
mentos sólidos da superfície terres-
tre, anterior aos próprios oceanos!

Sabemos agora que a Pedra da Gá-
vea é uma pacifica montanha de qui-
nhentos milhões' de ano, muito velha
para causar algum distúrbio.

&; No Mimdo dos Vegetais |jj
*' "BL /' ^KOSSIDSI.PINTO
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Conheça a flora universal

CRAVEIRO DA ÍNDIA
(EUGENIA CARYOPHYLLATA Thunb.)

Originário das ilhas Molucas, o
Craveiro da índia é uma árvore
de porte ereto, alcançando de 8
a 15 metros de altura; o seu tron-
Co, bastante ramificado, é dota-
ão de bela copa, assemelhando-
se a uma jabuticabeira. As rai-
zes são ramificadas e espalhadas.

As folhas são simples, inteiras,
eliticas, persistente, medindo de
11 a 15 cm. de comprimento por
S a 5 de largura com pecíolos
curtos (1 a 1,5 cm.), avermelha-
dos. Agudas no ápice e na base
são verde-escuras superiormente>e verde-claras na face inferior.
Quando novas, essas folhas são
coloridas de vermelho-arroxeado;
as margens são ligeiramente on-
duladas, enquanto que as nervu-
ras são penadas.

As flores são agrupadas nas ex-
tremidades dos ramos; sob a for-
ina de corimbos. As sepálas (per-
sistentes) e pétalas (caducas) são
em número de quatro; estames
numerosos. As flores são, às vê-
zes, acompanhadas, na base, por
1 ou 3 estipulas caducas.

Os frutos são drupas de forma
elítica, assemelhando-se azeito-
nas. São coloridos de vermeljio-
árroxeado escuro dotados de uma
parte carnosa; no ápice encontra-
se uma coroa denticulada íoimg-
da pelas 4 sápalas persistentes (é
o exúvio, do qual já falamos
.quando estudamos a "Goiabeira"
em janeiro passado).

O Craveiro nos fornece os cra-
vos já tão conhecidos como con-
dimento, além do óleo essencial
contido nos botões florais e
frutos.

O conhecimento do cravo e seu
uso datam de época muito re-
mota. Inicialmente foram os
nativos das ilhas Molucas que fi-
zeram uso dele. como remédio.
Dçpois foram os chineses, os ára-
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Masniflco espécime de"Dendroblum" Swartz

bes e por fim os portugueses, ho-
landeses e franceses. Oportuna-
mente, nesta página, publicaremos
a curiosa história do Craveiro da
índia. I

A -Uffénia carri/op-Jti/llata per-
tence.à família das "Mirtáceas",
da qual já estudámos a "Goia-
beira".

Sinonlmia botânico: Caryophy-
lus aromaticus L,; Caryophyllus
silvestris Thunb.; Jambosa caryo
phyyllus Ndz.; Myrtus caryohil
(?)-
lus Spreng; Syzygium aromati-
cum (?).

FITOCURIQSIDADES
Dendrobium

Dá-se, cientificamente, o nome
de Dendrobium SWARTZ a um
gênero de plantas da numerosís-

A

sima familia das "Orquídeas" ou"Orquidáceas" que, segundo a
sua etimologia (do grego dendron,
árvore e bioô, eu vivo), vegeta,
de preferência sôbre o lenho das
árvores. Chama-se de epífito a
essa espécie de gênero botânico.

Êste gênero, que pertence à
tribo Epidendreae e a subtrito
Dendrobieae é exótico queremosdizer, não existe nenhuma plan-ta em nossas matas que dele fa-
ça parte. E' mais encontrado na
região asiática e possui plantascujas flores são belíssimas.

Os seus pseudobulbos ou me-
lhor, os "caules" são lonpos ou
curtos, dotados de folhas moles
ou coriáceas, dísticas, imbricadas,
alternas ou em pares.

As inflorescências podem ser
racemos ou espigas qi*e às 'è-
zes se dispõem ao longo do psedo-bulbo adulto. Já as flores, agru-
padas em número de 2, 3 ou mais
sáo magníficas, vistosas e mu'to
procuradas pelos floristas, prr al-
cançar preços elevadíssimos.

As espécies mais conhecidas são
as seguintes:

Dendrobium aggregatum Roxb;
D. brymerianum-Rchb.; D. chry-
sotoxum Lindl.; D. thyrsiflorum
Rchb.; todos da Birmânia; D.
densiflorum Wall.; D. dierardii
Roxb; D. fimbriatum Lindl., todos
da índia (o último da China);
D. Loddigessii Rolfe, da China; D.
speciosum Sim., da Austrália; D.
superbum Rchb., das Filipinas.

Todas essas espécies são dota-
das de flores de beleza invulga:;
entre nós, são cultivadas em es-
tufas apropriadas.

A menor de suas posquisas apresen-
ta-se como uma obra de arte onde
ie disputam a originalidade • a pro-
fundi dade.

Uma de suas primeiras memórias
cientificas, publicada em 1Í0J, quan-
do o mestre tinha 33 anos. foi con-
sagrada a "teoria clnétlca do calor".

Einstein tomava seu ponto de apoio
nas concepções estatísticas de Bolu-
mann, dando-lhe um sentido mais fi-
slco 4 relaçio fundamental que o sá-
hlo havia estabelecido entre a entro-
pia de um sistema e o logaritlmo da
probabilidade de formaçlo de aua
estrutura.

Ultrapassando Boltzmann, Einstein
encontrara sem se aperceber, o "ter-

mo dinâmica estatística", de que Wll-
liara Gibbs acabara de lançar, no
ano precedente, as bases fundamen-
tais em uma obra genial que passou
despercebida da maior parte dos fl-
slcos.

O movimento browniano, agitação
de partículas microscópicas nos flui
dos havia sido dtctfrado antes de
Einstein. Sabe-ae que tais partículas
agltam-se porque estéo em -choque
Incessante com as moléculas lnvlsl-
veis do fluido em que estio em sus-
pensão.

Apolando-se no cálculo des proba-
bllldades, Einstein cbegou á soluçáo
teórica do movimento browniano; ela
o conduziu a um método para cal-
cular o Número de Avogrado, "N". is-
to é, o número constante de mole-
cuias de um volume conhecido de
uma substância qualquer no estado
gasoso, em determinadas condlç&es de
temperatura a pressão.

A teoria das flutuações contribuiu,
sem dúvida, mais que quaisquer or-
gumentoa existentes, a convencer aos
físicos da realidade das moléculas e
dos átomos. Esse trabalho converteu
até mesmo o velho energetlsta Ostu-
wald que, em toda sua vida aa havia
mostrado adversário irredutível e
apaixonado da teoria atômica da ma-
teria."Ápôff-i—Ttt—_anett-d-scobert(*L __.
efeito glromagnéUco Inverso (um ootl-
do iman ta-se quando se o fax girar
em tomo de seu eixo) Einstein e Haos
completaram a descoberta mostrando,
em 1915, que um sólido tende a girar
em torno de seu eixo quando se o
"manta. Xssa experiência confirma a
hipótese de Ampere, que vô um gl-
roscóplo em cada ima elementar —e,
em particular, em cada átomo — exis-
tente em qualquer matéria.

No momento em que Einstein en-
trava na arena das ciências, a teoria
dos quanta, de Max Flank, em 1900.
fazia sua.-aparição.

Einstein apercebeu-se lmedlatamen-
te do valor explicativo da mesma a
Jamais cessou de reférlr-se a ela bem
como de ampliar-lhe o emprego na íl-
sica.

Em 1907 partindo da idéia de que
os átomos dos corpos sólidos oscilam
segundo três direções e aplicando a
teoria dos quanta a tais vibrações, êle
redigiu uma "avaliação do calor es-
peclflco dos corpos sólidos" e edlfi-
cou uma teoria quántlca da lel do de-
crésclmo dos calores específicos com
a temperatura.

A noção do "íotão", a que Einstein
chamou de "quantum de luz", data-
da de 1905, ultrapassou, entretanto,
todos os seus trabalhos anteriores.

Conservando na ótica clássica a in-
terpretação ondulatória dos fenôme-
nos de dlfração e de Interferência,
Einstein lhe associou uma Imagem
crepuscular para levar em conta as
manifestações energéticas da luz.

A energia de uma irradiação não se
reparte uniformemente e de maneira
continua sobre sua onda. como no
caso das ondas sonoras: ela é locali-
zada em certos lugares que se com-
portam como projétis, cada fotSo
sendo portador de uma energia pro-
porclonal á sua freqüência e o coefl-
ciente de proporcionalidade é preci-
samente o quantum de ação de
Flanei-.

A teoria fotônica trouxe uma ln.
terpretação correta dos fenômenos de
fluorescência, governados pela lei de
Stockes, dos de íotolontzaçSo e en-
fim, a chave do efeito fotoelétrico,
descoberto em 1887 por Hertz e que
Intervém ém tantos trabalhos técnl-
cos modernos, desde as células foto-
elétricas atê a televisão.

Ao mesmo tempo êle revela a lel
fundamental da fotoquimlca em vir-
tude da' qual, cada fotão absorvido
provoca um processo químico elemen-
tar, o que, aliás, se podo verificar,
contanto que se tomem as necessárias
precauções para efeitos secundários
n&o mascararem o principal.O mais importante, entretanto, é
que êlo preparava a via para a mo-
cânlca ondulatória da matéria de
Louis de Broglle que, ao Invés de as-
sociar um crepúsculo (o fotão) á on.
da luminosa, gula o crepúsculo mate-
rial por melo de uma onda (a onda
do Schrõdlnger) e que dá assim am-
pia generalização duallstica do mundo.

Após haver chamado o fotão á exis-
tência, Einstein elaborando em uma
descoberta de base lhe dá sua regra:
uma estatística em virtude da qual
os fotões (bem como outras parti-
cuias do spin — Isto é. do conjunto
de partículas) são , Indlscernivels e
podem formar repetições em oposi-
ção a duas outras categorias de par-
ticulas, que obedecem âs leis rte cs-
tatistica clássica de Gibbos-Boltz-
mann; e os elétrons, os protrons e os
neutrons que obedecem às leis esta-
tisticas de Ferml-Dlrac.

Esta estatística havia permitido a
Bose reencontrar a fórmula funda-
mental de Planei* relativa à irradia-
ção do corpo negro, Einstein o esten-
deu ao fenômeno de degenerescêncla
dos gases monoatômicos perfeitos, fe-
nõmeno que traduz seu afastamento
em relação à lel clássica, quanto ao
comportamento.

Ele pôs também em evidência o pa-
pei primordial do quantum de sção
de Planck na Interpretação das pro-
priedades da matéria às vizinhanças
do zero absoluto.

A ANTA "LISTRADA" ,
DIVA PINIZ COKR.A (Dep. de Zoologia da F.F.CX. ~ USP.)

glaciário da Aala e
Norte.

A espécie brasileira, Taplr-ui (ti-
pir, nom* tupi para a anta) ferres-
trts uimíri.-.iTii.ii _, tem „ corpo
volumoso, que pode atingir até dolimetro* de comprimento por um d*
altura * pesar mais de durento*
quilos, a cabeça grande pouul um
foclnho que termina em curta trom-
b* móvel. Ao último caracter deve-se a descrição, pitoresca mas ntocientifica, da anta, como um porco
que começou a ae desenvolver em'elefante, mos mudou de Idéia. O

América do p»lo é curto e de coloração pardo-acinzenUda, A* orelhas, móveis co-
mo h do cavalo, pouuam bordosbranco*. A cauda e baatante curti,Habitam, ai antai, as matas cerra-das nai proximidades doi rloi. Na-dam e mer«ulhim perfeitamente, •* sempre n» dlreclo da água quofogem quando perseguidas. SBo len-ua nos movlmentoi e, em geral,não Inclinadas á luta. Allinrntunirie
de. «lhas, gram», plantas aquátlcai,
frutii illveitrei caldaa e, eventual-
mente. Invadem roçai.

O* fllhotei nascem com quatro *<

cinco Ultra* clirM longitudinal» emanchai Irregular** também clara..
Apóa o lexto mis, eom inala d* ummetro de comprimento, o colorido
torna-ie uniforme como o do* pais,
pela perda doi pêlos juvenil na'ocasião da muda, O mesmo tipo doestrtaçSo longitudinal ocorre noafilhotes doi jivall» e veados.

A espécie tem ampla djipers.lo
geográfica atravéi d» maior porteda* planícies e lelvo* d* América
do Sul. Foram propostas vário»
formas geográficas, 

'du 
quais ¦ eon»

(Conclui na «.» página)
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ACONTECEU...^m CARTAZES
CINEMA

Nio é certo, mai »•• for, o lançamento de Mobr Dlek mar-
cará a «emana como uma das principal* do ano. uma arroja-
da aventura de John Huaton oo transpor para a tela, a obra
formidável de Herman Melville, nio oe Importando de com Jato
Ir vontra diflculdndei técnica* de realizaçió quaie Intranspo-
nlveli. Um íelto lmportantls*inio d grande realizador de The
Treaiure of Sierra Madre. Para compcn*ar o tremendo im-
pacto da obra huitonlana, o« movle-goert, tèm o bálaamo de
uma comédia Ligrlmai do Céu, que deve ier aaradoblllsslma
ii.ui só por cauia de aua história vivu e atnalucada como tam-
bém porque foi interpretada por Katharlnc Hepburn, que jibrilhou multas vezes no gênero, com Burt Lancaster n tiracolo;
um filme inglês, O Jardlnelro Espanhol, oue, se bem dirigido,
também será um escape sensível, principalmente por causa da
dupla Dlrk Bogarde e Jon Whiteley. E, finalmente, será lan-
cado com toda a certeza A Arma. de um Bravo, freqüentador
de Cartazei por mais de duas vezes e que teve a sua estréia
odiada por motivos diversos. A Fox continua driblando: nio
temos certeza do próximo cartaz dos clnemascope. Roxy, Pa-
lácio e Madrid, Apostamos cm A Sombra no Telhado, de Vic-
tor Vicas, com Bella Darvi. Enquanto Isto enchendo suas te-
las imensas, continua o drama romântico Tarde Demais Para
Esquecer, dirigido por Leo McCorey — uma refilmagem de
Love Affair, que èle filmou em 1939, com Charles Boyer e Ire-
ne Dttnnc, agora substituídos por Gary Grant e Deborah Kerr.

E o comércio cxibldor cinematográfico apresenta miidan-
ças importantes: a fusíu da Empresa Luiz Sevcriano Ribeiro
com Cremas Unidos S.A.-— de Llvio Bruni —-, e o acres-
cimo do Pax (Ipanema) e Presidente (Praça Tiradentes) ao
circuito lançador dos três cines Metro.

>tí

O Homem Sizudo prova a dose. Dá outra bicada. E continua cismando...

Danados de russos! O mundo ainda era sacudido pelos ecos do "Sputnik"
lançado em princípios de outubro e já vinha a noticia de um segundo, mais veloz
e de órbita mais alta, pesando seis vezes mais e conduzindo um passageiro: a
cadelinba Laika, cujas reações eram acompanhadas cada instante e deveria voltar

¦i viva, ac fim da experiência!...

HS quer desviar o pensamento... Sorri à lembrança dos cem anos de São
Carlos e dos cem anos da Sociedade Sul-Riograndense. Sente os olhos cheios
d'água ao lembrar o adeus a Jaquito Berenguer César.

Danados de russos! O mundo tinha que prestar-lhes homenagem, indepen-
dentemente de qualquer credo politico, que isso não há de entrar em questões
de ciência e técnica. Sim, que êle próprio, HS, nado tinha de simpático ao co-
munismo, muito ao contrário. Pelo que sabia, a vida e o regime na URSS são
bem chatos, de morte. Pois até Zhukov, grande herói da Guerra e maioral na
Paz, não tinha acabado de cair em desgraça e f/vero de reconhecer publicamente
as suas deficiências e o bom*mocismo do paisano KrucheY? "Nada azul entra
os vermelhos", acentuara o telégrafo...

E HS vira outro gole, antes de reforçar a dose...

O Rio insiste em brincar de grande cidade: rapto em Copacabana, enquanto
policiais brincam de quatro-cantos. Zezé Moreira dá um susto no Mengo, à vera.
Ziza empata em Buenos Aires e segue para o S. Paulo, o Botafoguinho vai por ali
mesmo, obrigado... E o "Sputnik" dançando na cabeça de HS!...

Agora, sim, pela primeira vez, receava o fim-do-mundo! Palavra. Não tanto
pelos 

"Sputniks" 
já conhecidos e outros que hão de vir por aí, dentro em pouco,

também sob denominações diferentes. Por êsses, não. Marque acontecerá mais
tarde, quando satélites forem construídos em série e exportados_$ atirado* lW9'.
meiítefãijln "è ali? Como, por exemplo, num pais muito nosso. cón7Íèci</o7 onda'

-.Yiádutos caem ao próprio peso?... '•

Ingrid Bergman rasga o cartaz de um dos maiores nomes das telas e das
bilheterias do cinema americano. Ergue a cabeça e enfrenta todos os ataques,
deixando o mai ido e a filha para seguir a vontade do coração! Oito anos depois,
fecha o capitulo do drama da sua vida, sob a alegação de incompatibilidade
de gênios.!... '...

\s .. E HS lê a nota, onde se fala que, ém Bonn, apareceu um "robot" falandoalemão!... <¦
*-N '

O fim-do-mundo talvez esteja bem mais próximo do que se imagina, o/é.'
O que, oo menos, serve de pretexto para acabar com a garrafa...

FRASES DA SEMANA

• MOBY DICK

(Moby Dick). Um marco im-
portanto na história da arte
cinematográfica, o empreendi-
mento de John Huston d^ trans-
por para a tela a obra-prima de
Herman Melville. Um íelto rr-
roJEdo. r.So só por causa da ex-
traordinária qualidade do ma-
terial a ser manipulado, mas
também porque o nr.nipulador
c John Huston, um cineasta per-
fcccionlsta que, tomando a pei*

vorado no mar Implacável; o
encontro com o terrível iiimiii-
fero fantasmagórico; a morte de
Ahab, e o campo sensorial dos
seus personagens: Ahab, Ismael,
o selvagem de Queequeeg, Star-
buck, Padre Mapple, Capitão
Borne., etc... No clínico, muilo
aplaudidos são os desempenhos
de Richard Basehart como Is-
mael, o austríaco Friedrich Le-
debeir no canibal, Leo Genn co-
mo Starbuck, James Robertson
Justice como o capitão Boomer.
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cloio liquido nas terras w-.-m--
quldas por um *ol cousticante.
Katharlne é Lizzy Curry, queie deixa envolver por um amor
terno e cheio de trapalhadas pc.lo fazedor de chuvas Burt Lan-
rii.ster. Lancaster. que é tam-
bém produtor (da Hetch-Hill-
Lancaster) é o fa; chuva e o
seu desempenho (oi bastante

elogiado. The Rainmaker foi
iTii.iii/.iuio por N. Hii-li.ml Na-
sh da peça de sua autoria le-
vada na Broadwjy com grande
sucesso, e Joseph Anthor.y —
que não sabemos ser estreante
ou náo — dirigiu coin aparente
vivacidade a comédia. Wendell
Corey, Lloyd Bridge», Earl Holl-
mimun, Cameron Prud'Hummv,
Wailace Ford, Yvonne Lime o
Dottie Bee Buker são os cood-
luvantes. Fotografia de Churles
Lang c música de Alex North,
o excelente autor das partituras
de A Streetcttr Named Desire,
Death of a Salcsman e Viva Za-
pata.'. Depois de Afoby Dick,
deve ser o cartaz mais promis-
sor da semana. (Paramount;

.Vistavision Sc Technicolor).

• O JtARDINEIRO
ESPANHOL

(The Spiiiii__.il Gardener). A
idéia da realização de O Jartli-
neiro Espanhol deve ter nascido
de Huntcd (Devoção de Assassi-
no) o excelente filme que Chat'-
les Crichton — um dos mais sen-
üiveis diretores do cinema inglês
— dirigiu há mais ou menos cin-
co unos com Dirk Bogarde e Jon
Whiteley, o rapaz e o menino,
piotagonistas ne uma fuga de-
sesperada que não era como a
primeira vista poderia ser, a íu-
ga de um crime cometido pe-
lo r. paz e de um garoto inespe-
radamente posto em seu cami-
nho — e' que também fugia dos
pais adotivos que u maltrata-
vam —, mas de algo mais forte,
da "saturação de suas emoções
frustradas pelos seus desejos ii-
realizados". Adaptado da novela
de A. J. Cronln, The à'pa«is,.l
Gardener, o íilme também de-
senvolve um tema de amizade.
Da longa e penosa fuga através
muitos quilômetros de' estradas,
montanhas e cidades em Huu-
ted, esta amizade agora brota
e cresce num jardim, entre um
garotinhn tímido, Nicholas (Jon
Whiteley), compelido pelo pai
a uma vida solitária, e Jo;é
(Dirk Bogarde), o jardineiro es-
panhol contratado pelo p.i de
Nicholas para cuidar do espaço-
so jardim do Consulado de um
pequeno porto da Espanha, Du
diretor Philip Leacock, talvez
novato, liada podemos supor,
mas a história de Cronin, a io-
tografia de Cristopher Challis e
o iwpportinp-cast inspiram con-
tante confiança. Além de Bogar-
de e Whiteley o elenco »pre-
senta: Michael Hordern, Cyril¦'.•-->'fr--.i-x&yrysitftftQ?' ....

Cuiak, Maureen Swanson, Lyn-
don Broock, Jo.ephine Giiffin,
Bernard Lee, Roíalle Crutche-
lev e otilroa, (J. Arthur Rank;
Vlitavlsion, Technicolor)

• A ARMA DE UM
BRAVO

(Gur. Glory). Pela terceira
vez ocupa lugiir em Cortarei,
adiado que foi dpaa vezes, Phi-

• A SOMBRA NO
TELHADO

(Je Rovlendral i Kandara).
AJulgar por The Wayward Btia
(Ciümn Tempero do Amor),
talento nio foi a rizio que Ia*
»ou a Fox i Importar da Fran*
ca Victor Vleas, porque, com
íalta de talento e melhorei ar*
teaios, ela tinha a .escolher na
própria Meca do cinema, E ie-
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1 .ntharine Hepburn

"Lágrimas

lip Yordan forneceu a história
do pistoleiro que regressa ao pa-
cifico vale onde morava, encon-
tra além da esposa morta um am-
biente de ódio e descrédito que
o próprio filho leva às últimas
conseqüências. A novela de Yor-
dan chama-se "Man o£ the
West" e íoi cenarizada por Wil-
liam Ludwig, dirigida por Roy
Rowland e interpretada por Ste-
wart Granger, Rhonda Fleming,
Steve Rowland (filho do dire-
tor Roy) e outras. Um bom wei*-
tern parece ser o íilme. (M. G.
M.; ClnemaScope & Metroco-
lor).

Si Burt Lancaster
do Céu''

ria ecçnomizarlo o diilhüiro da
passagem e da propaganda de
um nome que nào significa na*
da e tão cedo há de significar.
Talvez por causa de Bella D^r*
vi, que é a estréia de Je Re*
fieiirirai a Kniidarn. E Bella
Darvi, que foi tentadora em O
Upipcio — de Hollywood —, é
no íilme francês 

"uma 
provo-

cante mulher, casada com Fran-
çois Perier e Daniel Gelin como
amante. A trama porém não é
dramalhônica e, em lugar de crl* 

'
mes passionais, noa é oferecido-

(Continua na 16.» pin) 
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Gregory' Peck: "Capitão Ahatí'f-
.'¦ .,'•,.'-:; ''¦ -'Moby Dick •" '-''.¦ -1*--'

O jornal Clariii, de Buenos
Aires, a respeito do satélite
lançado pelos russos, referindo-
se também à queda de Zukov:"Um cachorro nas nuvens e um
marechal no chão". ,

após afirmar que apr;sar do írio
não abandonará a prova: 

' "O
pior de tudo são as saudades da
noiva".

William Goctz, milionário
norte-americano: "O dinheiro
hão é tudo. Cinco por cento é
saúde". ,

Somerset- Maugham, escritor
britânico, octogenário: "A gra-
tidão não é uma virtude espon-
tànea na raça humana..,"

M. L., fiscal da Alfândega,
para Mário da Costa Gonçalves,
violinista, português, mostran-
do-lhe um bracelete de ouro,
pouco antes de encontrar fias
roupas deste 160 cordões e 30
pulseiras: "O senhor é violinis-
ta, não é? Mas isto não é corda
de violino e caiu de sua perna".

de e Silva, presidente da União
Universitária Feminina: "A ca-
pacidade da mulher casada é,
no Brasil, igualada à de seus
próprios filhos menores, dos
silvicolas e dos pródigos".

O cronista Otelo: "Nilton San-
tos tem mais uma atribuição na

(Conclui na 10.» página)

to a' façanha, levóu-á-até ás úlr
fimás conseqüências. rUm- estu-
do profundo da • alrna huma-
na, Aíobi/(Dicfc descreve, atra-
vés do diário do marinheiro fi-
dó profundo 

' da.'alma hum;-
da e desesperada a uma,.baleia
branca <j)elo.'Ç.:;..t8fy.'tÃh&b, no
oceano imenso ' e '^njnèáçaclor;
Uma buSçá simbólíçài. .'qué rç-
prèsenta o transbflrdájnento das
escuras profundezasfla, alma de
um homem,* que Jóhn. Huston
não se contentou em contar mas
também penetrar. E dá prazer
ver o resultado.admirável'dêste
trabalho realizado com carinho
— quase paixão. Cena após ce-
na vão se desenrolando aos nos-
sos olhos: a grande aventura —
o ambiente esíúmaçado e super-
povoado" de diferentes tipos de
Spoutef-Inn;-o navio muitas vê-
zes majestoso, em .-outras desar-

Discutidos o padre ^lapLe, de
Orsoti Welles e' o capitão Ahab,
de Grégòry Peck...A fotografia
de i Oswald .Morris , desenvolve
diversos processos dé cór: tona-
lidades de preto e branco no
colorido.-proíundidade de foco e
aspéreza''.da- .imagem, .<Warner
B.rothery. Technicolor) ,v ¦:¦' ¦ 

;

• LAGRIMAS DÓ CÉU

(The Kaiíímakér). "Katharine
Hepburn èrh grande forma — e
.em grandes atividade nòs* últi-
mos anos^ é-a.grande creden-
cial-deT/ie-Rainiiialcer,.uma co-
média mui'o bem recebida pela
crítica americana é- que desen-
volve as aventuras mais ou me-
nos amalucadas de um fazedor
de chuvas no loild-ioest — o ho-
mem milagroso que consegue ai-
tiíicialmente,ía*-er jorrar o pre-

Amanhã, às 21 horai, às mar-
pen» da Lagoa, Noé retiiverá pa-
ra o crítica carioca o drama do-
mestiço dò seu embarque histó-
rico, apresentando no palco do
Patronato da Gáuea todas as pc-
ripécias familiares que antece-
deram o bota-fora da arca e o
recrutamento da bicharada. Ma-
ria Clara, no bom e bem htimo-
rado estilo machadtaiio, botou
em termos de far.íi poética o
episódio bíblico, dirigindo a "uo-
va geração" do Tablado neite
espetáculo que. irá ser apresen-
tado para velhos e moços, cr-
ancas e marmanjos, reencon-
trando em sua verdade intima
e caseira a estupenda aventura
do piloto escolhido pelo Senhor
para puiar a humanidade nas
águas revoltas do dilúvio.

NOé, velho aloo caduco e mui-
to crente, homem de bate-papos
diário? com Deus, será tnterpre-
tádo por Germano Filho, en-
quanto tua inadaine, tirana do-
mestiça da melhor categoria,
ressuscitará na criação de Marta
ROsman. Kalma Murttnho fará
uma bisneta-de Eua. dona de to-
dot os defeitos e artimanhas que

perderam Pai Adão, enquanto
vários estreantes e novatos pre-
encherão os demais papéis: Jofio
das Neves, Joel Lopes, h. Brom,

¦ Carlos Oliveira, Rachel Sfella,
Afaria Tereza Campos, Lia Cos-
Ia Braga, Elizabeth Gattoti e a
chapliniana /iffiira de Yan Mi-
chalsJ.-i.

ça. Tudo isto, jogado contra um
cenário de Belo Paet Leme, ar-
tista bem conhecida « que dti?
pensa . maiores apréstntaçõt$,
FÍBtirinos de Kalma Miiríinho,
prata da casa, que o Tablado
projetou lá do leu reduto oa-
veano e que todos os grandes
elencos hoje disputam.

Há também a fauna imensa
que je salvou na arca. Fauna
para a qual Dirceu Nery, anti-
go cenógrafo da Brasiliana, con-
cebeu máscaras belíssimas e íu-
teressantíssimas. E há o enredo
musical composto pelo jovem
maestro Reginaldo de Carvalho,
compositor dc mérito, que re-
tornou ao Brasil em 1956 apó.«
completar seus estudos na Fran-

iVoé embarca amanhã, coman-
dando seu batalhão, macaco en*
carapitado na corcunda do leão.
E repetirá seu movimentado em-
barque durante todo o viés dt
no.vembro e dezembro, para
adultos e crianças, revelando, na
divertida indiscrição de Maria
Clara Machado todo aquele lado
da história que a Bíblia houve
por bem esquecer...

...EA BELA MADAME VARGAS CHEGA
TERÇA-FEIRA

Wilson Rocha Martins, 38
anos, casado, ao trazer para ca-
sa um terno preto de 6 mil
cruzeiros, um dia antes de alve-
jar sua esposa Maria da Penha:"Essa'roupa é para ir ao teu
enterro.,."

Carlos Alberto Mello Monte-
mor, economista, a respeito do
feito de Leopoldo Oberstdcpas-
sar seis dias no íundo do mar:"t por isto que o Brasil não vai
para a frente",

Caetano Vasconcelos, padrej
produtor de rádio e televisão,
durante uma conferência: "No
íundo, é o homem que empresta
monotonia às coisas, pois tudo
é essencialmente anti-monòto-
no. Sob ésse ponto de vista, at1
o céu cristão é monótono".

Daniel Praça, 27 anos, comer.
ciário, francês, preso quando,
uniformizado de marciano de
histórias em- quadrinhos queria
penetrar no palácio, do govêr-
no: "Queremos entrar em con-
tfxto com a terra. Apressai-
vos, senhores".

Geralda Lourênço Santos,
mãe dc Eneas Conceição Ramos,
biscateiro de 22 anos, que mor-
reu afogado na Praia de Ramos
onde íôra banhar-se depois de
beber um litro de álcool: "Êle
íazia isso sempre que não havia
cachaça".

Leopoldo Oberst, repórter,
que num escafandrn sc decidiu
a passar seis dias no fundo do
sa-ii, na praia do Flamengo,

Clayt on Morgan Jr., operário
de 40 anos de idade, de Was-
hington, D. C, que roubou um
bonde e, dirigindo-o, encami-
nhava-se para o aeroporto:"Acho quc eu seria melhor pilo-
to de aviões a jato do que mo-
torneiro ".

Bernardete Xavier, professo-
ra do Rio, Grande do Norte,' atacado de câncer, i. quem ps
médicos deram pouco tempo de
vida, explicando porque deseja
fazer uma peregrinação a Lour.
des: "Não vou esperar a morte
na cama".

Alcedo Coutjnhb, médico, ex-
deputado comunista, desmentin-
do estivesse homiziado em sua
casa em Copacabana Luiz Car-
los Prestes: "Seria uma honra
quc clc viesse se abrigar em' minha casa, mas essa notícia pa-
rece até brincadeira".

Osmundo do Sousa Matos, po-
liglota, pedreiro, eletricista, car-
piteiro, cozinheiro, jornalista,
desenhista, filho de fazendeiros
baianos, noivo por correspon-
dência da bela Dagmar Ecke,
alemã que ao chegar ao Rio o
rejeitou por achá-lo feio: "Te-
nho outras candidatas, por cor-,
respondência. Mas não são lou-
ras, meu tipo preferido",

O jornalista Hélcio Carvalho
de Castro: "Porfírio, Porflrio,
escute o conseuho de um ami-
go: essa história de vestir uma
camisa listada e sair por ai ain-
da é capaz rie dar um bode da-
nado, general! Será que Vossa
Mercê ignora o que aconteceu
à camélia, naquela marcha do
Orlando Silva?"' -l ' '

MESAS

LA POPOTE e CASSEROLE
continuam dois dos melhores
restaurantes da cidade, mas os
preçoSj vão se tornando pouco
accessiveis. Enquanto o EX-
CELSIOR (que continua óti-
mo hotel) adota uma solução
feliz: refeição ao preço fixo
de 120 cruzeiros, compreen-
dendo frios variados (50 qua-
lidades, conforme o anúncio)
mais uns quatro pratos ofere-
cidos à escolha do interessado.

Na Rua Barão de Itapetinin-
ga, a CONFEITARIA VIE-
NENSE, nüm primeiro andar,
parece saída de um íilme de
1920 e pouco: os garções, a
freguesia e, principalmente, os
músicos. Pelos preços, entre-
tanto, verifica-se que os donos
estão em plena atualidade.

Uma decadência que se re-
gistra com pesar: a do bar do
TERMINUS. .

PRAÇA

PAULISTANA
nhum caminho, pela. simples
razão de que nem sabiá onde
era a Rua Jaceguai., Aonde
chegaram, porém, com-.ajuda
de outro guarda. !-. '¦/ '

-..» 
* * 
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No 520, da citada Rua Já-

ceguai, o TEATRO NOVOS
COMEDIANTES, 

' "Sociedade
Civil, reconhecida de Utilida-
de Pública pelo Govêrno do
Estado — Lei n.o 3469".

Um grupo de gente moça
e disposta (José Fraga, Wan-
derley Grilo, Acioli Moreira,
Omarcil José de Souza, Péro-
la Moreira, Adeliná Adelaide,'
Pedro Aluizio, Miro Ferri e
Maria Machado): "OTNC é
uma organização de alto.senti-
do artístico; e tem por objetivo

Êrincipal 
colaborar com a VI-

A, realizando algo de útil
através' da Arte Teatral".

No palco, o O ESTRANHO
INSPETOR, de Priestley, em
cena há quase quatro meses.

Ainda sôbre teatro: Edmun-
do Moniz vem receber o
BROADWAY para o seu Ser-
viço Nacional de Teatro.

A dra. Zéia Pinho de Bezen-

Os choferes de láxi conti-
nuam mal iníormrfdos...

Senhor guarda, por ob-
séquio, pode informar qual o
caminho, para Pinheiros?...

Vá afé o farol, faça o ba-
lão e siga em frente...Muito obrigado.

. "Farol" é o sinal luminoso,
de trânsito. "Fazer o balão",
dar a curva...

— O doutor pediu Rua Ja-
ceguai, não foi'.'... Parccc-me
quc é ali nà Bela Vista, mas
não estou bem certo... O dou-
tor nno saberia o caminho mais
curto?...

Náq, e doutor não sabia ne-

Remanescentes dos grevistas
ppssam em bando precatório,
um lençol esticado pelas pon-
tas á recolhei' minguadas pra-

tas. Um 'pistórr, um violão e
dois surdos defendem á parte
sohòrà.' Curiosa! ã, música que to-
cam: ADIOS, MUCHACHOS
em tempo de marcha!.; i. ¦'¦

A distância da Gávea não
modifica os hábitos: cara que-
bradd em Cidade Jardim, PI-
nheiros. E em Vila Guilher-
me, também.

I Beleza, a feira de flores na
praça da República, lado da
Avenida Ipiranga...-

GENTE

No bar do Museu de Arte
Moderna, reparto com Lima
•Barreto e Almeida Sales, Gre-
,'gòrian e Aldemir Martins, os
abraços que levava para Luiz
Coelho e Diná.

Lima Barreto fala de Õ
SERTANEJO e do filme que
irá preparar, talvez, com a
biografia do amigo, que,- se-
gundo admite, ainda será pie-
sidente da República: Porfí-r
rio da Paz!

Outras ausências sentidas
no fim-de-semana: Marcondes
Filho e Marcelino Carvalho,
Hélcio Carvalho e Castro e Oto
Cirilo LéhMn.

Quanto a Hélcio, ainda o en-
contro através da sua sempre
esplêndida "Serenata" das sex-
tas-feiras: "Se Brigitte Bar-
dot tivesse um tempinho dis-
ponlvel, bem que poderia ti-
var umas férias, comprar uma
passagem de avião e vir con-
servar aqui com o nenê.' Ga-
ran to que assunto não falta-
ria, tanto mais que sempre fui
um admirador incondicional,
embora infelizmente à distân-
cia, dos inequívocos talentos
de BJS."

t nisso que dá o curso in-
tensivo de limonadas, laranja-
das e suco de maracujá, "seu"
moço?,,.

Dois nomes queridos en-
chem as estantes: o de Luiz
Lopes Coelho com os seus já
famosos contos policiais de A
MORTE NO ENVELOPE e o
de Ribeiro Pena, como o tra-
dutor de 2.455 - CELA DA
MORTE, "história de um con-
denado contada por êle mes-
mo", Caryl Chessman.

Sucessos. Autênticos.

PRÊMIO

O grande prêmio de Escul-
tura, na IV Bienal, deve ter
sido atribuído à respectiva le-
genda: "Expansion espatiale
par fusion d'unités ouvertes".

Assim, em francês. Para
impressionar melho".

LINGUAGEM

'¦'" '%'ifl-ÍI-Hf.

Na visita ao bairro nipônico,
que se estende em seguida à
praça João Mendes, é obriga-
tória a entrada na loja enor-
me, cujo balcão junto à porta
tem diversas publicações, tô-
das em japonês.; Com uma ex-
ceção, apenas, na língua ofi-
ciai e corrente nestes Brasis:"Pela presente NOTA PRO-
MISSÓRTA, pagarei ao sr...,
nu à sua ordem, a quantia
de ..."

J. G.
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Beatriz Veiga figura entre, as personalidade, mais expres-
si vas do teatro brasileiro contemporâneo. Atuando com natura-
lidade e. com brilho, já desempenhou inúmeros 'papéis de real
importância que a tornaram' conhecida e apreciada.

No Tablado, interpretou o famoso drama de Paul Claudel"Sara e Tobias", na principal personagem desta obra, bem
como viveu o belo papel de Helena Andrèievna do "Tio Vânia"
de Tchekov. Beatriz Veiga trabalhou na "Dama da Madruga-
da", de Alcjandro Casona, encenado pelo Teatro de Arte, e na
mais recente representação do "Vestido de Noiva", de Nelson.
Rodrigues. No Teatro Nacional de Comédia, atuou, em 1956,
no "Dilema do Médico", de Bernard Shaw, como Mme. Dube-
dat e estreará na "Bela Mme. Vargas", de Joio dó Rio, ne
Teatro República, dia 12 do corrente. Beatriz Veiga é, sem
dúvida, uma das atrizes de maiores recursos do novo grupo
que vem operando a renovação do teatro brasileiro. Nio lbe
faltam sentimento, expressão, movimento e capacidade para •
domínio do palco. E é isto precisamente e quo lhe asseguro
e seu triunfo artístico.
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DA IMPORTÂNCIA DO PENTEADO
PAULO BABADAS

COBBEK) DA MANHA, Domingo, 10 de Novembro de 1957
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MENINA NORTE-AMERICANA COLECIONA BONECAS INTERNACIONAIS
Um presente da sra. Darcy Vargas

ARRANJOS DECORATIVOS v

Estamos apenas no começo da pri-
tinvera. No entanto, a temperatura
ie apresenta em plena força de ve-
tio. Assim, nunca é por demais In-
slstir nas advertências e conselhos
tuo ji tivemos oportunidade de
lançar em artigos anteriores, para
preservação das boas condiçfics de
Higiene e saúde dos cabelos, na
temporada estivai.

Aliás, por falar em higiene, nada
risonhas se mostram as perspecti-
ras de verSo para os cariocas, prin-
tip.-ilmcntc da zona sul, ante as
ameaças (Já um tanto concretiza-
ias) dc falta dágua, interdição de
praias,' etc. Ora, prezada leitora,
jucm sc meter a levar a sério se-
mcHiantcs aborrecimentos, que se re-
petem com a monotonia do deslcl-
(O das autoridades municipais, aca-
jsrá dc cabelos... brancos, ou mes-
Jio... sem cabelos! E. para obstar-
nos também a essa triste eventua-

lldade, multo contribuirá uma re-
cordnçiio dos nossos conselhos e
advertências sftbre a estação que te
faz anunciar,

Com o sol Intenso e a água sal-
gada os cabelos perdem o viço. o
brilho natural, a sedosidade. Além
do mais, a pele tostada sofre pri-vaçãci dos contrastes naturais, aplas-
tando-se e achatando-so a beleza. Al
cabe o recurso ao artificio. As pes-soas de cabelos escu-os sugerimos
clareá-los para uma tonalidade lou-
ro-avelã ou louro-mel, pois que náo
só estáo em voga atualmente como
ainda beneficiam de íato as porta-

Ann Latmon, umn menina nor-
tc-americanu do 11 nnos dc Ido-
de, residente cm Los Anseies, na
Collfórnln, possui uma das mali
belas coleções de bonecas típicas
do mundo — colecio que a ral-
nha Vitória da Inglaterra, que
possuía 132 bonecas, provável-mente gostaria de ter possuído, e
que qualquer museu se orgulha-
ria em expor. K o que torna
esta coleção ainda mais valiosa,
é que todas as bonecas íoramofertadas por chefes de estado
dc praticamente todas as nações
do mundo.

A família de bonecas interna-
cionais da jovem estudante etili-
forniuna é formada de bonecas
de vários íeitios e tamanhos, des-
dc uma de cinco centímetros atéalgumas com -quase um metro de
altura. Sfio ao todo, 59, de 55
poises diferentes: quatro nações
são representadas por duas bo-
necas.

tste original "hobby" teve ini-elo quando Carole, irmã mais ve-lha de Ann, recebeu a incumbên-
cia de escrever a alguém num
país estrangeiro, como parte deseus estudos de assistência so-ciai. Carolo escreveu ao primeiroministro Nehru, da Índio, e dis-se que gostaria de possuir uma
boneca indiana com trajes típicos-
Será que êle lhe enviaria uma?

As semanas passaram e Carolo
já havia esquecido a carta, quan-do um dia o correio deixou um
pacote na residência dos Latman,
com as insígnias do. Primeiro Mi-
nistro. E dentro, havia uma
linda boneca!

Isto causou tremenda impiesão
em Ann, e ela decidiu que quan-do fôsse mais velha, colecionaria
bonecas. E quando chegou sua
vpz, nos estudos, de escrever a
Ann decidiu escrever também
para muitos paisçs expressando
seu desejo de possuir bonecas
típicas. Achando que devia, de
algum modo, aliviar as despesas
decorrentes de seu pedido, juntou _...v.,v,.,,, „t 4«,u .,.-, iiunu- ueturreiues ae seu pcaiao, junioudoras dessas cores, desde que em em cada envelope um nota de

hartnnnin nnm n llnn — •. _n«-«-n ..__ .i.;i..„ _i _  

LAVA-SE E TINGE-SE
Consertos em Tapetes Per-

sas, Chineses, Gobellns, Santa
Helena, Nacionais, etc. Lim-
peza de forrações no local com
máquinas americanas. — Or-
çamento sem compromisso.

RUA SANTO AMAKO.U21
Tel: 25-7756 •-. '-. 
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harmonia com o tipo e a personali
dade.

As pessoas de cabelos castanho-
claros a louros aconselhamos as me-
chás, que continuam o aeu ciclo de |
sucesso.

Em artigos subseqüentes vamos
desenvolver as idéias aqui esboça-
das, c por agora expomos ante nos-
sas leitoras êste gracioso penteado,
criado por Villamor, cm cabelos
curtos, dentro do rigor da linha Bcle-
Amle, Admirem e observem a delica-
deza do trabalho artístico a par das
suas condições ideais para o verSo.

um dólar dc suas escassas eco
normas

Dentro de uma semana, seus

Aleumns das bonecas da coleçfio de Ann, vendo-se no alto,esquerda, a que foi oferecida pela «Ta. Darcy Vargas
quase todos devolveram o dólar
que Ann lhes havia cnviaao.

Então, algo de ""ais emocionan-
tc ainda aconteceu. Quando o

---  .„..„ rei Paulo da Grécia fêz uma vi-
pedidos começaram a chegar. Elsita oficial a Los Angeles, Ann
em pouco tempo havia recebido'íoi convidada para a- recepçãoh""~" -'" »•"••'  ........ _ — oficial oferecida por éle às altasbonecas de pessoas como o pri-meiro ministro Mossadegh, do
Irã; o rei Paulo, da Grécia; o rei
Gustavo VI, da Suécia; o generalFranco, da Espanha; o chanceler
Adenauer, da Alemanha; presi-dente Getúlio Vargas, do Brasil
e presidente Perón, da Argenti-
na. Com cada boneca vinha uma
carta, sendo que muitas delas as-
sinadas pelo próprio ofertante, e

A mulher e o vinho através das idades
Referindo-nos a textos antigos,

podemos constatar que, desde os
tempos mais remotos, foi a mu
lher, e náo o homem, quem reco
nheceu a dlrindade do vinho na
pessoa de Dlonislo-Baco.

Alguns eruditos vêem a origem
;deste nome em Dios (Zeus-Jnpl-
per) e Mysa, metatese ou transpo-
siíio-de Sina, cidade do Egito, nas
fronteiras da Arábia, assim como

nsámjis : y

autoridades da cidade. Ann, sa-
bendo que o rei Paulo era o chefe
dos escoteiros do seu pais, usou
seu uniforme de bandeirante eteve oportunidade de agradecer
pessoalmente aos soberanos o
presente que lhe fora enviado, eaproveitou a oportunidade paraoferecer à filha dos monarcas,
então com 12 anos de idade, uma
de suas bonecas norte-americanas.

As bonecas muito têm ensinado
a Ann sobre os outros paises, e
as cartas que as acompanham —

I que ela guarda com o mesmo ca-o afirma Juba li, etimologlsta c rinho — "muito lhe têm contado
Kci da Mauritânia (40 antes de sóbre OS outros poVOS dà terra.
Cristo — 19 da éra crista). Abaixo transcrevemos a que foi

Segundo Euripldes, foi da paixão enviada pelo presidente Ngo-
pelo vinho que se originou a mui-', -dinh-Diem, do Vietnam:
tldSo das bacantes que procura-
vam, em seus banquetes, os praze

Cara Ann:'Estou lhe entiiando hoje a bo-re. 
? ^..alegria >gM\ne^A TSSS? SStf lm
¦ , 'TPnrPSflllfn ítnirt fn<tirtinA„ ,-,.„
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nações pediram a suas esposas
que respondessem a carta de Ann.
Tal foi o caso do presidente Ca-mille Chamoun, da República doLíbano, cuja esposa escreveu deseu próprio punno:

Alinha querida Ann:
Conto você disse em sua carta,

como ela ie vestiria hd cem anos.
Atualmente, em nono pad, »e-
unimos a moda /ranceia, e 'uma
boneca atualizada, mio teria mui-
ta oríolna lldade. Esperando quea boneca corresponda ds suai ex-
pertativat. junto lhe devolvo o
ddl.T enviado, para que ofereça a
ali uma criança doente.

Outra esposa do presidente queescreveu a Ann foi a sra. Darcy
Vargas- A carta que se segue
foi recebida por Ann poucos dias
antes da morte do presidenteVargas:

Querida Ann; (
Meu marido mostrou-me a car-

ta em que você expressa o dese-
ip de possuir uma boneca do
Brasil.

Eitamos lhe rumando a boneca
como presente de Natal c lhe de-
volvendo o dinheiro enviado, t
um prazer para nós satisfazer o
seu desejo c não poderíamos pensar em aceitar o dinheiro.

Acreditamos que em vez dcuma boneca do tipo convencional,
você preferiria algo mais típicoe fora do comum. Por isso lhe
enviamos uma boneca, típica dc
uma região brasileira, onde astradições africanas do tempo daescravatura ainda puardam muitooe sua cór orioinai.

Esperamos que goste da bonecae que nos acuse o recebimento damesma, pois nos causara sempre
prazer receber notícias suas.

BBH__-__L--É^_______S________iÉ^_____-ÍãH^BKã£l

"rious
ITALIANO"

em eacbe-pAt d*
cobro polido

M

â
Fundo de parede lisa e clara, o contraste do cobre e o verde»era de nu folhas rematam • distribuição ambiente.
De nobre porte o "Flcui Italiano" por sua resistência, trato

fácil e lonn duração de ma folhagem, adapta-se admlràvelmente
à ornamentação Interna.

E' aconselhável o emprego de terr,»' vegetal-arenosa, aguan-
do-o diária e moderadamente. Lur natural tanto quanto possível.

LUIZ CORREIA DE ARAÚJO
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DESCAMBA O ANO
Sylvia Patrícia

Descamba o ano... éste ano terra, confiantes aguardam o res-caótico que representou para a surgulr que lhes trás a primavera.
Vi Umn n\fin f\ta Um mnwtn n nrr-inn Anli-nr- rnft\n ttm fAIVtA» «mm « •» ~ A ..

O velho Bey de Túnis, Moham-med El Amin, de 82 anos de ida-de, desprezando a máquina deescrever, lhe escreveu a mfio cem inglês, e mandou-lhe uma be-Hssima boneca por via aérea,
pagando 17 dólares de selo. Acarta mais longa recebida porAnn íoi a de Mohammcd Mos-sadegh, do Irão, na qual êle contacomo encarregou seus auxiliaresde encomendar uma boneca quedeveria ser feita especialmente
para Ann. Da sra. N. Smltt-Avis, secretária particular da ral-nha Juliana da Holanda, velouma carta explicando que as bo-necas enviadas eram da região de"Algemene Nederlandse Verenl-
ging voor Vreemdelingenverkeer".

Ann ainda não decidiu se vaimeu marido é realmente ttm ho- oferecer sua coleção a a^gum

d*m-Ti?-C\.li- ¦¦'«.• ii •'.< ! represen ta""uma 
"refugiada 

que"-Durante' ema -.-.-«rtjwonty, Iam como 800.000 outros cidadãos','tm! .Vestidas de pçles.'Zámi tigres, dêste país, fugiram do jugo co-•"cabelo '.arrepiados,., com; toíhas e munista. Não fôsse o grande au-
archotes, gritando como fúrias elxílio de sen país, e seu povo, eles
brandindo seus tlrsos, Isto é um teriam que inuer na escravidão,
bastío terminado por uma pinha |E'S Porque nós, Vietnameses, so-
e enfeitado de hera! j mos tão gratos a scu pais.

A ésse respeito, • escreve slmon Esta boneca representando uma
Pellegrin, religioso sor»ite (ordem j refugiada, /oi escolhida entre
religiosa estabelecida na Itália nolccntenas de outras, para levar 
Século xih sob a regra de São seu Vovó a gratidão dos Vietnã- mem muito nmmnán mn, -,a„ ^„„„ , .meses livres e. a roce vcssoal-iZZ^Tl,J2KK?0', "ífe. ??í SS6?» !?«¦ «osta demais dela

I uj I iil ft^immL - _.
> 'lil 1 ll ¦ mm ~l !1

lÊ& ¦|í,| I E 
"''¦¦>' 

A\^Ér~ '"' " T^™~mÊmmmmmmV~—""—¦-"—-|

m wí-VsMf^^B itiTSKi'' *** .Aí lfc<H m?i. Tt<r**m Bnl fWk^^fH-w «IIL.3a • *m. afVtmWUL.'" nL
___________¦ I (W% V mmM B¦/ .Éflí QHj BÇfc ,JX

Hfttf j JVL%JN| mTm%OS m\ '• WjLg lJmmmmm\
mmt ' *%MK ^m^jmÊK^TmTj^^MmmmTm Tbg^B

ff^^^^^ ^ 
M1 mmW&tmmmr&srÃmwwmmmw V(^3

ton* rfmm&J*:r'?\m^ \^l mm^fàdnmmmmmWí^wJm BI

RSlVB^H mWyilwJ&Bl ^K^L^I mmtA- 
'¦'¦¦ 

A\*-JZ^fwL^^t^m^mW^ÉKma^mmmmVm%

3 IdlRinLv ¦'." i 
' ¦JmmWÊtSiÈ^'wtK^mgwmm/WifiwiimSKm

-."Tvtry IÍSêÊRÍ^Ê l^Lmvmmm^miài^m Bni Bj&KXi ^ $j^mXnJÊHmmmjmmmm\ mm

'i'A>^tÁm\ ^»tisjBOt^ Jff^jÁ^^mrílw^^mmmavíÊmi^Amm

Ann e sua coleçJo de bonecas internacionais

Augustino):
"vinho mágico".

sempre na mitologia, lembramos
que Callpso. a ninfa filha do Oce;-ano de Tétis, ofereceu • Ulisses,
Jogado pela tempestade na Ilha deOgigla. um copo de vinho em si-nal de boas vindas.- Com certeza,"Pardonne à ma têmérité"I'ose célébrer tes bommages"Ne farmes pas, Dleu des ven-

[danges"de ta thyrse si rcdoutée

meses liures c. a você pessoal-mente e tôda sua familia, nossossinceros cumprimentos.
Em alguns casos os chefes das

..—„ „^„^.„„„, „.„o imu museu, uui5 gosta oemais aeiaquerendo detxar de atender seu Mas agora acredita que nenhumMdldo, -jCtMarrevpfjgmc de lhe en- cheíe de estado se considera™mor a boneca pedida. pado demais parar esponder a
mniiãr*fS«ulhh. rJ?F-esent« «mo carta rieu ma menina desconhe-mullier de alta con&çao social, tal1 cida.

PARA A DONA DE CASA
Limpeza das garrafas: Deitar

nas garrafas algumas folhas de
-. ... ...,.„¦; „ ,lu„mee . ,chá Que serviram à infusão; jun-

Segundo uma lenda da ThessáliaJ te"se um pouco dágua e uma co-Medòla, filha do Rei dc Eata e de | lher de vinagre. Depois de bemcoiquida, enamorada de Jasão, aju- vascolejadas, lavem-se as garra-dou o herói a apossar-se do Tosão-fas com água limpa.de Ouro, no dragão que o guarda-va, seduzindo o monstro com "um'
He deve ter gostado, pois perma-!'neccit na Ilha sete anos... I _.

Passando ao domínio mais real,! Ce c a vlnBança, especial-
não esquecemos que o filósofo mente para as mulheres

VOCÊ SABIA QUE...
JOSÉ LUÍS SANTOS

Xénophon (430-352 antes dc Cris-
to) considerava entre os deveres
da dona de casa dc Atenas "cuidar
do vinho c do pão da casa". Des-
sa maneira, acrescenta êle, ela
encontrará mais encanto nas refei-
ções assim como nos convidados.

O vinho, através da Antigüidade,
foi uma bebida altamente apre-
ciada e de origem divina. :Os Mo-
demos que cantam seus louvores,

Byron

não fazem senão continuar uma
tradição multo antiga.

Na França, as cartas de nobreza
do vinho são das mais antigas:"não remontam cias á época galo-romana. quandos os Romanos
consentiam trocar.com os Gaulc-
ses uma ánfora de vinho por uma
escrava?:"

uma agradável ocasião para barbear-se...
com o moderno

1 |.

BARBEADOR ELÉTRICO

tJtemingiim.
t prático... é rápido.... é ogradóvell Aproveite os
momentos de distração porá cuidar da suo
oparência pessoal. Faça umo boa barba, num
instante, com o Barbeador Elétrico Remington "á0",
Indispensável para o homem de hoje.

Para qualquer tipo do barba
Barbeia o seco
Dispensa égua, sabão,
pincel e lâmina
Apara bigodes e costeletas
com perfeição
Funciona com qualquervoltagem, AC - DC

Verifique as vantagens do

BARBEADOR ELÉTRICO REMINGTON "60"

.
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M presente. y

humanidade um marco a'assina-
lar na estrada do Destino, do
presente e dos futuros destinos,
vm marco muito mais grave do
que ela possa imaginar

Descamba o ano... Dentro de
alguns dias as lojas da cidade vão
ornamentar-se com as novidades
diversas, com os presentes parR oNatal que vem chegando para gáu-dlo maior das crianças — das
crianças que têm um Natal — pa-ra uma melancolia mais pungen-te no coraçfio daqueles que jáviveram muito, que Já viram na
encantada Arvore de 24 de Dezem-
bro, muitas e multas velas, asmais bonitas, as mais refulgentes
velas, pouco a pouco se apaga-
rem...

Dezembro, o nascimento dcJesus, assinala o calendário; asse-
guram no entanto os sábios deantanho que nfio foi êste emverdade, o mês do grande, miste-
rloso acontecimento. Certas tra-
dições da primitiva igreja cristãdizem ter sido 20 de maio a data
da vinda ao mundo do Filho doHomem. Doutores da Igreja assi-nalavam a festa em 19 ou 20 deabril. Foi somente no século V
que a Igreja de Roma decidiu - emconcilio fixar definitivamente adata para a meia-noite de 24 para25 de dezembro. jDezembro é pleno inverno naPalestina — diziam os sábios de|antanho — e assim sendo, não
podiam os pastores (os que virama Estréia) — permanecer nos cam-
pos gelados, guardando seus re-banhos...

A precisão das datas não impor-
ta multo, desde que, nesse ou na-
quêle mês. veio ao mundo oNaza-reno, assim como outros Bhúdas àTerra tinham vindo... assim co-mo um Outro virá ainda, por com-
paixão, por amor à humanidade..,

E nem atentam, os pequeninos,em sua febril expectativa, emtfio complicados temas; dezembroé Natal, Natal é Papai Noel comtodo o seu mundo de presentespara celebrar a festa do Menino-Deus. Quanto aos grandes, os po-bres grandes que invejam nessedia os pequeninos, de. ano na;aano bem... relativa se vai toriian-do, com as velas que se apagam ecom os sapatos que vão ficandovazios, a festa linda do Natal...Mas o ano descamba... Os dls-cos voadores continuam a cortar oespaço, fazendo matutar muita
gente, sorrindo das opiniões di-versas que em torno deles giram...O engenho-humano deu um ma-ravilhoso salto criando o satélite
que por al roda, roda, tentando
pesquisar os insondáveis espaços.Já se fala em Ir à Lua, Já se
pergunta até; "Quem è o dono daLua?".

Ninguém... a Lua é que tal-vez seja, de algum modo... donada Terra... e não será boa coisa,acreditem, fazer turismo naquelasmortas paragens.Num dia de novembro celebrou-se a comemoração de Finados; umdia apenas, é bem pouco para adorída saudade de todos os dias.Finados, além de sombria, a pa-lavra parece-nos erroneamenteaplicada: finar, findar, é aca-bar. Os que partem para o outroLado da Vida, não podem finar-se, pois que se vão para mais per-to de Deus, ingressando, imortais,na Existência Eterna! Morrem poracaso, as árvores, quando no in-verno perdem as suas folhas?Tranqüilas dormem no seio da

HMAQMa* H«i- "im V»UM M ^IIIUUILIII,Outras serfio as folhas, mas as ár-
vores sfio sempre as mesmas...

Um ano descamba. Outros, mui-
tos e muitos outros virão; duros,
difíceis alguns, tal como êste que /estamos acabando de viver... *

Depois, mais suaves, mais luml-
nosos, novos anos que hfio de
trazer, para uma humanidade re-
dlmida pelas provações, um "
ressurgir de primavera, na Luz
radlosa de uma Nova Era...

Dezembro 1957

mjv^\v)\«Hmlnulçâo •
*A-^ e firmeza <

Dr.-Hamilton-Gonçalves •
Maif» luirf- leis. 52-0032 t 72-9QQS

CABELO BRANCO?

ORF-LÍNE
. TINGE MELHOR

E NÃO MANCHA

çdUtom&A

hajCOAAJfCl

TfSTE

OVO BEM FRESCO NÃO FAZ MAL
NEM PARA CRIANÇA

Diversos nutricionistas, após periências citadas argumentam
numerosas observações, chegaram
a conclusão de que as crianças
com menos de seis meses de ida-de podem ingerir ovos, desde que

que não existe qualquer perigo,recomendando, porém, què osovos sejam bem frescos, recém-
postos. Evidentemente, nem semm puuem ingerir ovos, aesae que pu;>i.u». üviueniemenie, nem sem-sejam bem frescos, • fervidos em I Pre é possível a obtenção de ovos

Goronfio o assistência técnica da-

>,( Cetim. mWnatÇ. (¦

Pejo uma d«monitroção

grálit, hojo intimo, na
. loja d* tua preferOnda

água durante 10 minutos e, de-
pois, bem amassados. Desta ma-neira, a criança pode, com reais
vantagens, ir desde cedo a ser
alimentada com o mais preciosodos alimentos de origem animal.

Geralmente, as mães acham quenão devem dar ovos às crianças,
temendo algum transtorno. Os
médicos responsáveis pelas ex-

\

fresqufssimos. Quem possui um
pequeno quintal, . porem, pode
perfeitamente conseguir ovos
frescos, mantendo algumas poe-deiras, cuja criação, atualmente,
é coisa das mais simples, bastan-
do para isso começar com pintos
de um dia adquiridos em gran-
jas especializadas. ,

Edigar dc AlencarQuincas era o último da turma
{Nunca abrira a Cbrografia do
a [Brasil)A professora o inquiriu, desani-

_ . [mada:Qual o principal produto de
[exportação do Norte?

Qumcas pos os olhos no teto,
pensou um bocadinho c disse, re-

[cciosoro homem, *

A^^^ftmr^S, | lÊSrfc*.^

\,
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...e dá para6 pessoas!

ÈÈÊÊBftm
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5 sabores deliciosos»-
Morango, Cereja,

Framboesa, Laranja
e Limão

GELATINA

I

Royal
Produto da

STANDARD BRANDS 0F BRAZIl, INt .1

CINCO ANOS
BEL-LAR

DE BELEZA
E DURABILIDADE DO ASSOALHO COM

Econômico
Sem Trabalho -\[
Sem Desarrumacâo

A RESINA REVOLUCIONÁRIA PARA
AUXILIAR A DONA DE CASA

Peça a visita de um dos nossos técnicos
sem compromisso:

TeL: 22-8927

TRATAMENTOS QUÍMICOS £ TÉCNICOS UDA
jD

ti.

..<n

+.)

73468
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RECEITAS PARA VOCÊ
.i. ,PaIa ,0' wootarianot coimldo», oi urprtflli tém ulrtudei dr

jJF," ' n"a vi(ia<-' «•'. «"»o Wwmplo, aponiam Grorpe Ber-tiard &'initf. mie ulueu iiouento anoi difloi e bem nlvidoi. initjamais haver «borrado tim bl/« aanorfiito/
Son\ cheoarmot a tanto, nao poaemui nronr qur a preten-ça dldria dos legume» — (tidl*prn»duebi num clima como o tio»-»° — i, tanto rjuniilo posjlyt'1, «mo garantia de boa aatide.CriM, Ifguiue* como ititx que aparecem na /oto, »flo mais

JJCM ainda em vitaminai; mo», para eulfar qur fiquem um
¦ ,"° '"«'P1"0* d" coito, é bom temperá-los, com um tios mó-Imo» abaixo;

• • ?' PUDIM DE CENOURA
11 quilo de rriiniii Jt '

¦ l colhei (aopai d» fubá de
arroí,

1 colher (»opa) d» mantelfa,
1 rolbar (chi) dt Royal.
1 colher (chá) de acurar.
i ovos,

, farinha de roíca,

R»»p» .« cenouras, cozinhe tm
áfua com- sal e um pouco de açu.
car e peneire; Junte o fubá da ar-
roí. a mantele;», o Roynl 4 
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ELEGÂNCIA E BOM GOSTO

O que todas as jovens de nossos dias
podem adotar como regra geral

George» Duchêne
t x Ioda» s» joveni que hôjl que- : Pira que lua aprendliadn de hi-

ni dlilglr-me, Vnela ainda nio ¦»• (Iene alimentar aej» completamente •
liem que hem prednan « a juvenlu-1 «(Irai, é predio, anlea d» tudo, quede, e nio peniain também que «uejvoet» fiquem periuadlriia da Impor»

Prsm eiin Pnfif/a Cn\\«-.Í«k" C*r*„„ÀJi. -._ . ~ ' JD,m nJ" * «'"no. No entanto, vo-ltlnoll da alimentação rtelorull elaV>UIII MIU I LUIL V_,ÜIICCriOn V^anaaO enCerra €Starnn — Simn iriHnHp nnr ''* '"rm •""''• dr um» «•»«*» rujo pode nao apana» dar-lhe» dl pronle¦ , >»'»•- i JIU'»MU «ílllipilWIUMUO put papel «er* Impnrtaniliilrnn no qua um aipeelo agradável, um corpo Ytar-
DflSP — CpTiriÇ H#» ninnnnn tinte" «~A-~,. *<•¦.:..<.!• 'dl* '"t""" * proloniàçlo de»i» Ju-'monlo«n, nervo» firmei, como tam-UUaC V^ClIMb Ue UigOÜQO, POIS COreS eStlVQIS venlude. bem permitir-lhe. retardar a paua-

MOLHO PRIMAVERA
1 xícara de mayonn«l»e bem

temperada.
1 colherei (aopa) de ket-

chup.
1 colher (sobremesa) d».

c-ognir,
1 colherei (»opa) de creme do

leite.
Sal, pimenta do reino,

Mielurc Iodos os Ingrediente» '¦
bata na batedeira ou rom o chi-
cote dr. arame. .

MOLHO "REMOULADE"

colher .(sopa) de rfioítarda,
p"ppinos pequenos, socadas.

2 gomas.
Sal.

1 copo desaz<Mt*.

Ponha numa tijela a. mostarda,
os,pepinos socados, aa gemas, sal
« pimenta. Junte o azeite e traba-
lhe como mayonnaise.

pa-

MOLHO COM QUEIJO
CATUPIRI

\s catuplri.
Sul. pimenta do reino.

prlka.
Cheiros verdes balldinhos.
Creme dc leite quanto baste.

Desmanche o catuplri com o cre-
me. misture os demais ingredien-
tes, bata bem e empregue.

ma» e, por último, ai 4 claras cm
neve. Despeje em forma untada •
polvllhada com farinha de roícn
e leve a assar no torno,

I.OLINHOS DE REPOLHO
• 1 repolho.

Plcadinho de carne ou ga-
linha.

2 ovos cozido.".
4 ovos.
1 fatia de pio emhebida cm

leite.
Manteiga derretida.
Queijo ralado.

Cozinhe o repolho, destaque at
folhas e deite no centro de cada
uma uma colher do plcadinho de
carne misturado com os 2 ovos co-
zidos picadlnhos e o pão embe-
bldo no leite.. Faça um rollnho,
arrume, num prato, regue com
manteiga derretida, polvllhe quei-
Jo ralado e leve a tostar no forno.
Depois de frio, corte o< rolinhos ao
meio e vá arrumando numa fôr-
ma untada com manteiga e polvi-
lhada com farinha de rosca, em
cam.-ida.-i na seguinte ordem: 4
ovos batidos, rolinhos. queijo ra-
lado e assim até terminarem os
ingredientes, devendo acabar com
bastante queijo ralncK Leve a
tostar no forno, desenforme e re-
gue com manteiga derretida.

MOLHO ROQUEFORT

Ú xícara dc creme de leite.
2 colheres (sopaj dc .vinagre

branco,
2 colhe-cs (sopa) de Hoqu'.-

íoil.
ralado,

ü colher (chá) de sal.
1 pitada rie pimenta do reino.

Bata o creme dc leite g.lado. até
ficar espesso: Junte o vinagre ais
poucos e, continuando a baler,
adicione os demais ingredientes.
Na (alta do Roque foi t, empregue
queijo do reino ou Pr.lm.rn. mis-
Invado com um pouco de mostar-
da pára dar o picante.

ROCAMBOLE DE ESPINAFRE

A im ii s,mi:
!á quilo de batatas cozidas e

passadas.
6 colneres (sopa) de farinha.
6 ovos.
2 xícaras de leite.

Sal
Án batalas cozidas e passadas

Junte a farinha, o leite, 5 gemas, 6
claras em neve. sal, levando a as-
«ar no forno em tabuleiro forra-
do com papel unlado com man-
Uiga. Pronto, vire sobre um pa-
pel tintado, espalhe por cima o
recheio (espinafres cozidos sem
água em pr.ncla tampada, bem ba-
tidos e ligeiramente ligados com
um pouco de leite e manteiga) e
enrole com um rolo grosso. Pin-
ceie por cima com uma gema des-
manchada numa colher (chá) de
manteiga derretida, polvllhe, se
qu ser. uni pouco de -queijo ra-
lado, e leve ao forno por um ins-
tante para dourar.

Nunca, comn fale «no, o nio niannoouin que sui-iila na pane-assistiu n Irtntos desfiles de mo- rrllr, Zacharlns do Reco Montei-das, n tuntos de>íes s.iows de ro anunciava ao microfone ,,elcfiflncln que jn po tornaram um preço do vestido e do chapéu,acontecimento social, atração n° Um certo eicltetrient espalhava-1 das festas de beneficência e, se então pelo ambiente,
sobretudo, pretexto parn reu- Isso explica a razão do borbo-
nines agradava»... rinho que conHnunva enchendo

Coube a Canada encerrar a,o salão, mesmo depois de> termi-série, npreseninndn na semana nado u desfile.,, .
passada sua mui encantadora • • « .
fcmlnlnn "Pctito Collectlon" de Tallleurs sem lapelai, femlnl-vei-ap, o que. graças ao bom cos- v.os e agradáveis de vestir nosto e ao Hair da sra. Jack Pc- dias de calor, são Interpretado»liks, constituiu um autêntico su- ora em shantung. ora em linho,
ÇM}0 om cores que se harmonizamCom a simpatia de scninre, d. com b céu de verão. Pertence ãMona Flalla recebia os clemen- série esse que vemos nn foto,tos mais roprescntntlvos da nos-'apresentado por Vanla: shan-
sa sociedade que, atraídos por,tung hnvann, cola formada porum tipo diferente de desfile, uma tira ao viés arrematada naacorreram a Canadá frente em laço: chapéu branco,"Petlte Collectlon"— também com uma graciosa quebra nuconhecida em Paris como "Col- aba.
lectlon Boutique" — "é a minln- Pelo seu chie despertam ustura perfeita da "Grande Cole- mais elogiosos comentários dois
çao", obedecendo às mesmas leis, tnillcurs shantung, perfeitamon-a mesma linha-iipo, embora to iguais no feltio, mas diferen-
passada pelo crivo da simplifi- tes nn cor, ambos' baseados nacaçtto. Dela não constam '.oilct- fórmula de Chanel — casaco rc-tes suntuosas, nem sofisticados to, forrado com o tecido dn blu-vestidos dc cocktnil; é. dentro do|sa — cate tonto sucesso alcan-mesmo espirito, a seleção inte- çou em Paris,
ligente e prática dc modelos gra- O primeiro, em shantungciosos e simples, elegantes e usá-, branco (à esquerda da foto),veis, a preços acessíveis (quali- apresentado por Helga, tem. udade inestimável nesta época de blusa e o forro do casaco e ovida cara). chapéu em "pois" brancos sô-Ao invés dc destinar-se a um bre fundo preto, enquanto sô-
pequeno grupo de privilegiadas o segundo, exibido por Christie,— como geralmente acontece cm beige-esverdendo. trás comncom a grande coleção dc lança- complemento "pois" pretos sóbremento — a "Petitc Collection" branco.
oferece à elegante "Aíariçinc Dcsabrochondo em chapéus,Toiii-lc-Aíondc" a possibilidade luvas e mesmo vestidos (comode satisfazer um desejo comum'certa robc ò danser, em organdi
a todas as mulheres: vestir um marinho bordado com pois bran-modelo dc grande casa. cos, apresentada por Gisá) a fio-

Foi, sem dúvida, uma exce- ração dos "pois" estende-se sô-lente idéia da sra. Peliks, essa,bre toda a coleção, dando-lhe
df- lazer anunciar o preço de.upi cunho deliciosamente prima-cada modelo apresentado. Erajveril. Aliás, "pois" e primaverainteressante e significativo ob-lsempre fizeram muito ban 7)iéna-
servar o movimento de lápis e ee.
papel quando, acompanhando o Vestido e casaco no mesmo le-
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Ate aqui, .' a um felii i-nncurao gem da Juventude * maturidade —
tle clrcunilancla» qua deverão» a con-,maturidade que »e prolonfarâ. »em
«ervaçao, por multo tempo, da Ju- •« tornar na verdadeira velhice,
venlude do corpo e do eiplrllo, De' Qraçaa i dletetlca que tiveram poi-
fato, quando cMudamo» de perto o,to em prallt-a rorrelamrnle muito
gênero de vida de pe»»o»» que »A'cedo na vida. graça» à higiene geral,
pelo eitado civil aao adulta», quaie a» Jovens deite inelo-léculo poderio
Nimpre percebemo» que »egulram a'evitar o loMuiento da brutal deis-
lisca tudu que hoje preconizam o» rioraçAo da célula ou do òrgao qu*mal» aviiado» medico» » higlenuta».'desencadeia Inexoravelmente aa mo-
E ne»»e benéfico tudo. deiempenha aléillaa, a» dorea e o envelhecimento.
Alimentação papel de primeira plana., Ao chegarem na» melhore» condi*

A graça de que até hoje um Indl- çAe» de sanric * época da maternl-
vlduo em dezenaa de mllhare» tem dade, ela» d.iiHo i Iui crlançaa, ro-
«Ido o feliz beneficiário, toda» a» bu„Mi â, qll„, poderao .UmentanJoven» de noaio» dlaa podem lran»-i
formar em regra geral. Com efeito,l"rJo' *"{m- ° PonXn de P»r"d« "•
é dltlcil adotar novoa hábito»,alimen- uma era nova, que verüo deaenvol*
tarea no cur«o de um» vida. Vocês. Ver-«e qtumlo •— multo depol» da
mAça», eaparltam-ae da ImporlAncla ' 

„„.. „_..„ Li_ .
dai laia d. dialética, durante a» lio- »no 2m ~ con«»"'n «» *>'»"*«» •
rai reaervadai a aprenderem a lar naiclmento d»»»a ciência nova, ata
dona» de casa. qual foram aa prlmelraa adepta».
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Eis, porém, que a evolução tu-
do modificou. E a sra. Peliks,
com sua "Pctitç Collection", dc-
monstrou que "pratica" rima até
muito bem com "elegância",...

K.
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VI PROBLEMAS DO CORAÇÃO
Começamos o recber coitos dc nóssís leilom

responder as duas primeira», umn ric NORMA e a outra de iVÓNE, de
Copacabana e da Tiiuca, respectivamente.

t ^"dvfcdí ?0U .vazi^! Quafe lòdas as noites' a«ir? Se eu dissel' Para ela. lc-

NORMA — COPACABANA liiado mais natural do quc lhe tc-— "Éle ficou de voltar e já faz lejoiiar mesmo sem tocar, a prin-15 dias que isto aconteceu. Tenho cfpto, no assunto. Apenas toman-re.-istido ao desejo de telefonar- c/o interesse em saber dc sua saú-lhe,

é estranho, sonho que estou con- nho a certeia quVreprovaiTiudo![^ p^decoudotaTondu iun-versando com ele. E até quero Emita sua opimâo, pm-favor, pois. loda? '¦ J

cido continua sendo a fórmula.pelines, como essas que'apare-
preferida pela mulher bem in- cem na foto, bretons grandes e
formada, portanto, exigente e pequenos (vitoriosos na coleção'
que sabe o que quer. Tais con-ide Chanel) rivalizam com pe-,
juntos representam a solução queninos turbantes geralmente
prática para as surpresas do ve-j feitos no tecido do cinto que que-irão, sobretudo nas cidades ser- bra a alvura dc um vestido todo'
ranas onde. hà bruscas mudanças branco,
de tempo. * » ;

Nesse gênero, agradaram cem Durante muito tempo, era con-i
por cento tres conjuntos: um em siderado uma espécie dc heresia1shantung marinho, saia justa pretender adaptar a elegância à:
prolongando-se em corselete so- vida prática de todos os dias.bre o peitilho em fustao branco' Eram coisas alérgicas, como di-fechado por um botão único em ríamos hoje
madreperola; sóbre'o casaco re-
to, forrado de branco, uma
grande gola em fustão branco
combinando com o peitilho. Ele-
gante e chie é a toilette paia tô-
das as horas. Outro, em linho de
uni suavíssimo verde-musgo, I
consta de vestido decotado, de -
alças, guarnecido com bordados MíWFK P/fAU DF fAMDfldc "pois" brancos dispostos em "U",J P/lf»fl " LA 

^
grupos horizontais; 'acompanha-o Vendas a prazo. Moveis. Dcco
uma jequete lisa. sem nerhum racoes GELLI • Av. N. S. Co-
bordado. O terceiro, em linho Pacabana, 1032-A. Tel, 27-0640.
branco, é um conjunto formado!
de robe-titbe com botões de ma-|
dreperola e casaco solto, com'
bolsos aplicados.

Alguns cliemisiers em cetim
de algodão, em tonalidades lin-
díssimas: azul claio, rosa suave
(bem diferente do rose-potson
do inverno), amarelo e branco,
com sua golinha clássica e man-í
gas três-quartos, têm a saia pou-
co rodada, apenas franzida na
cintura sob o cinto. Encimados
por capelines que emolduram o
rosto, formam conjuntos jovens
e muito graciosos.

Numa inetressonle fusão de
rcdinpote e chemisier baseada na
linha juseau é um dos modelos
mais bonitos da coleção: em
shantung branco, liso e aboloado
na frente, tem nas costas uma
pala bastante larga de onde par-tom os franzidos presos por uma
pequena ?nnrti)ipnle.-« « *

Em toda coleção — sobretudo
i nas de verão — os bordados es-
I tão sempre presentes.

J Na "Petite Collection", dentre' os modelos apresentados, mere-

\2 casas a serviço da elegância
' em suas modernas e

ampliadas instalações

/kúéi
"dra a presente estação
is últimas nvvidades

em esporte e toilette

Tecidos

Wt^ ^assr

Que hà de mais original
em tecidos finos
nacionais e estrangeiros

AV. COPACABANA, 774 e 776

me convencei- de que é esta
realidade. Agora, soube que êle
está por chegai:. Quem me dis-
se foi uma prima sua, que me
quer muito bem, e sentiu mui

muito a necessito..

"'"'' V" ""-¦••>¦'."" tuiiJüiiii. ur. uc como passou os unimos )0 noi- tudo airnai aconteceu '
Mesmo assim, gostaria que a ini- dias enfim... A meu ver, isto Ela semnre foi minh ami""
e'3^3 riPev 

1SfnmnvPe- 
âj^^ if'" -",d°; Q"C °T " ^°¥ "' Meam'2 «tes da nbssc! asamemo:e que deve sempte procurara ;,e lnspirc a mclhor atitude a E- como irmã. Foi na sua casaPor (ornar.

0P!- IVONE — TIJUCA
mulher. Não acha? Ou não
favor, responda e dê a sua
nião sincera".

— Minha cara Norma, cm qties,
lões de amor não sc deve estabe

jque conheci, digamos. Roberto
ICom essa notícia fiquei animada
!'e esperançosa, já que éle nao pro-"Faz um ano que me sepa- pôs desquite e nem eu, tampou-

rei de meu marido. Questões dc co. Mas, o grande obstáculo é'Pensa.

to da alça esquerda um moti
vo, como um ramo, bordado em

j diversos tons de rosa, motivo que— No meu parecer, somos do- se repete na saia, sôbre o bolso;
nos de nosso destino e, julgando deliciosamente jcime .fütc. é o se-em jôf/o nossa jelicidade, é mau- gundo, em ptotté branco, tipo Jiid
rol que lutemos valentemente por^CabctHe, tendo a acompanhar oela. E' lamentável o quc acoiiic- còrpete liso e justo uma bonita
cen, ?nas nem tndo estri perdido, [saia enfeitada com três ordens
Sc você gosta dele, a coisa
natural do ° 

mundo

com
mais de galão marinho aplicado, ao

ê que deseje qual se entremeiam bordados
reconquistri-Io e esclarecer a ver. pontilhadqs de continhas verme-
dade. Sua madrasta, se assim nâo lhas, do mais-lindo efeito,

desculpe di:er, não de-: Os brotos'
r'u7n S»Si«„ mII , nÇldos- orgulho e de família, eis a ver- minha madrasta que diz que èle monstra s:r sua amiga. Se íosse muitos hsVtam naquela tarde -Jitao e relativo. Mesmo en se dade_ Sofri muito. poie c..c,._ Ê,e não me ama e quer apenas me; woce ?iao dirm nada a ela e. pc- terão sem duvida se encantado!
„...„_,.,•„ _,„ .„,.„„ „„„ „,' v°:cs loi viajar, no Brasil, mas em otl-l fazer sofrer. Continuo morando! dma a' «st« P"»'« f/'"' Íoüorccen-J com certo modelo côr dc limão,;
-"{„«"?.-íc «"" que.clfl í0,",c tro Estado, e a minha vida ii-'com meu pai e ela. Como deverei|*«.*"" encontro, aparentemente cuja originalidade consistia num!. . ...  acidental, entre os dois, para es- cordão de algodão branco pas-CRIAÇÃO DE JEAN BARTHET

tratando da mulher muitas Pêces foi viajai. no Brasfl emi tome i,.„ -c„v„j„ „ „ ._;,
a iniciativa. Os homens geral-
mente sào orgulhosos e citstam
muito mais o tomar uma atitude
que -podem considerar nttmiífian-
ie. E, no sen caso, conforme rc-
lata, a culpada é você! Portanto.

CAPAS DE PELES
AO SEU

ALCANCE

/ÜmÉr>
\uÜÍmfa*f*&tâ^8/$ítÊ

\w <R^Ã"mmm^Utj^r.'-.^*flnrtr5Bsss

f ^*"«X1

noiwu.eps» d. 270 -950B 1.290
Kstnlas Caiacot «m Lontra * VUo-
nete inglc/jia e francesa* por
Cri 2.290,00. .iSranilf Sorlimonto

em Pelea Finas e hanilHB a -
VISTA • a longe PRDZ >

Ofldn» es-edallzada em reformas de
Esteias e Casacos - Imimlzajlo

lavagem e revitalização

mm w nm
Rua Sete da Setembro, 179

1.° andar -Tal 43-1283
(Fundos di Igreja Sio Francisco)

A RIO DE JANEIRO

elarecer os fatos. Se os uniu iun sahdo 'por 
ilnózes dourados dis-

verdadeiro amor, tenho a certeza nostos no corpo e na saia e tam-
de que tudo ficará esclarecido,

. tão logo se at/isíem e que a liar-
, monia poderá reinar outra vez,
¦ Depois que tudo estiver claro i»
assentado, então poderá relatar o

bém com o bloüsòn rosa muito
nálido "(inspirado n,t coleção de
Dior), acompanhado de chapéu
bvanco.

Embora em desenhos miúdos,
que se passa à sua madrasta, sem-Lj estampados destacavam-se
admitir, no entanto, idéias con- pelo seu cun-no inédito, bem di-
tranas «s suas. ferente do tipo "gravata de ho-

Mande-me notícias depois, se mem" hoje por demais popular,
fôr possível, pois gostaria muito- Tipicamente estivais, com suas¦de saber rio resultado. Lute pefaabas largas, os chapéus agrada-
conservação dc scit lar. acima de Efun mesmo às adeptas da mo-
tudo! Sem mais, desejo-lhe boa da de cabeça nua: grandes ca-
sorte.

¦V ^LIV ^Bssm ^^^^^^BTTolTBníssf^fflinTrasssmiàWfmm
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¥M 11/• a mais alto 11/ • sugestões
tm qualidade \f.. verdadeiramente
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||J • lindas cores IV maravilhosa» |

\ inalteráveis // para qualquer |

mi e refratárias lj -\ tipo de 1

ao calor llií ambiente |1 ¦•'•' n\\ 1M \\ 1l/U \\ • ¦ ü
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LIANA MARIA MÓVEIS P/CASA DE CAMPO
¦ Toda a correspondência deverá Vendas a prazo. Móveis, Deco-

sei- enviada para Liana Maria, rações "GELLI". Av. N. S. Co-
Problemas do Coração — Correio' pacabana, 1032-A. Tel. 27-0640.
da Manhã. 78352

; íxl|o »empr« a eliquèla BEL-CLAIR, limbolo «la garantia

BAUSGH-.&LOMB
¦ ,:>-. Rio de Janeiro -SSo Paulo - Recife - Porto Alegre,

REVENDEDORES NAS PRINCIPAIS CIDADES %h

PEÇA BEt-CI.A»R NAS BOAS CASAS DO RAMO

O famoso especialista parisiense apresentou êste chapéu, para a
tarde, em "taupé" azul claro. — (Europress).

CLÍMCA DA FACE
TRATAMENTO DOS CABELOS - CIRURGIA PLÁSTICA

DR. CARLOS ALBERTO DE SOUSA
CRAVOS. ESPINHAS, VF.RKIGAS, PÉI.0S, MANCHAS. RUGAS

Sf naiior Dantas, 45 - S» — 42-3291 — De 3 às 6 horas

SACERDOTISAS
A mulheres, assim como os

sacerdotes de religiões diferen-,
tes, odeiam-se mas protcgem-sc.l

Dirierot

_________> 
* 
^

Hr ?» i^J a Peneire |

Experimente êste tentador BOLO DE CAFÉ!
untos 3 vôzos:

11/2 xlc farinha da trigo
2 colh, (chá) Farmsnlo

am Pe Royal
1/4 colh.(chá) bicarbonalo
da lódio
1/2 colhi (chá) tal
2 colh. (chá) café lolúvol

Amosso à parte:
3/4 xlc. manteiga

Junte, mexendo sempre: \

xlc. açúcar maicavlnho

1/2 xlc. acácar branco

Junte bém devagar •
mexendo ssmprs:

ovei bem balido»

Misture:
3/4 xic. leite

, 1/2 colh. (chá) estenda
de baunilha

Junte os ingredienlei tecos
à mistura da manteiga, al-
tornando com o leite e me-
xondo' opôs cada adição.
Deite a mistura em 2 formos
redondas untadas e com pa-
pel encerado no fundo, forno
moderado, SS a 30 minutos.
Ponha goleia entre as S ca-
madas e cubra a de cima
com glacô, te detejar.

¦H
Usar Fermento em Pó Royal
e valorizar ot demais Ingre.
dientes. A massa fica mais le-
ve e saboroso, porque
o Fermento em Pó
Royal foi cientifica-
mente criado porá ,
que seus bolqt
dtem tempre ter-
lo. Prefira o
lota grande:
é bem mais
econômica I

*o£

.Oi,'U-t>mm
essa...
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** CORREIO DA MANHA, Domingo, 10 de Novembro de 1857
MOBtijO nfi imikki CARDIN
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Tricotando ...
CAPUZ PARA BEBÊ
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MULHERES EM EVIDÊNCIA'
tfedacfe Coutinho e a sua grande obra de recuperação moral e física, no combate à poliomielite

JUREMA DK ANDARA

tei médio."' MMtra.no»"' Piedade e a TeHcidade!Coutinho o livro de ouro, aberto i
Kit tf"™ ntf Juscelino Kubits- J DfcEM UMA PISCINA Achek de Oliveira e legu do pelo»! PIEDADE COUTINHOnome» do major Lul» Filipe Bor-

acometido» pelo mal, que é a poliomielite, procuram rccur.ios, cmsua» próprio» casas, tendo ma«-saglslu próprio, e tudo <J mais
que •& necessário. Mas, Piedadeces1 <ln mlniitiv. /Ia »»í-iJ.Tti,.' > fai. i. 1 ¦• n , 'Wuu v necessário, mas, ricuaiic

?í. 'mndlSrUMeto*j 
Wtoiífe üfijft mi htràTalx:,U,Eco^"Í'°:!(t,nhS' cmb?,fl,scJa °W'atia n

da Saúde. dr. jb^ffi^ÍW:Jin%-H%% Sn,1.™ do* ^alí íavorccldos uma
do ministro da Fazenda, »r. José n^t|SSintauSi^CaB! E.,2UÍS" ren?un.?,'açifr ofcrcee a°*

t.'iii-iii nuo ae ii-iiu.i.i uu fie*duoe Limunno.' yuem nau leriannn a» nouciat da» suas vitória»,' i eprescnianao condignumeme o
ni'...-ii pai» no <-..ii.uii,c-in) i- uti-ni-iiiui, para ele, os coniasratorios
louros.' yuem nao se reeorúa aa
nadadora menina que entuaia»-
num o ttruiil e assombrou, com
sua ciasse esportiva, os aiicclonu-
ao" <Sh*K8S^^ ^Wffi»? nu'e Tm E «^SST.iSm hitma
^e30«oern^P,r»íverPrUur° ««A. *ra'M 

AlíftS!! tt^áSSSZf^^éS, ** C°m ,eBÍl<™ dedicn<ã0'

nu, embora por insianie» oreve*; 'fll ,r ?h. »Ce„»iriJuI^ . .deu imprensa Seu justa divulgaçüo ii.i 
',- 

í?l£^%í2&S2Sft! . A verdadeira semente já foi
uo seu nome henrcseniundn <¦ 4Ü. ¦ iciinu.i, a luu de que possam os ¦-
r mminense?íivou o »eu pai» à» I I. K", recrcJr ° "P";1'0* "°S,r
Olimpíada» em Berlim, cm lU3b, jÉg|| I ',!? 

;• .,",n;"'\l^<'"?'Tc,',,",<;'!,l1'' „" M" « " '-"- "•'<> são mula mais do uauus: sanfona: 1.» oarrch-iconseguindo o 5." lugar; em 194», K'«ilr^^B ' O , i mm.ii. , i,- , , i, I»™ '!llc ° i,"'c"i^'". material e moral, - 2 mela», 2 tricôs, 2 meias. etc.cm Londres, alcançando a ti.» co- '0/«rCMMMMM °ol 
to .. * ouê mtrem8 í? ?,?e qU^Lnccc'°sita' Como tl,ntas ou- 2'* ~ como as m«lha» « aP«-locação; e em 1052. na K.nlanuia. •V.-f^Hfcfi, :M__W________i 'da monhi1 «»«% il i? 3» ft,s„.7 ! "'«s. «bras é necessário a conju- sentam, onde fôr mela, faz-se

oblendo o 6.0 lugar. E isso, entre -.-¦ /iBPBÜ ¦¦ dl Âr\,rí\'J^L lr,rí]LJt *^lT RnC'*o de esforços, Se mela dúzia meia c onde fôr tricô, faz-se
pulses treinadissimos! Mas ape- I f ^kMmW^^li a ilniítfc 'deSS nTílT ?c homens compreensivos à nl- tricô.,
snr de tudo Isso ela resolveu . ,-^^M ¦ **:f§. 

jsag^, Vndó i«..". « ríVcíiúrío- èm i1'1"' '":'teriaI t!" «norcendinjento Repele-se a receitaabandonar uma carreira tao aus- iv-' .'' ' •?f^;A-* r K U^^ congregassem, P cdade Cou- fantasia- i« »i»,.»i— ,
plciosa, quão brilhante, natural- ' ''¦ ' '•" '' ""'""'^ (,|1; mamentos, tlnhn nnrf.rio ,„: . „i-„ ..„ FANTASIA: 1.* carreira — 4
mente por motivos multo fortes
Quais seriam?

INICIO DE SUÀ CARREIRA
Perguntamos a Piedade Couti-

nho quando iniciou a natação c
ela nos diz:

Com apenas 8 anos dc idade.E por què, no apogeu de sua
carreiru resolveu abandoná-la?É uma história antiga! Datu
üe 1936. Foi em Berlim, embora

k**a-v.'-7a:A' -•'- '-.-' ¦' .* *¦¦'¦ "
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MATERIAL: 1 novelo de lã desm ".'«iiutlin M.-IIH.-IIIL- J« llll miumiwiu j nOVCIO de IB UC" lançada c agora precisa apenas 40 gr». 90 cm», de fita n°. 2. Aku-» de sol e dc luz para vingar; c o' lhas n.° 2 112, PONTOS EMPRE-18 sol e a luz não sao nada mais do!GADOS: SANFONA: 1.» carreira

seguida receberão ensinamentos Unho oodcrin T; , tt. «£ FANTASIA: l.í carreira - 4 Trabalharia as 30 m,'principalmente o curso primário lrlffre»Pt?tulravld., i?i?n Lnic meiaf- 2 tricôs- " meias. etc. 2.» "M'nte maneira: 5 mt¦ poroue a maioria são crianças. «-'atícídós do t*rrR5.l m^ « t?nt« n "pola-iôbre meia c tricô «ôbre-fORDOES DE TRICÔ, 20 .... ......cando dispensados na parte daJSÍS« ai ninSli?™' 1™• „ llieô: 3; c 5'" carreira» - tòdaelfc/ANTAMA e 5 cm CORDÍJE!
tarde. i,.ij?™s que Podc>'am correr e cm mea; 4i» e fl. _ ,ôd DE TRICÔ. Cont nuí-se tricotai!Tiiiiu.i<i,iiMM,m..i,,. brincar, recuperadas e feizes • i-va . uds em rln o m„iu0. i..«,„. „. .,_ j. 1"

Continuam-se em ponto PAN*TASIA nas 90 malha» centrais e8 malhas de cada lado em COR-DOES DE TRICÔ (barrinha» la,terais). Tricotam-se 16 cm. de-
pois separa-se o trabalho em 3
parte», a saber: a 1.» com 30 ma-lhas, n 2.» com 40 e a 3.» com 30,Trabalha-se com a» 1.*» 30 ma.lhas, ficando as outras à 'espera.

Trabalha.-sc as 30 malhas dat
alhas' cm

-D em pon.CORDÕES

14

.. ..,.-,., ,.., ,-n»,i..,n |ibrl"c?1r' r«"P«a<Jas e felizes!
, ^'m'o Quadros acaba de con-

! Além^de sua grande obra, ain- Xlda"Ia P.aia >*callzar sua obre em t()jlnòKS nF TRTr* ...da é mâe de um casal de filhos S59 Paul°. Ouando solicitado a .. „ri-S?a.-«7,.ua r? rotodaaue precisam dc scus cuidados, assinar em;eu livro de ouro. Ofe- ?.S:" 'c .^J''c*' Cada 2 car
Conhecemos a montar, dc quatro 1-«cu-lhc função pública, desde,lc,las equUalem a 1 cordao- -
anos. que c um encanto de crian- ouc Ee 'nsta'e na capital bandei-
ca. Como oode cia <lrr conta de Lante- E!a ainda não se resolveu,
tantas mlsõcs? E sem apoio fi- Fazcmos votos para que continue
nanceiro? Como realizar ",-J- --->—-¦ *-«•—-

tricô. "" 
'""Ido 2 malhas juntas no fim de ca-

Repete-se a receita 'dn carrelra. 'endo o cuidado da
ronnftF»; nv TnirA ,-., !co"scr,var sempre as 5 malhas deUUHDOES DE TRICÔ — todas tada lado cm CORDÕES DETRICÔ. Terminando o pontoFANTASIA continua-se somentecm CORDÕES DE TRICÔ, até quase terminem todas as malhas.

infantil. A pedido de meu pri- «r. Ari«m>r ^ R.i.ma . m,,ll^. nrrnnrlam r. ,..vlll.m C-u„ .JLwJ£3£.. "l":

EXECUÇÃO
r..i ,. .. Trabalha-se, cm seguida com ai

unia!- nosso lado. podendo realizar a Ih^01^^"^,^-^"^3 c^eTr^ ^e° B^^O^tíê^RI^^^r.^!!o a^i mesmo, no Rio cm SANFONA. A carreira se- nUam-ens malhas Com ?,r?n-Jenasceu;aqu..on- 
guinte faz-se do seguinte modo: j Sffi seg Wt« nroced?-so doexiste, em grandes ,5 malhas juntas, 1 laçada. 2 ma-Uesmo moco oue ai * parte

a „„,n,i a. J.... __: i,u,"u^!> c nu.i.iu) remanuesi ao imouu.i u. tiu« \uiunuc a com- ce o proDiema existe em erandei 2 malhai: íiminc í i.',,.-,i. r,~_"<  "~n: "--1 k""*m«s-.« u

exercendo as suas funções naque ,le pais, fui incumbida da missão DECORRÊNCIAS NATURAIS DEde cooperar, através da na ação, UMA GRANDE OBRApnra o tratamento de uma criança
atacada desse mal Dspols de l1 Atualmente, Piedade dá assis-ano e oito meses de tratamento,; tència à 8 pacientes, em sua re-houve o aumento dc 9 centime- ¦ sidencia, na Praia de Botafogotios, na perna doente dessa crian-;sendo 5 adultos e 3 crianças. Anoça. Foi o meu primeiro caso e passado assisti aa 78 pacientes,muito impressionou o meu espí-|,ia piscina. Agora, administra i-i

que M o orpblema.de nã/ferií ^1017»^^^^^^^is les que poderão solucioná-lo! Iserva,- na agulha ar^malhasjfoca-se^s «tas P°" C°"susectibilidades, também. Os mais

O ÜLYIMÕ ROMANCE DE FRANÇOÍSE SAGÀN

"<>il!<Mti" clo.':into em "nattc" twocd vermelho com cola ampla* cs:>n<i!iinho dc linha "saco". — (Europrcss-Agip)

A nova temporada literária tran-
cesa se inaugurou com o terceiromil.hu ¦uihitoiuuuu y meu espi-|,ia piscina. Agora, administra irti I romance dé Françolte Sagan, que temrito por ver a importância da na- nástica c massagem 3 vêzcs Dir P°r tltll,° um velso de Badne:

úiçao. na cura da Poliomielite.' semana. Adivinha-se a sua ansie-' DANS VN M0,s< DANS UN Á
Estava nas minhas mãos, porlan- dade em ser útil a tantas pessoas Jil »• tem d"°- allàs' mu"° Ju««a-o, o remédio que poderia aliviar quc precisam dc sua colaboração mcn,c- lue é d"ic" Ialar de Fran-tantos sofrimentos e recuperar , v ' çolse Sagan sem Idéias oreconcebi-

Antes que o calor
aperte ainda mais...

tantas vida?!
ABANDONO TOTAL DA

CARREIRA

Em 1953, Piedade Coutinho,
cujo verdadeiro nome é Piedade
de Azeredo Coutinho da Silva Ta-
vares, estòicamente se afastou do
cenário desportivo do -Brasil, em '
plena forma. Por qué? Para se'
dedicar a relevantes obras de as-
sistòncia social.

Há muito que Piedade Coutinho
empresta a sua eficiência à obra
dc recuperação de adultos e

| crianças atacados pela ooliomie-l
5 lite. essa traiçoeira ceifadora de !

saúde, que acomete, as mais das>êzes. os ma;s fortes e robustos!
Pasmem os leitores, mas a ab-

( negada ex-camoeã ainda alugava
jiuma piscina, p?«ando 10 mil cru-

zeiros por mês! ."'moí pm sija
própr{a casa/ o sr. Edvin Sloblom,!

tenha um clima ideal... repousante... em seu
lar ou em seu escritório, instalando um modernís-
Éfíft sr condicionado. Com apenas 10.000 cru-
;'f!jros de entrada, V. poderá escolher um ELEGE,!l^?e ™íip^5íra«iw;

w^vviiivi um lllvl , carinhosamente, as ntassawbs tão

com capacidade para até 160 metros cúbicos de lddos doentes.%uquyes^ueosvie

!í'fiÍeração ou um FEDDERS de 3/4 de^HP — im-
criado dos Estados Unidos — com garantia de
fábrica e assistência técnica completa. Aproveite
esta oportunidade para ter o máximo conforto nos
Éã quentes do verão que se aproxima.

W. M. REIS 5. A
AVENIDA RIO BRANCO, 125

80074

A CÔR DAS IW5
Si/luto Patricif

Cores diversas têm os dias,
E as horas muitas cores têm:
Vão passando os tons na palheta

[do tempoUns que se afastam e os outros
[que vem...

Longas horas dc cinza
As da Saudade...
Coloridos diversos: do sentir

[o bailar;
Traços negros que passam, tra-

médias recordando.
Tons dc rosa ... ilusões a relem-

[brar...
Nesse eterno bailar clc c'o!òridos—Sonhos, lembranças, sontimen-

[tos.
: Uma esperança louca
lj (A lemiosa esperanç;-)

«Jl Vem tingir clc azul.
Uns rápidos -momento?...

—*"cfioater'» QU5 no mo -
Mervro £• o m/i/s Moae/z.
HO PAJA £SSr4 IMPE. move&w, pm ü/AirM pese-IM, £ A/o /A/i/e^/ve eM
Í/A/HA P£ CA. o MOpeil-
nho APResevmpo é e/ulinha rosa , com fi ta
A2í/_ e/VP/APA NA PAIA
r4<=OMPA,WA/vOo o com-P&MeMTo DA CAMISO-

li/MHA.

çolse Sagan sem Idéias preconcebi
das: c quase Impossível apreciá-la
unicamente como escritora'. Vedete
internacional, tal como as estréias
de cinema ou os chefes de Estado,
cia sal de uma espécie de mitologia
soclnl e o mito é ao mesmo tempo
r.nleparo t\ espelho. E o que a
mciorla das pessoas vê nela. é me-
nos a escritora que a fiflonomla do
sucesso.

Os milhões de leitores de Bom dla
tristera e Um certo sorriso não dei-
xam pensar que seja apenas à sua
qualidade literária que tais-.obras
tiveram tanta difusão. E o novo
livro Díihj un móis, dans un qn
(que foi lançado na França com
uma tiragem excepcional de duzen-
tos mil exemplares) atrairá certa-
mente muitos leitores novos, que
querem conhecer o fenômeno Sagan,
e os antigos leitores provavelmente
se manterão fiéis.

Deve ser multo difícil exercer a
profissão de escritor, sob os olhos
de uma multidão ávida de "revela-
ções" e "segredos" de sua vida par-
licular. E é preciso reconhecer, an-
tss de tudo. o mérito de Françolae
Sagnn de ter vencido e ter ainda co-
ragem de publicar suas obras quan-do ela podia viver por multo tem-
po apenas de sua reputação.

O que agradou nos seus primeiros
livro.", foram os dons de contadora e
moralista que não se encontram
comument» reunidos. ' Desde Ray-
mond Radiguct, a literatura france- |
sa não ofereceu mais nenhum ado-
lescente-prodlgio tão bem dotado.
Um estilo sóbrio, ellptico: uma his-
lória contada com grande econoftiia
de meios. E sobretudo um "tom",
um tom Sagan que multo bem se

plica ao nosso tempo. Comq disse

'...'¦ J ¦'
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CLAIRE HUGON
I são amados por um amor que não

lhes s.itisf.-i/.
Dir-se-la um bailado de indlfe-

rençns, de dcsprò7os c Incomprccn-
soes. A mais generosa das moças
diz do rapaz quc é seu amante:"Não há interesse. Êle não c cruel.
Mas existe, eis a expressão." É um
Julgamento quc se pode apli.-ar a
tód?s as pcisonascns dos feus li-
vros: eles tem pouco Interesse, cn-
tretanto, élcs existem c o público se
interessa pelo seu dcscnlace, ou
melhor, pelo modo porque Françolse
Sagan cria o dcscnlncc, mocio queela não deve estar longe dc consi-
derar como a condição usi.nl de
todas as criaturas.

As "crianças do século" de Gcoi-
ges Sand ou dc Müssct são mal»
barulhentas e maldizem os deuses.
As de Françolse Sagan constatam
sem azedumo e sem defesa « fuga
irreparável do Tempo.

O mérito e a habilidade desta jo-vem autora está em não ter tentado
escrever outra coisa que não aquilo
que ela conhece, graças ao que, cli
personifica, melhor que qualqueroutro escritor, uma juventude dehoje, envelhecida pelo temor dofuturo, triste pelo gosto da íelicl-'
dade, e cuja dissipação mal escond»uma nostalgia, imensa e Infantil, d»uma vida mais ordenada.

FRANÇOÍSE SAGAN — A Vedeta Internacional
tulo foi emprestado por Berenice:"Em um mês, em um ano, como
nós sofreremos,..? Trata-se do pas-samento do tempo e do envelheci-
mento das paixões."

Neste novo livro, se rcencqntram
as qualidades habituais rie Sagjtn:

¦- -n
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Tem o prazer c/e participar d abertura de suâ novd
Loja è Av. Atlântica n.° 1782 - Copdcaòdnd - d qual desde já

.encontrâ-se è disposição dos seus amigos e clientes.
LOJAS PRADO:

RIO DE JANEIRO
Ruâ Sorocaba, 696 (Bolõlogo)
Rua Carolina Meyer, 31-B (Meyer)
Av. Atlântica, 1732 (Copacabana)

SÃO PAULO .
Rua 24 de Maio, S7 - Rua c/o Arouche, 107
Rua Augusta, 2491 - Praça da República, 406
Av. Celso Garcia, 429 - Rua da Moòca, 2202
Rua 12 de Outubro, 523 

/
SANTO ANDRÉ

Rua Cel. Oliveira Uma,.431

SANTOS
Rua JoSo Pessoa, 130

\

\

Andrc Maurois, esla moça exprime j uma ccrl.i acuidade de visão umamelhor quc ninguém "esta resigna-; espécie de carinho estraçalhado Meçno melancólica a prazeres por vê- j poi- vezes èstraçalhante), uma de-
f, "^Perfeitos, êste niilismo sem ; senvoltura que é ao mesmo tempoênfase nem queixa que não são os j um presente da juventude e umaatributos de tôdn uma geração, mas | aquisição de Stendha! ou dos escri-que podem ser hoje observados em j 1 ores do século" XVIII, a arte damuitos jovens ç mesmo em menos ' síntese e dn elipse,
jovens." j Mas enquanto as duas primeirasE eis o terceiro romance cujo ti-1 obras foram escritas na primeira

OS BULBOS E A MODA
No mundo da joidinagem, hà

ooucas atividades mais atraentesdo que a de produzir novas va-:iddades de flores e de plantas

pessoa (o leitor pode identificar,
certo ou errado, na heroina a au-
toral, o novo romance não tem lie-
roina, e. portanto, não'tem fio con-
dutor. Françolse Sag-n apresenta
um grupo de personagens que ela
coloca sôbre uma esnécie de escada-
íolante, sôbre a qual élcs vão indo
num movimento rápido e contínuo,
cm direção a um novo ano, ao
esquecimento,

E é talvez por isso que o roman-
ce é fraco": ccnln e oitenta páginas
são poucas folhas para por em cena
trnios personagens, quc podem ape-
nas sev esqucmatizadns e mal dife-
rr:-ciac'os. Os personagens v'vem
r.um melo quc a autora con'.-ecc
brm: eles escrevem, ou se ocupam
de edições ou tealro. Mas nada os
liga ao nosso tempo. Não íalam de
política nem de negócios, sua única

Pureza
ironia

e Sabor.,.

¦ 
I- -—.._...mw ">[,"i.l''.-, CHU UIIIV.,1Os ' Floncultores ampregam' ocupação é o amor, sob a forma de

IlIlOrC. Um nritAHit rin ;alAnõn n!iprr;--.ftsempre, um critério de 
"seleção

oaseada noi princípios de utili-c»de, necessidade dc exigência

^

PRADOl /
BRASIL ,..',.

mormente em se tratando dejcio mercado. Há um-, grande di-bulbor, pois a ti.ilip.-_, o jacinto .e'íerença entre o faío-ae encontraro narciso de hoje sao bem • dife-1 uma nova variedade e dc serentes das flores dos meamos no-, conscfftür a vancdr.de procuradames, cultivadas ha dois ou três P;ra a obtenção do uiri c-eta-seculos- ;.¦¦< Plar.de/belsza eiít/aordinávia osAo procurar .dar aos bulbosllo:'iculto/s.5 estudam primeira-um novo aspecto, o cultivador vi- mante, com cuid do, as caracte-•sa a dois fin;: melhorar a varie* rísticas da floração quc dc ejam
diidejá existente c aperíeiçoar os (dar e escolhe os pai;-, seleeionsn-
conhccimen.os sôbre os íenôme-1 cl° os maiy belos exemplares dcnos da fertilização de crüzamen- flores e separando os bulbos. O'..o. Há cinqüenta anos, só eram Uoricultór precisa, para (aconhecidas, praticamente, doze: escolha, ser um. verd,doiro ar-
variedades de narciso, ao passo \ lÍ£*J e quanto maiores sejam os
oue hoje seu número vai a mi- '-cus conhecimentos, em matéria
lhares. ;ds combinação de côreí, melho-

P.ra o cultivo das novas va- ,'res seiiào os ^eful.tãdos que ai-
riedades, tòm-se que obedecer re. Cl-nSal a- .
gras e métodos mais ou menos ° procerso é demasi damente.
fixos, conquanto cada cultivadoi complicado, para aqui ser des-'
possa ter seus próprios segrêdoa. crito,.mRs o que deve ficar res-
Seja como fô'.', nao parece que|£.alta«o é que as beltzsa do reino
a Ciência esie.,a ba.tante adian- •aa? oulbos não são mero re^ul-
t.-dq nesse setor, para que dela í l,rao da casualidade, mas fruto
se possa valer com êxiio. ; de p cientes e prolongados es-

O método corrente para o i Ç0S*
cultivo dss planta-s consiste na! 9 trabalho principal do cuiti-
hibridação, pelo qual o pólen de|vado,r dfi bulbos de nossos diasuma determinada variedade é f-0,"1"!5'6 em aperfeiçoar a qu?-levado, artiliciatmente para 0llldad'e das variedades atuais.
Dtstilo de outras variedades,1
Esse método contudo, apresenta
sérios inconvenientes logo quetermina o processo dé hibridaçãò.
mas, como cada seoieníe guardaseu segredo durante muitos me-
ses até revelá-lo, na ilonção, ocultiyndor deve ser dotado de
paciência ilimitada. E como anova flor toma a nova côr ou
fôrma da semente e não do bul-bo, somente no fim do ciclo vitalé que se conhece o resultado de-finitivo. Quando se trata de bul
oos, são necessários sete anoa
nara se ;er o resultado na flor,Depois, serão necessários s-cteanos mais, para se produzir mi]bulbos da nova variedade, e mui-tos anos mais para se conseguir
uma produção suscetível de serlançada no mercado.

Na realidade, a experiência de-
monstrou -que. apenas uma em
c?da 5.000 plantas de sementes
merece aer conservada e quc, dccada cem que se conservam, ape-nas uma é uma variedade intei-ramente nova, I

bbccEsío
Todos os amantes ou amorosos dos

queis nos fsla Fr.-.nçoise Sagan,
amam sem serem correspondidos ou

leof
é realmente um prazerI

PARA PESSOAS IDOSAS
CASA ESPECIALIZADA

INTERNAÇÃO TrjlPORAMA OU DEFINITIVARua Cândido Mer.ries, 271 — Glória — 4?.?I52
5.1735

(CQNTINUA NA 11»

jjlj em- ? horaI wstobíjídòb' EXCLUSIVO
^_JlI^^^ EM NITERÓI i MESBLA S/A.
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r.KA\|IE LIOUIDiÇiO DE MÓVEIS
A Fábrica de Móveis Guanabara está liquidando o seu fabuloso estoque de móveisGran e vanedade em dormitórios è salas em Marfim, Imbuia e Peroba - SSíquantidade de peças. Preços nunca, vistos. w

Fábrica de Móveis Guanabara

RUA FREI CANECA, 69
Tel. 32-0044 . 32-5397

Diariamente das 8 às 18 hs. Aos sábados, de
8 ãs 16 hs.

Is.

pfíolnlP l^íiffsil
Vi\ m
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PATACHOU NO COPACABANA

Qua a Itnhora DULCE LIBERAL MARTINEZ DE OZ. coasidtrua
unu doa mulh-rn malt tltfanttt do mundo, vtlo da Europa, pauasáaum dl»» rio Rio, para tegulr, entio, para a Argtntin». oadt '»<¦.•»
alium tempo; qur, a convite do Dtpartamanto Artutico d» Eiudj
ARACI DE ALMEIDA vltluri a China, tm março prô-Urao- ,a,HELOÍSA MENESES, -Min Dltttlto rtdtral". tttrtari. brevtmtott. n»
corpo dt baile do Municipal; qua ttrlo lançado» os llvtot: -l« CrJ-
nicat Srltclonadat", de RAQUEL Dí QUEIROZ t -A» tnulhtr-i <.
vermelho" de DINAH SILVEIRA DE QUEIROZ; qut LICKY tr».entre ot "mantqulnt" dr Dior. o teu prtferido; que i novi :•-» i-
ainda comenta o Jantar de BEATRIZl.NIIA e ASTRIü MOSTEIRO DE
CARVALHO; que a ex-companhrlr» de Ptron, NELLY UVAS, ptdiulicença ao Juiz para te ca»ar com um americano de tesseati _<».».
que ela conhrce, txcluilvimente, por fotoiraflu; que com 1 rt.-ínt»
oprraçio plástica feita ptlo Dr. Ivo PlUntul. ILDE OABAVAQUA
reaparecerá com um nariz novo t, provavelmente, cam o ntetsseanUjo; que CACILDA IIECKER e ot dtnult compon-ntt» d- -.«.do-tv-t
JÚLIA", «tio te despedindo do público carioca t to voltaria tm
Janeiro, com a peça de Abillo Pertlra de Almeida, »A Djma de Ctf-
pa»"; que CILUA MULLER r a Uncadora e ulvet a única, bj Kw,a usar aquela, fita no cabelo; que PATACHOU ptrdtu o -Udy- . ..
hábito de cortar (ravatas; que a ttnltta MARIA HELENA AMORIM
í a grande esperança do» carioca» no próximo Cunpeoaito BruUelro
em Sia Paulo; que a vida da bailarina ALICIA ALONSO «ri. brt-vemente, filmada; que a "GLAMOUR-GIRL". paulista dt liyt t*riescolhida no dia 14 de novembro, no Harmonia. Náo »• fala aindaem nenhum nome para substituir ANA MARIA OVALLE; que tui»no Rio, por pourot dl.-.», as argentlnaj MARILU AVELLA.VEDA tMARIA ROBIROZA, vindas da Europa.

ça. Aj rr.e-r-.w dtf*_»»_t. Nos
dois jNjüe» auerum «ber *e,***_T.«*f. xs íuís rr.er.ir.s* eriinjj autori» das hrsãíw píemas quei «tu er*m atribuidos. Parece
ou* heje ji r.io *e duvida ma**

l*_ c-ecw:daáe poética de EDU-
ARDA e àt MINOU. Provável*
rr.*r.:e. vieram • ¦ronherer" *r>e*
lher as etiaoc-ox. #m jeral e asduas. ca -tuttadar. De EDUAR-
DA DUVIVIER, íí-e lindo r»oemt:
"O raar acibau,
O nur parou.Nio bilicça mais.
Nio n>.V.ha t.-.a:$ . meus pés,Ja r.à.-> quebra miis na praia.t-e eíü urr. rr.sr imóvel.
Ja nào tem mali oarneirinhos,
Nera mús^fi caí cnã&í
Qnado eU$ quebram na areia.Eu vou para Laranjeiras.
O ma- pira mim aoabou".

O dor-,ir.;.-, #. <-.-i errai, o dia
ds w-iu àzj h-Sit, c oj jardinsdo O-*,,-, tio o lupar tdral pa-ni is n£ti dfi-wrf-rn or íilhojbrir.ç-sr. Crirmoru tho •.¦ímãs na**»do m pisci-u, brincando vo**pM**gromd**, aíjiíti-idn rinfmat. cs "icis ç"..;ofi*. to-nariáo rnor-rws sw-.-c-tx. .Vo ftw-de-Km*m*i
pcMCds if '".o-wi-f: VERA .MO-R.n. 5:.C" CASTRO BARBOSA,
VERINHA LCIT£ GARCIA. Lü-C!A SZÁ7R'.Z NOELLER. G7.VAMACZL DL sà r mtrUea otttnu,tó í.ísrj:-, íoí-tj seus •¦bróroj".
Ec!*oti K.A.V.YV ROCHA com oiOs:\i". q:ic. rr,-.ii',o artei-
ro, rra»msrlir nepi^tilo,

Em beneficio da arte, HEDDY|sac;rou-5e campeã nrribea v»rr--LAMARR bolou a vaidade cie la-.cendo BETTY DUDGEO\ aileno. No filme "The Story of Man-lera n portadora do titulo' Chàr-kir.d", a atriz cortou a tradlclo* lej Afanrt John*ort, do Itcr.kan.nal cabeleira parara sua inter-\gá, foi o campeão mo-cutirto,pretaçao de JOANA D'ARC.

/

n j. '„i^8o que apareceu o nome ceO Itanhanoa reuniu oi mato- EDUARDA DUVIVIER oi i0-res noincs do oól/e, que dispu-inair', poetas e escritore-t dl-cui-taram as taças "Cidade do Rio de;ram a autenticidade de suas POe-Janeiro', no domingo passado, j sus. MINOU DROUET siirMALICE GOULART MACHADO I quase simultaneamente, m Fían-

COMO FAZER VIAJAR BEBÊ
RENÊE V1VIER

Pode-se muito bem viajar com O avião é o meio mais pratico decrianças e sem grande incômodo, com fazer longas viagens com criançasr aa condiçüo justamente de não conside- guarda que exigem fica redunca a
çá-las como bagagens suplementares, jero.
mas. ao contrário, organizando toda v„ ...ia„ , „ • „ . L-i ,a viagem em volta delas e para elas. í í,° '%la0- « «lanças brincam ma!
NSo é exagero: se a criança sentir- m" íormern. perfeitamente.

Nada direi dos navios: com enançü
crescidas é repousante e maravilho-
so, com os pequeninos de 1 ano a 4-
anos, seja prudente. Pode ser que;
tudo decorra bem. que elas eonsintara;
em fazer a testa enquanto voe* oi- ¦

« .,...,„: , „ - ímoça, que nenhum amiguinho em-«preciso reconhecer de realizar em!preste , corneta £
ií5e2Í.|.rCPOU!? 

6 '!Vldaí-e- E Sâ°ibine e «ue elas "3o subam w bSenecessárias as duas alternativamente. lde ,alvamenl0. Mas seri JemPrimeiro o repouso Você Iara umaiboa coisa fa,er an, de 
VJ 

Jg

se feliz na viagem, todo mundo esta-
rá íeliz. Se ela enerva-se e resmun-
ga, a viagem estará estragada para
todos.

.Como torná-la íeliz? Para isto duas
coisas são necessárias, mas difíceis,

_

^

boa viagem se seu filho puder dor-
mir á vontade; seu sono deverá ser
o scu cuidado n. 1. Dirá que um
bebê fatigado dorme cm qualquer lu-
gar, mas isto não é inteiramente ver-
dadéiro. Éle não dorme realmente
bem cm seus braços, no scu colo. Vo-
cê fica cansada e sem poder mover-
se: chegarão ambos esgotados e de
mau humor. Quer. ao contrário, o
bom senso que bebê viaje com seu
leito.

A HÊDE t A SOLUÇÃO IDEAL
Se a viagem é por trem, a rede é

a solução ideal; é, áo contrário, pou-
co praticável em automóvel, onde são
maiores os solavancos. A única so-
lução è fazer um lugar atrás e ali
instalar sôbre o assento uma verda-
deira cama, com cobertas e mesmo,
se possível, a coberta i habitual da
criança. Assim poderá ela, sendo lon-
ga a viagem, ali dormir de pijama,
encontrando todas as suas pequenas'
manias, inclusive o habitual ursinho
de pelúcia. j

Para um bebê, a solução ideal ê
evidentemente o berço portátil, co-
locado no assento traseiro e amarrado
ao assento fronteiro; é eslável: é
feito agora em matéria plástica la-
vável; é transportado, sem acordar
o bebê, do carro para o quarto do ho-
tel.

Preveja um pouco de barulho, um
pouco de movimento. De automóvel,
nada mais fácil: uma parada de cinco
minutos todas as horas, com licença
de correr e mesmo de gritar, asse-
gurará uma paz relativa. A cadeira
de pano se pendura nas costas do
assento interno e permite a um pe-
quenito olhar, o caminho, é muito
útil, agora é completada nos Estados
Unidos, por um pequeno volante e um
quadro o que permite que a
criança brinque'de guiar o carro.

No trem, é preciso escolher um lu-
gar do lado do corredor; a atração
da janela não basta nunca para man-
ter uma criança imóvel durante horas.

Se a viagem é longa, não se julgue
obrigada a carregar a boneca favo-
rita. De qualquer~modo, um só brin-
quedo raramente diverte a criança
durante muitas horas seguidas. É
preciso, ao contrária, arranjar muitos
brinquedos pequenos (que poderão
ser .um lápis, um pedaço de papel,
cartas de baralho, um livro, auto-
móveis minúsculos, móveis em minia.
tura em matéria plástica, um lenço
amarrado, um molho de chaves...)
novos, se possível, e que serão dis-
tri|ouidos àvaramente, um de cada
vez, para despertar o Interesse.

A HEFEIÇAO, PROBLEMA FÁCIL
DE RESOLVER

As refeições, apesar das aparências,
constituem um problema mais fácil
de resolvei. Pode-se levar uma gar-
rafa térmica de leite quente (esfriar
é bem mais simples do que requen-
tar), frutas e sanduíches se feitos em
casa sem pão demais. Não esquecer
que em viagem as crianças reclamam
mais o que beber do que o que co-,
mer.

Para os bebês de mamadeira. um
saco térmico permite em geral levar
uma mamadeira feita.

Um guardanapo é útil e mais ainda
uma caixa de guardanapos de papel.
Servirão de guardanapos, lenços, lu-
vas de toilette, envelopes... e mil ou-
trás coisas. Você os guardará como
os brinquedos e as provisões na sua
valise. ,

Crianças que têm problemas pes-
soais em viagem, não são raras. Eis
um dos mais freqüentes:

A criança que enjoa: Precisa do
máximo de ar fresco. Preveja duas
paradas a mais (é melhor prevenir
do que curar, porque a apreensão au-
menta o mal-estar) e. sobretudo, não
fume. No trem, cubra a criança, se
o calor não fór muito, e deixe-a ir I
para o corredor junto a uma janela 1
aberta, se posslvel. \

cura de "relax".
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ROSINHA SERZEDELLO MACHADO
De jiarabdiu o Eiponha, peln

produçflo rie "Marcrllno, Rão e
Vinho", que, lem ler uma /ifa
excepdotwl, é de tuna beleza
enorme. Aj cena*, em fiue Marce*
lino contiírw com Deus gão daa
mais bonitas que o cinema já uro-
duziu. De i«iniln''iis rniiliíii Cal-
vo, aue, qua;<! earclusivauietUe pe-Io olliar, transmite tanta doçura.
De' jmraln;ii.s- o Rio, que conse-
gue, na mesma seção, reunir mo*

£as 
tão bonitas como: MARIA

AURA DUARTE AVELAR, TI-
NINHA PESSOA DE QUEIROZ
FALCÃO, DIVA DOLABELA,
MARILENA UCHOA E ZAIDA
SALDANHA ARAÚJO.

Praia e cassino são ou dois lu-
gares mais /rcqiientados cm Gua-
rujd, mesmo porque iflo quase
os únicos. Chutia e jogo è o que
mais carlrríc por lá. .Mas, apesar
di.'|n tudo, Guarujd i muito sim-
jxiiico quando reúne o grupo da
última semana: EUNICE MO-
DESTO LEAL, TURQUINHA
MUNIZ, CECILINHA BRAGA,
MARJORY PRADO, RENATA
AfATARAZZO e respectivos ma-
ridos.

GLADYS ZENDER, "Miss Uni-, , „.verso de 58", conheceu o coronelLjíWiXÃV?,' Msdnmqs ttorRto,
Peter Townsend, quando èste, no|-REBECCA", produção de Hitch-
Peru. compareceu a uma recepçãoIÇ°C'\. ^"^7''^ da bt"c-a dc
que lhe era oferecida. Quanto ao^OA-V FOiVTA/iVE como a segun-
romance que quiseram criar c-m ?". mulher do lorde vigies (na .
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torno desse conhecimento, não
existe nada, além de propagandados jornais.

CARMEN MAYRINK VEIGA - a mais bonita mulher pre-sente ao coquetel de EUNICE e Leopoldo
Ko domingo pa.sado, apesar da.en também, com o oue £Chuva que caiu as ultimas horas Os dois trabalhos são maraaa urde, houve, como todos os sos e, felizmente, cida ui

qomnioos o janlar-dançantc no!nós acha o seu o mais L
&,1^rffie"'Fôt só íoi es°ista. lameníãüdo
T?vivw4ViVrÍnS: „Har^ld0 c,ser eu a Professora que êle nun-
J iVíRirv TRnc?i-Sm n0m.eu ca tevC| a eolega de J°rnal e dec MAR1C\ TRUSSARD1 Custa- teatro que éle não tem a mm-
HorlS^luA _ffi1k¥™.V?ÍM^n** P"a'a ?u"' êle MoHoracw c GILDA MILUET sem-|ve mais. Como sua professora, na
5-m? ?'lpACnrrmA VM¥! 

"Universidade do Meyer", quantai
Mum c èEUNAcèARKEDpre^'eZeS Íel'ia- e"8^gado sem saber
„rí e <~t-L'l^A CLARK RI- respondei-as suas pai-gunt:s? Co-ÜL,hu- lega de jornal, seria lida, se oPre/criram o refrigerado do. "Pif-Paf" morasse peito? No tea-ber: Jaime e BLU CASTRO tro me noíaiiam, se os cenáriosBARBOSA, Paulo e GILDA SAM-Jàcaem seus? Companheiros dePAIO, Vitor e CANDINHA COE- praia é o que me resta como gló-LHO, VERA c ELOISA DOLA- r'a- Sempre que houver sol, aosBELA, BEATRIZ SOUZA QUE1-'.domingos.ROZ, e or •¦Countryboys"; Ho-I

ta), sir Laurence Oliuicr; lem-
bro-mc de JUDITH ANDERSON,
a megera governante da casa.
sempre fornaiirio nina e iuesqtie-
riiieí, Rcbceca, sua ex-jwlróa.
Lembro-me, também, que, já ua-

Há grande expectativa na Ar- quela época, ouuia di:er que o
gentina, em torno da apresenta-."bcrit-scíler" dc DAPHNE DU
ção de ANGELA MARIA, que\MAURIER era plágio de "A Su-

ganhei, lá fará uma temporada. Depois!ces:f>ra", dc CAROLINA NA-
maravilho- da "tournée" de Ivon Curi, quelBt/CO.uma de

mais bonito,

mero Lopes, Cesârio Mello Franco Seiio, Jorge Dória, Cláudio
Siltrcira c Plininho Carvalho. Ameú-noiie joi tocado o "Happy
Birthday" para NENEM. GUR-GEL DANTAS, que, na segunda-
/cira, completaria 19 anos. Vir-
C/iüo Carneiro, para não perdero hábilo. mandou abrir "champa
o?;c"  '¦

Sempre tive o Colégio São Fer-
nando, de LÚCIA MAGALHÃES,
como dos poucos colégios parti-culares do Rio de Janeiro, dig-
nos de menção. Há dias, porém,a má vontade com que a mem-
na MARIA HELENA ZOBARAN
joi recebida pela sua dirigente,
quando ali /oi jazer -um c.rame,para homenagear a matslmutío mr> surni-eendet, Drirlr-

^^^S-tefel"^»*! « «Vnte sériePe pre-

MARISA ALLASIA

tendendo prestar um exame deadmissão ao ginasial, podem serconsideradas inaptas, antes mes-mo dc prestar o referido exame?
é, aluais senhora LÚCIA MAGALHÃES

9
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Os secadores dc cabelo, que são
dos maiores suplícios para as mu-
lheres, eslão se tornando até agra*
dáveis para as elegantes suíças,
Um novo salão dc cabeleireiro
adotou uns secadores munidos de
um pequeno rádio. Paro se es-
cular o programa preferido, bas*
ta apertar um bptão e o aparelho
liga imediatamente.

"C/iú c Simpatia", de Robert
Anderson, foi dos 7/iaiorcs snees»
sos, tanto artísticos como comer'
ciais, no Rio c cm São Paulo. Dc-
vido a cs_ iucesso, volta à cena,
cm S. P., tendo NIDIA LICIA no
papel de LAURA REYNOLDS.
Para a atriz, LAURA REYNOLDS
é o símbolo da compreensão da
humanidade, da verdadeira /cmt-nilidade e da enorme capacidade
de sacrificio dtis mulheres.

Depois de sua apresentação
muito "sexy" em "Baby Doll",
filme que causou grandes reações
no povo e na Igreja nos Eaados
su redimir. Para isso, exigiu o
Unidos, CARROL BAKER querpapel principal em "The Mira-
cie", filme baseado numa histó*
ria religiosa.

LOURDES CATÃO

mente, a maior sensação do cine-!;á deuia saber que o ensino prima italiano. A liderança de LOL-!mário da Prefeitura é o melhor
MARIA CLARA MACHADO

deítrobarcou sua Arca no
-Tablado'

MADAME CHANEL recebeu o"OrCir-- cia Modí, em Ds:!s5. no

r.a veremos MARISA como Ve-nus, em "Escravos de Cartago",
gemo

foi um sucesso, não há a menor
dúvida que Ângela Maria, quetem uma voz ótima, também con-
quistará Buenos Aires,

ILKA SOARES, ex-modêlo e

sempre bonita onde aparece

Quinhentos mil cruzeiros será

ELOISA DOLABELLA está

que, só de olhar para uma crian- ex-artista de cinema, atualmenteça_, consegue saber se ela :nbc ounão responder às questões quelhe serão formuladas? Psicologia
asnm, realmente, as -profesiiras
primárias da Prefeitura não tive.-rvv.- n '*";¦>"• .. V. - r í¦•¦ "VAinoauíjn esia .primarias aa frejenura nao tvoe-

tX-'y- %.ft::^:.^ roníendo contenüssuna com o quadro au-rom ocasião'de aprender tios seus
S?' rwli"n «"Of111"1»" ns mes- tograJado que ganhou de Millôr sete anos de Instituto de Educa-ma c....-,..e. .Fernandes. Alias, não ró ela mas^âo. I

locutora, é das mulheres mais
bonitas que eu já vi. Ainda na
terça-feira, passando pela portado Jockey, na cidade, ILKA SOA-
RES fêz com que homens e mu-
lheres se virss^em para admira-
la. Os comentários variaram naexpressão, mas não no conteúdo.

o prêmio para os melhores fil-
mes de curta e longa metragem
e dos mais destacados: diretor,
produtor, ator, atriz e operador
fotográfico, no Quinto Festival Ci-
nematográfico do Distrito Fede-
ral, a so realizar de 18 a 25 de
novembro. No dia 17, antes do
jogo Flamengo x Botafogo, no
Maracanã, haverá um desfile das
artistas: ELIANA, MARA Rú-
BIA, RENATA FRONZI, VIRGI-
NIA LANE e outras, que con-
correrão ao prêmio de "melhor
atriz".

Eitá aberta «ma earposiçáo delitografia, de vários artistas já /a-mosos neilte sotor. São ótimos oa
trabalhos de; FAYGA OSTRO-
WER, ANA LETICIA, ELENA
FRASSI e dc muitos outros. Aexposição está na Escola Nacio-
nal de Belas Artes.

Ainda se comenta, da recente"cocktail" dos Modesto Leal: ouestido uerde dc EUNICE, queera, sem dúuida, o mais bonitoda noite,- o chapéu dc LEILA
LIMPO DE ABREU, pouco pró-prio para a hora, dciíoando do"tailleur" azul-claro, que era ele-
gantíssimo: a figura de CARMEM
MAYRINK VEIGA, a mais boni-
ta das mulheres presentes; a...
digamos.., extravagância ria "toi-
iettc" de BIANCA JAlVER, mo-
dêlo dc 1900; e a elegante c sua-
ve maneira de ser de YEDDA
SCHILLER. .

Y

s*—x f_^a^^^_i____________________l^^tWI 
'•'-"'

—*—I If^" mWfi-fA w

".m mmWMmmwmÊi ' ^SmMmmMÊm: m£ÊM mwWM ¦«
íB b BHBBBBBBBEHBb^ >^HBi - vii'iiB Ir _»rr»

^^E^e^^vfe-à-^^-í-í ^'^ MBSJ*?*ví--% ^_! H_V_____\^1 - s MM WÈmMm.«sHHHHBtiSI K> qW^w IpPM mk,- " tS ik:- í^H SIS SI
"$ÊÊ WWmm^_M^^i^^^^^SÊ WMÈl^ s * "yí MmWWMWMm Mm381 Bk, ^fe yiM%:MM W

_l » -1 :%P ¥Àm\M MWWWPWBMmW**-. ^j '-^*n_P_miWl!lwMl»i^H^ * ^_____^ü ^& -•CtÍB^k- vJ*^-- vLw4 "»¦ *mi Bl
.^^^^Sé^"- :Í^^w>:c':; ''"M^m^BmMmn OíMil $: é^àiy&. íiSijP - - "Aw-- . W' UJw-A/ mm

'HMBrrefóTrSP' ^Er^H«KlM^K ¦ M

\~™ " ...-"™ P ,  mí
.y, ,\ ,,

n ' 
'"..'¦¦-. 

Y :

O tempo já não è um inimigo de sua beleza. V. se sen-
tira plenamente jovem em todas as atividades de sua vida,
com o entusiasmo e a aparência moça de seus melhores
dias. API-CURE é a resposta da Ciência Moderna às suas
preocupações. Super-tônico, API-CURE é uma solução
estabilisada de geléia-real de abelhas, e vem sendo usado
há anos na Europa, com resultados excepcionais, devido
às suas extraordinárias qualidades revitalisantes.

Agelêia-real não sendo medicamento, mas um super-alimento,
nao possue qualquer contra indicação. De paladar agradável,
perfeitamente assimilável, os resultados obtidos são sempre
benéficos.

\cure

Ximportante
A , geléia-real brasileira, utiliseda em Api-Cure,

possue melhores qualidades que a estrangeira: é mais
ativa e concentrada. Pelo fato de termos flores o ano
inteiro, as obelhas em nosso clima não precisam ser alimen-
fadas artificialmente durante certos meses, como na Europa.

embalagem e modo ds usar:
API-CURE ê apresenfodo em co/xos de 24 ompo/a*, móis i
tomado por vio oro/. Fobricodo no Brasil, pede ser vendido
a preçs mais accessiVe/, custando coda série de 24 ampolas,
Cr$-950,00.

• Preparado pelos Laboratórios J. Aubry Lida.,
fabricantes de produtos farmacêuticos desde 1921.

À venda nas boas farmácias e drogarias.

]§ffiMB_MMgjff' IfSSSvI BbmP^~"i

çx p&marv_CA ÜuJal
— MOS, que é a geléia-real? Substância maravilhosa, a
geléia-real (não confundir com o mel comum) é secretada
pelas abelhas para alimentar uma larva e transformá-la numa
abelha-rainha, que vive 4 a 5 anos e garante a procriação
da colméia, ao passo que uma abelha comum, alimentada con»
mel, é estéril, e vive apenas 45 dias. Alta e completa con»
centração vitamínica, com a presença de substâncias ativas não
especificadas, seu processo de combinação é um verdadeiro
segredo da natureza e nunca poude ser descoberto nos mais
adiantados laboratórios.

bom dia ò sua saúde, todas ss manhãs, com API-CURE l

m
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6.* Caderno

YLLA
(Extr. de "Crônicas 

Marcianas do ano de 1999" - Ray Bradbury - Irad. de 0. M.)

A estréia Brifitte Bardot apresenta uma criação de Colelte Blron
££% fcS.M,M,el.2í J*n**r ele»an»e. realliado em tafetteom sala framlda em tMa a volta e cintura multa Justa. —

(Europress)

B*Vi "V »-*-* ' *»*^j?3rffct

ríári:: OÊ>;< 1 l/TÇL '

/^Ç ^ """^v _^^" v^—^

£«S^^ Ao meio-dia, o sol «lava

<...M..,..-. .-. • -ns«Hn. h» „....,!! ••• , çao.'" gntou o m:rido, vindo1 ela convidou-me para ir lá. É
Jsenlar-se à mesa de fogo. | tão perto..."
j" — "Não sei... "O vento le-' ~ "No vale verde, se nâo me

,- vantava os cabelos còr de ti- |e"Sano?Nao podes sair — estou
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PARA O VERÃO...

A FALA DOS ASTROS...
Novembro 1957 Novembro

10 II
I

Domingo Segunda
1213
Terça .Quarta

nasciam -nas -paredes jde cristalIou limpando a casj com punha-idos de pó magnético que, depois I
de haver atraído toda a poeira' Ylla suspirou e defxou-seIp-iHa ™Tn,..T i~««a ma suspirou e deixou-se mo- /«"'ava os cabelos cõr de "ti- v"b" "»-,»<"> l.u"es sair — esiou

iirrfl ínin/ 
"t0 

,quente* • emente cair numa cadeira que Jol° de Ylla que, tfe pé. com ôs1 esperando aqui o dr. Nile e aliás,tarde quando inerte.e mais logo se amoldou às suas ínrm^ olhos úmidos contemnlava br\é. lo"g.e Pa« ir a pé até à casaa$6 ?&&&* &s« =**
m™nPAle0 as fvo-es de vinho,!brb os olhosquando na longínqua cidade I começoumarciana tudo era silêncio, "Mr. r>X." o marido de Ylla, retirava-1-- FePent.?i. deu um salto
re ein seu
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- Signo do Zodíaco: Escorpião.
Dia 14; Quarto Minguante da Lua.

iuuu a., suas lormas. """.-* ,u""«™ «uiuempiuva as "„ i?-„r ,* r ™ ,-aoa scu-chin ,ras cerrarsm-se sô- Profundezas longínquas do mar." ,ae. Pao- ,É Preciso atravessar;"" c!''°
de ouro e o sonho 

"í,"*ls'r d'amour me dure QU'un J,°i° 0^Vale ve-rde'. pas:ar ° ca* ?e nor «*«moment...'., cantava ela baixinho.ínai, edescer,_ nao e assim?" |scnl^tran5"'
.. deu um salto, eUt,:"«*»» °«vi esta música...Lj ™- «° SaiU' ^as ° ^tílSSi

»o7aVeKam 2*5»'"^taTS^HffW «*«•,£!•-W a inventas^-* »•« .'t.vi mun iu uuid it»r uni «¦••• w»*»**i it^T~
livro metálico, de hteroglifos em' ¦ x1,1?* como a P'ocurar ai-i _ «ao... nem ao menos com
relevo que èle toe va levemen- Suem. Nao... nao havia ninguém'Preendn as palavras... é uma linentre as pilaslr.s de crisialte com as pontas dos dedos, num v. , -..
movimento de quem toca harpa a po -¦B-do--UwjQ_desnispdiii.se uma aParcc0»
voz cantante e macia, dõcT"võz
vinda do fundo dos tempos, que meio irritado
contava histórias da época em rompido a
que, durante sangrentas batalhas
vapores rubros subiam do maronde os antepassados haviamlançado nuvens de insetos meta-
licos e aranhas elétricas,
. Ylla e Yll K. eram um casal
jovem; tinham uma bonita pelebronzeada, olhos como. moedasde ouro e a voz doce e musical \

triangular, Yll K.

SL
por

_ leitura.
"Se chapiei, não me lem-

bro... estava meia adormecida
e tive um sonho..."

"Em pleno dia:

Marle em EscorpiSo prossegue no alternadosseu'cido dc inílu.ncias cas pessoasnesta semana caracterizam-
serem hospitaleiras e amáveis,

podem provocar anilpv
Nile r.áo veiof 

""' """" " ""jtias e Inimizades extintas, como po-
No íim do dia, viu quando od-cm pcrder a P05'?50 lue ocupam;

marido, resmungando algumalSa0 crl.,tllras falantes e dai serem
.--—;--;.•.. - ...... "..-coisa, dirigiu-se nara um arma- mcnos 'Inncs e menos discretas nasgua desconhecida", respondeu' rio de onde tirou uma arma de sl,as pc"^^^ com o que nSo dcYlla continuando a cantar. aspecto ^nltro? um tubo com-'riam eontiar "^asladamcnte nas pa-Tunoso, o marido saiu, baten- prido, amarelado, acionado n0i-l ,avras_dos outros- evitando, assim,

do a porta. Pouco depois, voltou! um gatilho complicado. Sobre o! pç es'
£.'-JSâil_çalmo_sugeriu; rosto, Ylla ajustara uma máscara [ Pc,os dias os astros liucm as sc-

— "Que tal si tõrnãsSèmüS-^JHÍ2LPrateacio' máscara inex- guintC5 tendências natas: aos nj.ci-
os pássaros de fogo pia uma vol- Pressrvã~Tpie-lfee--â4eria_aoros-1dos no dia 10 de novembro, cs flui-
ta pela cidade ou talvez um es- t0 e que ^le usava quendõ~qüSr^as-JlnEÜn!£!ILlrasi;ll,llitli,dc> devendo
petaculo?" | ria ocultar seus sentimentos.'ení"ntar muitãs~nrtõs--nft-*xiuiia£ia;'gostam da mesa farta: no dia 11—  -.Sl 1'sso não te

"Estranho, meu *sonho.». a 'ícoTsa^acontecesie^a "coita" cefãrr}om um Tumbido" deln
sonhei ço mum homem". que,, a despeito de tudo e nt 5 to:ú £U'avÍs doJ tubo- nuvens

"Um homem?!" • • ravá.'a^ ' p ,de abelhas douradas podiam ser"Sim um homem muito! — "Vamos tom, .,_,,,; (,,„ Projetadas num estridente sibi- ---  -¦= ^"...Ciu
_\ amo., toma aqiu tua iar, horríveis abelhas douradas!aos oiii™s' com ° 1"* " enfrentarão

 _icom grandes arivp^iriaHpe nnt.;.m «

. exigindo prudíncias, in-clusive noa interesses comerciais, de-vendo ser dcsprcr-idos os negócloaarriscados. Inicio do viagem bem as- ¦
traUsada à tarde. Noticias favorávsis,assim como os interesses afetivos go-zam de algum amparo dos astros.

Têr.a-felri 12 _ Os pedidos de U.,vor podem aer feitos neste din Aileonsulías clinicas bem amparadas. Ot
[interesses jurídicos e econômicos .po-rem. em posição negativa no tema,
iquo promete benéficos fluidos à tar-de para as mudanças e inicio de via-
gem.

I Quarta-relra u _ Os Interesses po-,dem ser tratados neste dia. pois o

ae ouro e a voz doce e musical! 1f~" ol . um nomem muito! — "Vamos, toma aqui tua ír wSL.í, ir, fi uc_í HP

Entre as pilast,,S de cristal.1 ^^^ 
Um 

^ 8^®^^^^
ES!; ^?VÍL, «c"_tay? ° '-"ido _ "Mn%„,„„?„.. Z >-..'>.. ™i &?! 2lV.°Í..-a.zu1' en-! - "Dar uma voltinha... Tal

O nim «ln r,,m,i„ »,. c- 'Pôs-se a examinar a" arnia"que'gostam da mesa íarta; no dia 11. ^^í^^-citEESe^beneífcios. As viagens
í imóvel e «fin o 

eia.ílcar '«ha na mão e que zumbia sem íema Prognostica gosto pelas vingcns,i^m n« "« ^'^^
!.__'í-üY.el e silenciosa ate que .P..ar ^r,m „rn ,„mhirf„ rf„ ;„. havendo possibilidade de elevação,[il? satisfazem a sensibilidade. No

podendo dedicar-se as explorações:
no dla 12, os eflúvios ditam caráter
independente e"que não se submete

Sugestão para as festas de dezembro

Yif,nt?m-aS0ipÍlastl''?s de "istal,'monstruo"soYlla, imóvel, escutava o ruído „„ . .
isurdo das areias do deserto con-' ,— No en'anto,
sumindo-se, fundindo-re em cera ?. como a Pr°curar

prosseguiu
^ llu lt.lcl — ss palavras,

amarela ao ondular r.o horizonte ' aPesa,1' da altura tinha aspecto,
Alm.m, o^,r„ „...:. *'normal e agradável. E... sei que¦vais me acnar estúpida, tinha os1

iaiscantcs, os pássaros de; íechou-se.* os passos foram

eicom grandes adversldades, portl-m, o
.ôxlto o previsto; no dia 13, devem
ter cuidado com as quedas, sendo os

| prognósticos astrais de grandes vlcis-situdes econômicas, entretanto, nas

Algum?. cora estava
olhos

lavam • lixam - raspam • espalham cera • lustram ¦ com
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fogo esperavam
fresca. Partiram.

sobre a areia1 crescendo' colina abaixo e
voltou a ocupar-se com as poei-

porta triangular. . , .. ¦- ---.-...-,
de-: 'era0 a proteção desejada; no

azuis!'
'Olhos

-O—o

nação doentia! Suponho que 
' 
DniV f hÍ8-06 ' *°, So1 entre as

eram negros os cabelos, não?" 3 í.fí,,as de .c"«al começou a
- "Como advinhaste?" YllnPftPSr.i^VC!f »?>« » qual- ¦ i xiia, estendida, dormia. Devagari abriu os olhos. Junto dela, de

a côr mais ab-'Escolhi
surda."

"Pois ersm negros mesmo!
Tudo nele era diferente — a pelealva, o uniforme estranho... Des-
condo do céu, falou-me com mui-
ta gentileza.""Desceu do céu? Ouíra to-
lice!"

"Veio num aparellio de me-
lal que faiscava ao sol. No so-
nho eu vi uma coisa brilhsnte
que riscava o céu... depois, a

preendeu-se cantando novamen-
te aquela canção extranha e tão
suave.

Depois, calou-se e, imóvel, es-
perou — alguma cou a ia aconte-
cer.

pé, u marido a observava 
"como1 Foi'mava-se uma tempestade e,

se ali tivesse estado a noite in-1 no entanto' ° céu estava cla-
teira, j ro. Um raio cairia de um mo-

— "TornaH» i, .,„„_„,, .. , I mento para outro, haveria uma
te alto e nãn mp HoKal!( F"i3S" nuvem de fl;m3Sa- Pa*E°s ewie alto (. nao me deixaste dor-Iriam na areia, alguém bateria

ela se pre-

e]„ld'a 14, viverão sonhando com prnjc-tos vão, dissipando suas forças nos
mesmos, aconselhando o tema a nerias magnéticas. De repente, sur-l .,«i-qo^^o,,— .—j_ ativo e ponderado, a fim de vitoriar

mir. Com que sonhaste':
—• "Com aquela... máquina.

Tornava a vir do céu, aterrisa-
va.,, o giganíe descia e vinha
falar comigo. Conversava, ria,brincava — era muito agradável.
K o homem que tinha aquele

à porta de cristal e
cipitaria para abrir.— "Loucura!" disse consigo"quimeras e mais nada!"

Então, a coisa aconteceu.
Um calor de incêndio atra-

vessou a atmosfera, um som mo-coisa foi se aproximando e, como i „n 
° hh^em 

Tw Víha. ,aquêleum pássaro pousou suavemente! 5??* mbiz" 
ode Nathsmel York

no solo"' aizia-me que... eu era bonita
"Se trabalhasses mais, não,6"** b^ava-me."

teriss tempo para sonhos tão es- .T~ ,° que?!" exclamou o ma-1 porta de cristal
túpidos!" indo, dando um murro na pillas-<interrogou o céu e"Estúpido, não! Eu até es-'tra de cristal/ * *
lava gostando muito!" Foi tudo — "Nunca te vi assim, Yll!

Apenas êsse Nalhaniel York me
disBe... aue viria buscar-me,

se e galgar os degraus da elevação navida; no dla 15, demonstrarão espl.ito
dc modéstia e amor ao lar, tendo ca-ráter laborioso; e finalmente, aosnascidos no dia 16 de novembro, ns
fluides dos astros provCem espirito
taciturno, envolvendo-se, porém, cmmuitas lutas na vida, sendo os benseconômicos incertos.

INFLUÊNCIAS GERAIS

Domingo 10 — Haverá espirito defraternidade e daí as pessoas arru-fadas podem reatar a amizade. Nada
de mexericos ou atitudes de capri-clios que atraem contrariedades aosseus promotores. Comércio, em ge-dulado rugiu e no céu brilhou: ra,\ ob|endo compensações. Amor be

llm rnflovn mnl^l Inx II Af í ci 'irln nnln *«.,,-, „ __ . .1

tão inesperado, tão... diferente!
Fitando-me com ternura, o des-
conhecido disse-me "Venho doterceiro planeta com meu íogue-
te. Chamo-me Nathaniel York..."-y "Que nome grotesco!"—• "... Venho de uma cidade
da "Terra" — é êsse o nome donosso planeta." Êle falava uma
outra língua e, entretanto, eu ocompreendia. A telepatia prova-velmente."

O marido virou-lhe as costas,
mas ela o deteve;

— "Yll,

 que viria „U^„.-1I1U
me tomaria no seu foguete, tor
naria a subir ao céu e desceria
no terceiro planeta... Bem sei
que é... ridículo."

_— 
"E nesse sonho, o foguete

nao aterrisava no vale verde ?Anda, responde!"
"Sim..."

"E nâo era hoje à tarde?""No sonho... era.""Fazes bem em não men-
tir — ouvi tudo que contavas no
sonho."-.., nunca imaginaste se

poderia haver seres vivos no ter-1m™ 5]£%$a" é impos£ivel no MÓVEIS — VENDÁSTPRASO
terceiro planeta Nossos sábios! Variadas linhas de móveis e
lZnJ»,° 

6 'rep^tld0 -^ lá ». objetos de adorno - Decoraçõesatmosfera e_ .demasiadamente "GELLI" — Av N S Cobacabarica em oxigênio." 'na, 1.032-A - Teí. 27-0640

um reflexo metálico
Ylla deu um grito, correu à

escancarou-a,
----- -  - ss montanhas— não havia mais nada!

— Tola! "disse, fechando de
novo a porta." Não íoi nula
senão um pássaro, o vento, um
peixe no canal..."

Súbito, lá em baixo no vale,
um tiro! Uma detonação seca,
muito nítida. A sinistra arma de
insetos! Estremeceu e, sem ra-zão definida, pôs-se a gemer.

Lá fora, um barulho de passos.Os passos pareciam hesitar ante
a porta fechada. Contendo a res-
pn-ação. Ylla esperava, A portaabriu-se — seu marido entrou. A
mascara de prata tinha lampejos
sombrios. Caminhando vagarosa-
mente, Yll encostou a um canto
a arma, descarregou-a, deixando
cair no chão as abelhas mortas.
,„r" 

"Que fizeste? perguntouYlla a tremer.
—- "Andei caçando... De vez

em quando é agradável.,,"

O NEGÓCIO É O SEGUINTE:

É PRIMAVERA NA LUA

Gorontlo de 2 anos com assistência
técnico pernionefile

u
SE.Â0 PE ELETRICIDADE - Rua do Passeio, 42/56

Estamos na véspera de uma nova era Osrussos estão mudando a geografia do espaçoAquilo que para nossos avós era conto da ca-rochinha, excesso de imaginação de Júlio Ver-nc, c a realidade de nossos dias.
Do avô ao neto se fizeram conquistas ad-mira veis. O Impossível acontece, fica assimprovado que acontece mesmo.
Os norte-americanos estão' também prepa-rados para definitivas conquistas no espaço Eenquanto Isso se processa sob os nossos olhosde crianças deslumbradas eu imagino viagensinterplanetárias por êsse infinito dc Deus afora.
Os russos estão anunciando viagens de Idae volta à Lua. A Lua como é sabido é terrados poetas. Quando os poetas estão transbor-dantes dessa melancolia que não tem jeito, suasalmas emigram para a Lua.
A Lua que até então era um mero satéliteda Terra será o primeiro pais alado do mun-

,do Ganha assim novas e Imensas perspectivaso Direito Aeronáutico que será acrescido nassuas leis.
-A I.Bs.-^iM-^KMisyonsável pelo procedi-mento dos terrestres em certas fases de suasvariações está ao alcance do homem.
Será estudada palmo a palmo, de leste aoeste e de norte a siíl. Êsse mistério luminoso

que vaga pelo espaço e foi usado pelos poe-tas, poderá inclusive mudar o sentimento poé-tico em que era empregado.

VAN JAFA

_ Seus vales, seus rios, suas montanhas, se-
rao transitados, pelo homem que fará da Lua
um lugar a mais aonde ir.

Contudo é preciso saber se o homem nessa
sua sede de conquistas do espaço encontrará
solução para os problemas que mais o afli-
gem. A solidão, o amor, a feHcidade e amorte.

Porque nos perguntamos se essas conquis-tas trarão benefícios e paz para essa inqule-taçao e essa insatisfação que atormentam oespirito do homem Iniciai até o homem dosnossos dias.-
Ê preciso saber se essas conquistas res-

ponderão a uma série de perguntas que per-manecem sem resposta por séculos afora. Posto
essas descobertas abalarem a estrutura dos
princípios humanos sedimentados por geraçõesinteiras. Irá mudar a essência de multa scoi-sas tidas como verdades insofismáveis. Supor-tara a humanidade essas transformações radi-cais da sua maneira de pensar?De qualquer forma eu estou com a almaembandeirada, aberta, par a par, para tôdas asconquistas e quero mesmo ir por êsses des-medidos azuis das regiões infinitas e ver deperto o que sempre me emocionou de longe.

A Lua, pois, confiantes nos endereçamos.b enquanto nos preparamos para essa viagemansiosamente esperada eu quero lhe confiar umsegredo: é primavera na Lua.

neíiciado polo tema e as viagens cm
ponto negativo.

Segunda-feira 11 — Os eflúvios são

Quinta-feira 14 - Os interesseiafetivos estarão em tema neutral, de-
pendendo dos detalhes individuais.
Comércio merecendo benefícios. Odia é impróprio para os pedidos defavor, como para os.negócios novose mudanças.- Os interesses Jurídicose financeiros, como as viagens, bemaspetadas à tarde, quando o comer-cio de imóveis oferece ótimas possl-bllidades.^Sexta-feira 

15 — As viagens esta-
rão protegidas á tarde. Os detalhe»de tema. cm posição neutral, exigin-
do prudência. Haverá, porém, possi-bllidades de surprõsas 'agradáveis,
bem como visitas inesperadas quetrazem satisfações no lar.

Sábado 16 — O comércio estará o«.cilante. Amor oferecendo momento»agradáveis. Vida no lar bem fluidaAs viagens estarão beneficiadas, co-mo as consultas clinicas, pela manhã,Os pedidos, em geral, podem ser íel-tos à tarde, pois os astros fluem bc-
neflclos.

Prof. KACTUS

MÓVEIS - VENDAS A PRASO
Variadas linha? de móveis iobjetos de adorno -r- Decoraçõei"GELLI" _ Av. N. S. Copacaba.

na, 1.032-A —Tel. 27-0640.

TELEFONE GIGANTE PARA LA GRECO - A célebre artistaJul.ettc Greco. numa das cenas do filme "Trois PetlU w
metros de comprimento. (Europress-Agip)

V \ /./

^xagora é
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A
S0LUPAN desintegra a gordura

acumulada na cozinha I
S01UPAN desentranha a sujeira do chão
S0LUPAN é econômico e fácil de usar: Uma colher d.sopa por litro dágua.
S01UPAN m tn criado às soas crdcis
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 10 de Novembro de »57

1 Cinema

, Nunca foi santo mas
é religioso

Mim)S'av("NUnCa- Ful S»n'»")MUHRAY recusou-se a desempe-niiar o papel de um assassino noilime da Kox "Heli Bont Kld"por causa de auaa convicções es-
£ 

intuais. Pelo mesmo motivo,on. que é membro da Igreja dofirmlos, recusam-se a purtlclpr:da guerra da Coréia, tendo sua rc.cusa sido respeitada pclo govêr-no nprte-amerlenno. Como con-tnbuiçao à pátrio, Don serviranum campo de trabalho dosíib.uu. na Alemanha e, mais tar-tie. num campo tie refugiados, naItália, o qual ainda hoje é man-
HOPÍ°LANOE8Ua e8PÔSa' * *"¦"•

. ... E por falar em
.mI ,"Car,nct ,de Bal"- ° «randce éssieo do cinema Irancés diri-' VrlStM *?44 P°r J"LIEN DUVI.viLH, terá uma novo versáo, fil-

. í?Sdcnc.m Ho"ywood por GEOR-Ur, fciA «...*A HMàrit da Humanidade, a
VAMCei?'í^?.bra de HENDR1KVAN LOON, íoi filmada pela
rnívr»lrte,c()m RONÁLDCOLMAN, HEDY LAMARR, osirmãos Marx e mais de 50 outros

.£? í10 Primeira grandeza.Tres veteranos da tela apare-cerao em "Wltness for the Prosse-
SSL0?Li« Peça de AGATHACHRISTIE que a United Artists a—
r rani t.,MAIÍI'ENK DIETRICH, ,.ii- 1H^NEKwÍRjAUGHT0NeTYRoJ ^^'-èiSP

A mufica de fundo do filmeespanhol "Vingança" foi executo-:
S» ü?> gpld de violão por AN-1DRÉS SEGOVIA. Trata-se de umconcerto inédito pnra violão e or-questrn. Outra curiosidade dn no-va produção é o fato da protnco-Bista CARMEN SEVILLA desem -
penhar o primeiro papel dran.á-"co da sua carreira.

GARY COOPER foi escolhido
5aradesempenhar o papel titulo«e D. Quixotc". O diretor cine-"?atográfico argentino HUGO
S?rÉS5iaLí« lilmflr ¦ ob"de CERVANTES nos próprios lo-caw.onde se desenrola a história,i-sta sera a terceira versão' rifle-matoRrafica da obra narior.nl datioanha sendo que a primeiraíoi realizada recentemente ptlosrussos e a segunda jã In emrase pre-producional, em Hnl-
%X°°%_ realizada por MICHAEL
Dias-1°-mm?° Mund.° em 3
S 

SckNTT?^LAes.Pr0,ag0nÍ2ada

CIGARRO, CHAMPANHA E MÚSICA

*^è|m^^_ ft ¦._____\_\n- ''AJÍ í^.

.'.^.'*^HiVu^^B'''

•i.. .„'y-'''j-.. 
' 

_%;'...-„fe.^m

J. R.
Audie Murphy processa

Audie Murphy
MURPHY está processando a sl
3SSPS' °a PÍ?CM50..,Pelo gual o
«¦niwiS Audie ~ HAI?RV JOLBROWN — é responsável, osUsendo feito em nome dn própriatirma de que o utor é proprietá-rio. Harry reivindica pnra n em-
presa uma Indenização de BS ml-lhões pelo que chama do velei-dades de Audie ao quer.-.- desem
Pi/1. .I _* teln ° ^apel de "O
Idiota" dc DOSTOIEVSKY e ode"Peer Gynt", na peça de Ibsen,em versão cinematográfica mu-slçada i base da obra de GRIEG.Alegando quc Audie é um atorespecializado cm filmes de "cow-
boy" e de exército, Harry decla-rou que seu sócio, agindo de mn-neira caprichosa e ridícula, violn-dora de suas obrigações contra-tuais, está prejudicando a pro-autora cinematográfica que am-bos dirigem.

Orson Welies volta a
lirigir Iealro

Cornei Wildc, trsê ocupações numa só película. No clichêei-lo numa cena de "As Aventuras de Ornar Khajy.m» 
'

Teatro

Quando dá o Iealro
nos EE. UU.

Pela primeira vez
MARLON BRANDO vai fa-zer papel de "cow-boy". O prota-

gonista de "Uma Rua ChamadaPecado \ que ja apareceu na te-la_como mexicano, japonês e nlc-mao, desempenhará o papel' devaqueiro na película "Comanche.
ro , produção da Paramount.

..". CORNEt- WILDE-apnrcce-
ROSALIND RUSSELL gaxJt.c-Uli milhões de cruzeiros como in-versionista da., produção e pri-ntnn'n nU!> J» t i> -. -..*:._ .

O cidadão Kane da tela vai di-rigir uma peça na BroaJw-iy.Foi-lhe escolhida a versão norte-americana de "Mãe Coragem" deBERTOLT BRECTIT, com .núsi-ca de PAUL DESSAU. GERAL-DINE FITZGERALD será a pro-tagonista.

Que há com a dicção dos
afores de Hollywood?

FREDRIC MARCH tem sido ai-vo de severas reclamações e crí-ticas por parte Jo pÚDlico que lhevai assistir o desempenho napeça de EUGENE 0'NEILL —"Long Day's Journey Intr Night''.Alegam os freqüentadores de tea-
Io qy,e,? iocução do velho atorde Hollywood é ininteligível,embora .seja perfeitamente «u-dlvel. Por sinal, há poucas soma-nas, os críticos teatrais d« Novaxoric fizeram a mesma restriçãoao trabalho de SHELLEY WIN-TERS na peça "Saturday Night-tua com a agravante de ouea protagonista de "Um Lugar ao!sol fala baixo demais para serouvida "pela última fila"*.
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DA CABEÇA AOS RSS
NELLY OE SOUZA

Por m& cmwi
SILVA

K carioca ds tijuc», mvniil»num M do '.,.,.,.... ««un U]||Uk
• . .ii,. in, au .i i ..i.iii», um

MI dc .iIiim... U ,-. in», ml\*JI. «sito « e i...... msn me-•im... a» s« d« ituaant, wdo clnlurs c ii de •n^i»
»'len Hou» dc •!„..:,,„., U|tu;
perfumo: Kommo; cdrat: v«r.nielho e branco.
Kitudou ni» colcslo»; Sluii,Ustlit* o Au»lu-Aliiorlc»iiii,
» '* do in.ii..,,i widmarl',ittt Chsndlcr, William H<*ld»n e Rock Hudkun.

Llnlu "Ssco"? Nâo, linha "Fu-
leau»! Honry a u ttD,tt »pr«-«ntou ,,a,a » ptiaimn MUç|otsle Tntldo dc nomt "Poíilc", ft-ntro "FuiMu-Korrcau" de rendacom clnturs folsada conforme *niod» (Kurpprcu-Aglp).

7 PROVÉRBIOi TURCO
r-i~ ía,rto."ao compreende o so-irimcnto do esfomeado.
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rá como ator, produtor é."dirêtõrimeira atriz da comédia te-iiral
fnri !re 

"Mararaibo", história da "Antie Mame», em sua longa tem
rodada "il"''»61'8 venezuel;ina'Porada "a Broadway.

NAT "KING" COLE apurecerá'

MÓVEIS P/CÁSA DE CAMPO

pacabana, 1032-A. Tel. 27-0640.
78352

t contra a sunpenaio das e.\-
perltnclaa atAmicas. is f4r
para o bem da humanidade;
do contrário, estamos perdi-
dos.
Livro predileto: "(lente doi.
Seringais", de Álvaro Mala.
Autores preferidos: Oscar Wil-
de e Lin XÚtaai,
Múalca para ouvir: gosta dc
orqueitraçAes. Para dançar,
um love fox-blue nAo multo
lento.

*'"'"« á,i- 'i;m %iJn wttm'•S... » \qi,(.», i,i^i)i(;i,
Aj»r,«i;liv iifts. llltl»Wi|N-: 'ti Wrlr-

Wr. a, edue.u;ii_>. W: WMWsW
• a> dlK'Jü.lH.

Adlíi qim, l)(„, 1«JWWH, i^,h tMh
Opo e slMK qiijWIUnrtNs,

So 'fo* "«'"«'«i q/IWIk Wr w».litico.

> frtíM.C.V qom, 1%lftW)l, ^(j i^j,..
«horriii)ii> 'IQftçjnJnfa',, ^ W(lp.-wuiatumjio, pruítjl^),

•% '(•antiii^* i|i" tnxlt »pr#»l»;
Wltvli. «>lrtii« - «.,,.., v,,-.,

1'rüfoi pfrtllrto»: »...¦>... *_
tr*»** a «'•nclloni

«'«hÍMia «|iir ....... .,,,>..»,. |
tima rorlnhclr» ¦.¦••.,

rfltrn piicfltoik. »tma «e kit.
thkMfp f* mentiria » o ««.

A eoli* une m»u .'¦¦¦,., (j.
«•r ? rtperar por aHru«m.

r> i|ile coif» m*k dt '--- 4KiiNtlr íim hom «lm*.
Wflírt futebol, ,..,...• j„tx ,arii iiuorldn \'t*en 4% , ,„,,
'.'o-uiirla rte vlvtt m«i« «

Ni**!!» um '•tilrlba- bem ta-rnlltilto
«'tievrolM * „ wu f%trt) rp>_ttll<<tt>
Ci.«,irtera «lorlnha T»mn."to«itt multo bonlt», tntnM•"in i-onhivMa pcnoalmvnt».*ÁWa « «r o. Mala um e«»m»K elerant».
In» maior «templo, acoot,.«•eu ha poiioo tempo. ,«olaria rte conhfcer o Ortw-
tf.

ro«fti «iue conhece: Ar»«ntl.•>»¦ furasuai, ohlle r tt.-.
«."•¦NI

% CTjjWSA «0.10 o ,„, d(, BrMtt+ >»ib»r,-»fa ,m,Nh^ rnm<>V^tnitOk iinido,
JWrtll conforme a hora «*•

N«x relliflao ? católica r«w

+¦ Seli* o v.|„rmx n*chnú w^**> ntrawdo.

% O* tiumrcv ^0 Rio «t lanetr*
«ine mrlv coita ite freqüentar:'•HnchaV e late clube.
«o»ta rte knlttif o cantara],
foruiif j» n||„ WMt pntuslat-
ttio cm brincar.
K favor rto rtlvorclo, acha qu*p«m certo* ,--... „ti% Btc##,
a» ria a pena ilt morte • 4*.festa o hlijulnl.

? Acícdlla no» marciano* - a
JjWjh «»o acredita acoawika
'<•> '"«mont! tcillc t <;,v.-í-
Artuniild.

'? Acha quc o* lançamento* «lt*.
ti'». K»fclltc> venham ficUKu
a »-oblc»(la conttultta IntvrpU-
tiotnrl*.

"m- >í*6 Iria â t,ua de Jeito »e-
nlmm. po«iuo tom tnMo •«
•ivtKo e nem *«*ta d* ^—.-
•Hr cm fOirncfe>.

ao lado de EARTHA KITT 
'r\7\

^10SrÍ>í,1íL.cinemat°B1'ãfica tle W.C. HARDY, autor do "fox'' ' SaintLouis Blues".
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Les Espions , o mais recente filme da brasileira Vera Ama-do Clouzot é o maior cartaz cinematográfico de Paris. Noclichê, a atriz brasileira numa cena de "O Salário do Medo"

Miscelânea

Fred Astaire, ator
dramático

O Teatro General Electric daCBS abrirá dois precedentes najarrelra artística de duas das per-sonahdadés mais famosas de^floirlywood: CHARLES LAUGHTON,
pela primeira vez, desempenharáum papel diante das "cameras"
de televisão; FRED ASTAIRE fa-rá sua estréia como ator dramáti-co. JAMES MASON e sua e<pô-sa PAMELA também participarãodo teatro. MYRNA LOY apare-cera com. MELVYN DOUGLAS,
que substituirá WILLIAM PO-WELL, impossibilitado de atuar
por motivos de saúde.

Sua Excelência, a"Estrela"
Está havendo um movimentoorganizado pela Associação Ope-rística para que o Sindicato dosMúsicos Norte-Americanos proi-ba a famosa "prima-donna" ita-liana MARIA CALLAS de can-tar npt EE.UU. Maria Callas, queé a ma,»,.- atração cantante daMetropolitan Opera House de No-va York, foi acusada pela Ope-ra de San Francisco de negligén-ciar seus compromissos contra-tuais, quando, na véspera da aber-tura da temporada, o diretor daopera, sem saber de sua primei-ra figura, telefonou para Milão,tendo sido informado pelo mari-do de Callas, que a cantora não

(ina a San Francisco porque esta-va doente. Aliás, há pouco tem-
po, Maria Callas fez papel semp-lhante, quando retirou-se da tem-
porada de Atenas sem que nem
porque.

OS ANTIQUÁMOS, ARISTOCRATOS DO COMÉRCIO
, PARISIENSE

Se o mundo Inteiro vem visitar as
1^ boutlques de Saint Germatn des

Prés, íi' porque as mesmas possuem
um encanto'que ultrapassa as neces-

k «idades mobiliárias. 'Para a maioria
da humanidade sofredora, o móvel
representa' tftda a antigüidade, me-
dida pelo comprimento dos baús nor-
mandos ou dos mesas provençals.
Todos os "truques" Infernal* para
reconhecer as cOmodas Luis XV e .1

, . louça de Qulmper, as restaurações'' 
equívocas e as colagens Invisíveis
que tanto distraíram gerações de
"bricoleurs" amadores de estilo, nao

1 passam mais do jogos de bastidores.
Através do imenso naufrágio dos

objetos trazidos pelos séculos, ps Jo-
vens Antiquados procuram especial-
mente a marca viva do homem.
Assim, em dez minutos, numa pe-
quena loja da Riíe du Sabot, pode- cT'." £ 
mos medir o queL época «ten. '""" í" * 

' 
?' 

"""í"*
de em matéria de estilo. Entre uina lÍ!S2« 1 

,.om.br» dl«««'«; • "b™-

«cultura romântica e uma múmia do1"" (comére,° d°s 0Wctl» »nti-
uma máscara ne- : !£LP. ?,¦?'" . 
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terra-cota do Equa- i s"uu Oun, ' 
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dor o olho dcsca»ça sobre umn' r.„.,„ o .. , .
faiança persa eu "uma cerâmica , J^ZrJTtZt ""r 
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, moderna, sem que essa viagem em p°rf,P''° f0^' fa,J'j 
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diversas dimensões em nada pareces- Ê?VJí!! £?!__?*, c™"^—'
te extraordinária1 iía.7 £Ml,ra de ""clcclunl, po!.s toda a
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rios, a maioria dòlcs muito dútln-
tos, constituem para êsse bairro um
interesse considerável.

Numa época que exalta, por meio
de bilhões, a indústria pesada, não
deveríamos ajudar mais uma Indús-
tria t.lo- leve, uma Indústria, cuja
produção delicada é o sonho, a ma-
gla?l

O antlquárlo, como o morango do
campo n5o cresce em qualquer tu-
gar. Carece. geralmentef em terre-
nos favoráveis com uma certa som-
brn, uma certa ílumlriàçflo e lem
uma reprodução muito rápida. Dl-
versos ramos da mesma espécie en-
contram-se em Marsctllc, por exem-

ceu progressivamente. Nio se tolera
mais o "lalsscr-aller"
edênicas.

das idades

, .Peru, entre
gra e uma

Tal "tour de force" da verdadeira
cultura, reagindo contra a desordem
habitual dos sentimentos chamados
clássicos, é uma Hçfio de estilo multo
mal"! excitante do que a que no« é
fornecida pela rcunISo laboriosa dc
três móveis "transiçáo" visando um

„ conjunto hipotético.
¦ Novas relações surgem entre as
formas aparentemente as mais afãs-
tada* e novas famílias sSo criadas.
O mundo é esgotado em superfície,
mas n3o em profundeza: é o que
transparece, cada dia, nas lojas dos
antiquários de Saint Germaln des
Prés.

Um fato seguro: do Cais Voltalre na Hue de Selne e na Rue de TUni
«té a Hue Saint Placlde, da Hue duiversité.
Bac até o Odéon, trezentos antiquá-' O gênero "bon-enfant

¦ NSo è tanto o gosto da novidaae
que o estrago dos objetos que esti-
mula o entusiasmo para com os ob-
jetos chamados "de curiosidade".
Encontra-se neles tudo o que os ob-
Jetos rie estilo nobre recusam: uma
emoção, espontânea, uma língua-
gem viva e sem pedantismo, que nSo
procedem nem do Museu, nem do
Conservatório. Assim Madeleine Ca»-
taing. que possui duas "boutlques"
de uma delicadeza «untuosa, nSo'
deixa de apresentar em «ua loja da

pio, ao redor da Rua Saint-Ferrêol ^Jl^lS^fl ?"', T""?em Rouen, no Bairro de Saint-Ro^ '6mo « 32Sí J?os„êmul°« 
P™»1,

main, Em Paris, existem duas aglo-fe .!fíSS2S±- """"^ *>
merações prósperas: uma no Fnu- ..TIm„ ,„'» . ... , tbourg sa,nt Honoré, „ outi.^em nldT^TLTr°LT*'*

uma planta"... Os artistas* 01 pes-
qulsadores sabem muito bem a *x-
trema | raridade de uma Imagem ex-

por JEANE DEFRANCE
pressiva, de uma forma nova capaz
de procrear. Um dos prazeres da
antigüidade é essa pesquisa sem fim
para o objeto comovedor, íora do»
caminhos trillndos. Isso explica quecs adeptos da pesca milagrosa tor-
nam-se facilmente perversos, mania-
ces, alucinados. NSo ê de estra-
nhar,... maa eles sSo também pro-fundos conhecedores em matéria de
novidade, pois o novo brllhojo, o de
amanhS ou da moda de depois de
nmanhfi. eles o descobriram cem
vezes, no decorrer de aua vida, em
«Iguma insólita "vieillerle" que la
se tornar a paixio do dia...

A vcaracterlstica de Saint Germaln
des Prés no domínio do espirito é a
formaçSo tácita de um partido"Jovem-Antiquário". Basta asiinalar
os nomes de André May, Roml, Co-
moglio, os IrmSos Ollivaru, Franl:,
Madel, Jacquelkie Lestelly,' Bertrand
d^nthouard, Gaby Laurle, . Martlne

(CONTINUA NA 11'. PAG.)
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» platina vale 4 vezes o seu wé.o «™^^^ I

literatura moderna, a pintura a-ai-
quitetura. a música, viveram ama-
ram, trabalharam beberam à som-
bra da velha igreja.

Esta aristocracia do comércio pa
rlsicnse ocupa praticamente todo o
bairro de Saint Germaln ries Prés.
Nflo sc pode citar unia rü,a quc não
possue seu antlquárlo, pois os mos-
mos. multiplicaram-se dc maneira
prodigiosa, especialmente desde o
fim da guerra.

A Rue du Cherchc-Midi, por exem-
pio, como a Rue des Saint Péres, a
Rue Borjaparte, possuem Um recorde
numérico, sem falar nn Rue Jacob,

desapare-

mas será que lhe venderam platina?
Não é somente a beleza que dá classe à platina entre as jóias finas. É seualto valor. Deixa longe o próprio ouro. Metal branco de grande nobreza, ésonho de toda a mulher de bom gosto...
Mas há outros metais brancos que podem dar ao leigo a impressão de platinaE Pos,vel que você tenha a felicidade de distinguir entre três jóias apresentadas como platina, qual a verdadeira. Mas já muitas outras têm sido Uudidas
pagaram o preço de platina por simples ouro branco platinado, que valeapenas a quarta parte Compraram por 2 mil cruzeiros o que valia apenas.00 cruzeu-os. Provavelmente você não seria enganada... Mas o melhor éprocurar sempre uma casa de absoluta confiança, que tenha uma tradição arespeitar e possa responder pelo real valor do que vende
-: 
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COIMEIO DA MANHA, Domingo, 10 do Novembro do 1857

O QUE VAI PELO AR...:

SALADA
A rlpor, o tiiiie-i prnpiamaaa vivo qur se consegue ou-

vir tia Vera Cru: é o "Sniii-
ba, c nutras coisa»,.,", cm»bora não arja tnais ar-urlatnetma atração _o_ tempos da

twtiga Rádio Clube. Ma>, mes.
mo assim, merece ainda unleiiçdo dos OUUintM, pelnperseverança do teu criador
Henrique Batista (um do»
jioticos defensores do samba)

"olho Mániro"
MÀRTHA JANETTE (Cantora)

MUSICAL
que lid lonpo (empo, nem
prefixa, vem primando iem»
pre pela apresen (acâo de ex-eelentí» valores nopo».

VoKamo» a ouvi-lo tia quln-ía-/clra lilllma.. E voltamos
para retificar o quc acha-vamos e dissemos acima, por-

que já náo i um programatotalmente ao vivo, dada a
Introdução da retransmlssão
(em provação) do "Onda»
Afusicai»", cujo programa vão
Iem a menor compatfbllida-
de, no quc jc refere a gènc-ro dc musicas, com o "Samba
e outras coisas.,,", uma ve.;
quc aquele <! dc músicas c!d«-
alcas. Afronta iinperdodvcl
aos ouviiilcj. Podiam aprcaen-
(d-lo ante» ou depol» do pro-«rama que liri tempos ocupa o
horário e com o qual já nos
acostumamos. Não entende
Henrique Batista quc não se
admite tal barbaridade? Não
sente a direção da PRB-2 queinterrompendo um programa

£ Uio no Háillo o meu próprio
nome, Martlia Janette, quc
fora dele é acrescido de Ha-
mil ton,

ii Na Rádln clube Fluminense
de Niterói, em lü-18, iniciei ml-
nha carreira.
Manha Janette é o sue eu
gostaria de ser se náo o fosse.
Gaitaria de ter gravado "Lei
fellles mortes", além dns nue
Já gravei.

|t SA o público pode apontar o
meu maior raceiso e o menor
também.

(r Quanto jâ ganhei no nádio?
O hastante para comprar um
par dr hrlnros.

. Minha rrlsdcnria? Ilistrüo Fe-
deral. Em qualquer casa queeu goze dc estima, ali é a ml-
nha resldênria.

e Atuo na Mayrink.
I Fora do Itio, na Rádio Niclo-

nal, Cultura, Excelslor e TV
r.-iiilMa — Canal 5 (emls_o-
ras da O.V.C.),

i Canto a qualquer hora-, lllspl.
ração não tom horário certo.
Seis é o número dc música»
que JA gravei.

r Contratada, atuei nas emlsso.
ras: onde me iniciei, na Mun-
dial e Mayrnik.
Atualmente gravo na "Copa-
cabana", cujo diretor artístico
t Vicente Paiva.
Prefiro ler romance.
Não tenho preferencia porcompositor; se a música é boa,
claro que eu gravo.
Vitor Hugo e Alexandre Dlt-
mas, sáo os meus escritores~ preierldos.
Dois bons compositores brasl-
lelros? Existem muitos, cada
qual no seu estilo. E por Isso
difícil se toma meiu-ioná-ins.
Televisão não matará o Itádio
Terá cie sempre o scu púlillro

certo. Essa massa
aplaude e estimula
aparelho de Rádio,
lie televisão.

D A cAr que eu gosto: azul-rel.
j, Meu prato predileto: maionese.
í Goito de me divertir num bom

teatro, num cinema ou na
praia, em companhia de pes-
soas amigas e sinceras.

* l)iiando descanso procuro re-
laxar os músculos, esqueço o
trabalho e procuro ler um
pouco, a fim dc desviar o pen-samento dos problemas queterei de enfrentar logo depois.

i Sc eu fAsse presidente da
ncpúbllca. minha primeira
providencie seria verificar se
realmente meus auxiliares
eram leais e se teriam capa-
cidade, para, Irmanados, en-
tão, trabalharmos para um
Brasil melhor.
Se eu fússe convidada paraformar um "cast", sem distin-
çáo reuniria todos aqueles que
provasse valor e valor pessoal,
apenas.

Quando eu deixar o Rádio,
pretendo descansar ao lado de
minha máezinha.
Antes de ser cantora fui nor-
mallita,
Se acredito na honestidade do
homem? Qualquer criatura,
sem distinção de sexo, pode
ser sincera ou ronesta, bas-
tando ter um caráter firme
e forte. Nessas condições po-derá conviver com reis e men-
digos.
Se eu íôsse à lua não levaria
ninguém, mas tenho certeza de
que traria muitos marcianos
para a terra. Depois dc ouvir
uma cantora brasileira não hã
marciano que resista ficar sem
o samba.
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OZIEL PEÇANHA

de auditório (onde não se vá
(il|jfi:iirrii;; nem ,'ii.-,- elidir:;)
para Irradiar oulro dc orava-
çâo de músicas clássica* é o
mesmo que por para fora os
seus freqüentadores quc ali
comparecem a /im de áplau-
dlr vs futuros cantores, bem
como muito» quc marcaram
época defendendo os ritmo»
brasileiro»?

Tanto a, música clássica m-
mo a música popular, é cvl-
dente, uáo valiosos fatores de
aprimoramento espiritual, ma.
e preciso verificar a distinção

existente entre uma e outra,
t de uma flagrante incon-

vcniéncia confundir a caicj/o-
ria dos valores musicais, per-turbando inclusive as prefe-rências do público.

Bom seria quc todos os res-
ponsávcls por tamanho erro '
acabem com essa salada mu-

sical, pondo cada coisa no scu
devido lugar...

1Slro SS.'0*! '""'"'"vo Antônio Cor-
íí"Sil 9" "• .»ncnnlr»v« am ferina
í-fonal ,UM "llv,íUdM "« Na'

zu.i i',ni»,-, _ eitrrará ' amanliltomo rom.dlant. rm "lUdlo í.™M»n.'Ia av; num quadro d» J. n«v «num tipo «ipeelalmenle criado para
Maria Helena Raposo, e»lá can-lendo agora, às quartas-leirae .naMayrink em audição excluilva,
Ruclldei Duarte voltou a coman-

J..r„? *í" "''aniailàntlco Sonoro" naMauá, &• qulntai-ftlrii.
A_rtJSa Souto de Almeld», e»Uprndutlndn pura a Guanabara "Ou-

vindo e comentando" um» produçãoonde focallia a múilca popular Inter-! nacional,

Ík 
Kneontram-se no Rio a cançone-Ha francesa iMtachou e o acordto-

VAMOS FALAR DOS ARTISTAS .»
eemmk ÍW&ÍPFUK mmVt Í-íÈftSS **«*"¦» ¦-¦«»¦ «
audiçôti ' m* *4rt* '* E*?4 *•*» t» m nfiS «m.

A planiaU Vltalln. vit.i n.. nÍ_T3_US?.<! ¦SM __mé» r-W-J

;^.uçao P,.„uuc. lWW$!&mWV9Sb&
_T „ ••*¦• Mtitv vuir» puta. .-.,,, « \*».Daiiu. Ruas qut ttiu ,u cgP4<i.ittaeaw J> -,:,.„,_¦.,., >„ <4Ati ______.«^.."díTacííâú*" "CM" * F te? M ,u »fH ¦ •*M *•

Sírglo de Ollvelr». r4dlo*»l0r,I «*'»• .94* . «u mSmmi Sprodutor e diretor d« nuvelai. d«, "»" da meiu,. uS «m 
*tL«ü.

5.* (Jttir-rno

Miyrlnk voltou d» excur»4o que n*.Il«va çom um elenco teatral, deven-do reaparecer, |»ie mtt. na pra-j
? Renato Oonçalvtt «icreve e Raull.ongras apresenta ru AS -iuru.ii.-n-
te de leiunda a abado -o romtn-urlo do dia", no proiiuna -4 aur-cha doi eiportei".

LEILA ESTRÉIA NO RIO

SÉRGIO RICARDO
uma novn descoberta

no Rio, onde
balho noturno

principiara seu tra-•• ..-¦-....., e tnmbém vencera
|um concurso de cinema, não tendo
entretanto, citreado. em virtude da
Companhia ter-se desfeito antes dcrealizar o scu primeiro filme. Bas-laram apenas quatro meses para queSérgio Ricardo e o Rio dc Janeiro
se reencontrassem e ficassem ami-
gos.

Nazareno dc Brito andava a catade um interpreto masculino no gí-nero romântico para completar seu"cast". e íoi em Sérgio Ricardo qucencontrou o artista que viria a sa-tisfazer os seus anseios.

COMO O DESCOBRIU

No programa de estréia dc MaysaMatarazzo no Rio de Janeiro, Naza- jreno, findo o programo. levou todos Ios componentes dn caravana paulis- Ita para um dos bares dc Copaca-1
[bana, a fim de mostrar um rapaz I
que. a seu ver, tinha futuro E!

Sérgio Ricardo e Nazareno li BriUi H"wSS?'j,,^P"ph,d,"1 ?'contrato assinado ^'«L^&^^JS^S

Depois de trabalhar como rádio- deoLronei^Uear,o,erdeA°p^.reSl|edf? — •¦ •*.*--..mi,ii Liimii i _iui*ratoreteleator na Tupi de São Pauloe pianista em vários bares e "boites"
da terra Bandeirante. Sérgio Ricardoveio novamente encontrar a sorte

UMA LETRA
Em virtude do crescente suces-

so que vem alcançando éite "ro-
ck*' nos Estados Unidos e numa
colaboração do nosso amigo Wal-
dir Finctti. da Metropolitana, pu-blicamos cm primeira mão. a Ie-Ira de "Diana", um "rock" comalgumas características da nossamarcha; diremos então que é uma"marcha-rock".

Eis a letra de "Diana" de Paul
Anka. Gravação do autor em dis-
co "ABC Paramount".

I

DE QUEM SÃO ÊSTES OLHOS?
^*^^^^^$nflflME^__DK3-^ '^^ty^*-_*-x-_y.'''r^.-...-^-..'

ffl lflfli!flpl

estiva para ouvir Sérgio Ricardo,não houve possibilidade para quetodos se sentassem. Alguém sugeriu
que, mesmo em pé. ouvissem o can-tor, que de costas, tocava planoacompanhando-se. Era Sérgio Ricar-do. quc depois dc cantar duas dcsuas composições, ouviu os aolausosentusiásticos d,i platéia que Ale aln-ida não vira Foi então, quc MaysaMatarazzo dirigindo-se a éle o cum-primentou entusiasmada pela intei-prctaçno. apresentando-o em seguidaao Sr. Jacques Netter que ime-liata-mente ofereceu-lhe um contrato na
?.'S u° dia "«""inte Sérgio Ri-cardo embarcava para São Pauloonde gravou seu primeiro disco pa-ra a etiqueta que o descobriu atra-
de Brito Matarazzo e Nazareno

.?pu™ resolvido o problema. AKL,í, ja tinha o seu cantor român-tico e moderno, digno de obter oêxito de Maysa. E é ela quem con-firma-Uso, convidando-o agora para
üf,rt.Cpa,r, do seu Programa dasquartas-feiras na TV Record. comoseu convidado de honra e primeirotomar parte em suas audiçõesO» ouvintes, tém em mãos o pri-
wí? ^'S d,e Sér8i0 Ricardo: a
••V«l ílen.GS~ d0 Sera£im Intitulada
M» m íanBada • e o samba-cançãode Nazareno de Brito e Alcvr PireiVermelho "Sou igual a você"

li v.-i? fotografados para esta seção. Mas, para surnrêsada cantora a quem estes olhos pertencem (q„e marcar 
"lon, 

onos o companheiro Milton Santos, deixando-o bater com% narizna sua porta) foi esta foto retirada do nosso arquivo eaaui estáapenas, com os olhos à vista para que os nossos leUorcs nos res-'
SShrt? ?C*?*'.,C 

r0SUnh0 é'PS P«tenc<='". Eis algun" dados quc
rd«B9,.^C"ltarJa«reSS0Sta: Cantora: no Brasil iniciou na TV*UXmliTUS^.na peça "A Scvera"encenada há S
«Rai.^ °ih0y,íl ST-a"a í?aSSd:l fu'am da (;antora Mara Silva,
taram) Malcmolcncia". Todos que nos responderam, acer-

"l'm so young and you're so oldThis my darllng l'vc been told
I don*t care Just what -they sayCause for ever I wlll prayVou and I will be as freéAs the blrds np ln the trees,Oh! please stay by me Diana.

S.ü.s 1 5et„whcn you hold me eloseOh! My darlin' you'rc the mostI Iovc you but do you love meOh! Diana canft you see1 love you with ali my hcartAnd 1 hope we will never partOh! Please stay with me Diana.
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r«í. p«Ia PRA-9.

io.1 Arn.irof, , .-n-7,«-a.a7ilrt d» E-«.

'* .^3ÍflBBRfcM*£lS»»'.J. ¦ iiftitft"É-Tffi.ia>_l

? *MtX*>Xara< x-euruu. lnUrpret*
It IMMSIim «aílí estive dn nego.
.-s»,-J<i r^íu: a Tapl. V* entanto, i.-ris.
fc-a-w ttf ;ri pan E-f.

PASSATEMPO RADIOFÔNICO

VOCÊ SABXAT ^CíU^<- 
*• ROBERTO REIS)

«ue Ccfao .Tinsoa Ftfoi Hzssíeilv G-aimiriw cíirnrfon tua
o Rio a fimcarreira no radio paiilUt» e icivèj ve>r pinde bxiujcurar 1 Radio Nícmia!.

oue o "dise-ieciev** Hí:v-;í-.*- E.^.cias "Prcauí.-ws Hí-'r*»r: Rfchws'",
ê e sapervisce musical

HVV£™ TZ£W 
£ ^nieioa =,^rid.;> eiT..Vi através davera

Tudi

'rí*??'^" ^Uir:e v*coc ^u Ferira «t, através da

mn,*f 
° StQ da f0t-° , LEILA SILVA- «ma cantora de músicos

ó?vSS'í.qUe'aí,UÍ 
Chefu -hí três meses< «««Pois de integ"

Rádio r uaS 
"j""?.0'" 

td,e ródio e TV R«ord, de São Paulo
irní 5° 

°' de 
.P°r-t0 A'egre' Antes de «rmár qualquer contrato para apresentações em microfones cariocas além dos «1b-çoes que tem feito a convite em alguns Sc" Liil? fa ó

SS P5«imBoGT 
° Cant°ra tm SUQ 6StréÍa «"^do Para

FLAGRANTE DA TV

VEJA SE ACERTA:

. - Um destes locutores játrabalhou em cixcc. í_-zendo uma durla câoucaintitulada "Duo Louco",
ao lado de Marinha, ir-niã de Heriveíto Ma--tins'.':Euclidés DuarteJosé MessiasFausto Guimarães.

2 — Tamborim Schcvh é osobrenome de uma des-tas radic-atrúes: Qtaldelas'.':Ligia Sarmento
Nair Amorim.

Selma Lopes.

Oh! My darlin", oli! My lover
I Tell me that there is no otherI love you with my hcartOh! oil! Oh! Oh! Ah!
; Only you can take my heartOnly you can tear it apartWhcn you hold me in your lovln'

S?,.í.me darlinK' he. ho. hold me tlRht
^qiiceze me baby with a-all yiur
Oh! Please stay by me Diana.l™1*™

RÁDIO & TV
DOS PROGRAMAS DE HOJE

20,06 - Interlúdlo mudeaf 
°20U ' R?*.CUloJ 15'30 ~ "^^ -~l«^ ^Crônica Londrina, de Vambcrtó \i7 laraeI?can?: 18*4*5 ~ c*ci-'-1-'' ««t-

"'ufn !0n'?°.H-."T«atrinhc,Ttin\o-' - ÍR^t 19'°° ~ * «¦ l3r^-Um episódio". (Schnitzleri- ->i 00 ' 19,3°»~ Pr°8rama Bezerra d< M«-21,00 _ Comentário de iWrf*n^í2 1 ^El;rta raus:i:^ «M- Campanha da Boa Vcctadí- sug _
j Jesus está chamando; 22.CU — ÍQter-Copacabana: 18,00 _ Escola Rlhli<-,-; mezzo music-ü! 22,03 — a mar^-a des

- Programa teuto-brasilciro- aò 15 _. ?¦"?. ~ Album d* sucesso; zS.x _Aueuçao com...; CO.00 _

Noticiário:
Arcos.

Melodias internacionais- 20,30
21,00

-Mú-
g" 1 irusicais; 00.30 — Dírrfüe it

Arranjes
stteessos

Continental:

sica popular brasileira", . ,.,„ __ N„ . ¦ .lestas famosos; 21,30 — Irrad-acAe-r ria ,nternacionais; l.OO — \ L3 ¥
ÍYP-:202e2'02°Y?:2*Prande RiíuíÍSdÈf* **? *"»'

Mauá: 18,00 - EncantameiiU- tSCO
ca- ia iii "t- ,8',0,0 ~ H«Pórter Cario- !pr„?°mmsi'flra dançante: 2Ó..0 _
sSínArt—T: B,olet|m esportivo; 18.30- E™Srama Nena Matinês; 22.00 -

er r*„„! Nacional: 13,00 - Jararaca e Sjiunho: 18.23 - Dominjio espor-.:-.-.•

esp-jittva;

fóco*UdbòÍCC™al hlí\T f'ae:a-nte d0 pro^ma «Rio cm

rentes à história d.qnll,"^.^" ' $ qUCSt°eS ÍCfe-

lli»
^^HK'--'¦;^"i^¦'">^^*^H^^^-i•:¦';¦^"¦,A'',',,''',

É fácil "rever" os momentos felizes de sua vida
família, amigos, passeios, férias

2205 'pÍi' -Repórter Carioca;
BoTelf eSp°.rte amad°rista; 22.15Boletim esportivo; 22,30 — ReDór-ter continental; 23,30 - Lons-oíavr.favoritos; 24.00 _ Boite dos 1 030 

*

FMr-° 
:UÍ! - can^° emmod-i:

Í2'n„ Um Programa i meia lu?-19.00 - Mosaico de Bolívia- 19 30 '
Favoritos do Público; 2000 - Mo"
pon v°o.m2U0S35Ca,; ^'3° 

~ fedMe i
ji nn ' í ', ~ Ps sueessos são êstes-
fi,00. -.Informativo; 21,05 - Cortina

18,30 — A felicidade báVe a st. -.-
?i:-in n- 

~ PieJIerín«a3 musicais:UI.30 — Tancredo e Trancado; IfcSS —Preferências musicais; 20.C0 — Cat-cio-
min0 ro",ân'icoi 2*33 - Riç-órtw;10.30 — Variedades- 20,53 _ r-*-v--—.i..
cias musicais; 21.00 — ^ada"át-^,* d-dois minutos; 21.25 — pretewotbsmusicais; 21.30 - Papel carbonQ4fòM— Ondas musicais; 22.33 — Keser'--riesportiva; 23.00 - Revista poMtfca:

.^mmwmMÊÊÊÊÊ^^'

Beautycord
com estojo de luxo GRÁTIS
M E N S AA vista... 5.995,

Inicial 900, 440,

¦¦*m*mmm\nm 
'<^-W

•< '! ¦ mi

j$**en>»__^

m-'M^PMim!tr-~_____ $-

àsOf?1 
2RUmn~JC?."c^'"0" Eldora'dò!'2^Õ - Variedades musicais '¦!-"

^p^r^nno^^^o24'00- MÜ;;C1Ube d° diSC°: W'W - Sl5S.
Globo: 18.00 - Tarde alegre- 19 00 -'Ro<luete: 18-00- Ave Maria- tROSinformativo; 19,05 _ Minha "sogra 

éi^,PasiLeir« °« E-studÍ uuid^um amor; 19,30 - Música, sempre IL3'15 T s°™*-™ famosa.; 1S,W _ itmusica; 20,00 _ Panorama turSsta bUm d° Concírt»; 20.00 - Dis-.vÀ-

• — Gia ícstcí ridio-suS-
res o*SÊTnpenbou o pa-
Pd prinfipa] no íüme*\ csíiívil Maravilho-
-«.*". ijrasi deles?;
Oeàsü-, G-_iin-?.ries

| ?•-"•-;-'*' Mai_r.cio
P^uk) Gracinoo.

I — Qwal áestis rárlio-aíri-
KS \ive-j o papel de
vSEge-*» Maria, na no-
ve.;. 'Maria, mãe rios
KxaoweV ãc Anselmo
Dasaiasos';;" *>.v.-..a Bsrreto' Isatèsiia dos Santos
ias àe Oliveira,

í — Qual cès-.cs radialistas
km o ví-iiK-i.17 co prè-nno •^OQue-ne Pinto"iivr.1 JÃSS, eomo o "mo-
Ihcir çr-òurci-r-humoris-«Ka" ee São Paulo?;Jú!» AttasOv-alôo MolesS*..-:a .Túr.ior.

O QUE DIZEM POR Al... _
¦ _*-0 nível de oovinle d* ri-di-u cio (>s«f a ser ha.Í3nssimo:
e mviiM mais". — (Jaj-meNffmnií* .

_ ^íi'.:-.-.cr,re o público, via--.í rí.ír.í. r.So toma conheci-nxeaM) ...if autores rias músicas
ço^ntije^ o qae é uma gran-oe «rajusüSça"- — ltT, Fomm).

*S< i mc-ia peri. qualnuerher* «ssau vereirtos <k lo-cvtwts-e^ertivm esquece-roa *s tMKBras d<i Pinjra edo P-.d* p*r* exaltarem a fi-NSeRa de Autníto Conteuu a p-iis.irai5.Tr.fl de Sc.ho-
Fítihiuf.r"' — fDif*)."O raim èe '-Cassino da Ur-at. *.*- s gente ter que aturar anntente otocão ôo Jacy Cam-
pos . — í Maurício de Al-

•Ar^iíli Ms-ri* deixou de .sír * Km-vícs une ,-AnU. Ela'MCfi p,sís--is muito, cantamuito bean e t.\_ muito «muno mil*-. _ (Catão)
EOTOTESTANDO

¦ii^fln
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Fabricação JAPONESA com objetiva 1:3,5 azu-
lada, velocidade B alé 1/200, novo visor esportivo
e sincronização para flash eletrônico. Funciona-
mento de grande precisão.
* Visite nosso Dept.0 no 1.° andar

'-',*,. :'':"': 
.*'r,

> Compr efp. e I o V
Plano Sears -
- o C rédito/

;i'vr^sú-À:v

20,05 — Domingo esportivo; 20 45Solos instrumentais; 21.00 _ o bilheteda semana; 21,05 _ Rádio Reporta-
21,59 — Informativo; 22.00 _ plantãoesportivo; 22,05 - Mesa redonda; 23.00- Informativo; 23.05 - As mais betaspaginas; 23.30 - Informativo; 23 31-Canta o seresteiro.

Guanabara: 18,00 - Ouvindo e co-mentando; 18,30 Boleros do momen-to, 18,55 — Repórter Guanabara- 1900Discos para sua discoteca- 20 00
relro" ! 22'M ~ Mdoclias n° '«-
Mayrink: 18.00 _ Gravações; 19,00 _Pescando estrelas; 20.00 _ Jazz; 20,30Êáte norte é de morte; 21.00 _ aí
sTc'_l-°2Í\TS0; l1^ 

~ "«"«Se-" mui
Ssnn" «• r P^lnas inesquecíveis;22,00 — Musica alemS; 22.30 — Gale-na do compositor brasileiro- 23 00 —Resenha esportiva: 23,30 — váí da vai-sa (reprise); 24,00 - o mundo' émsua casa.
Metropolitana: 18.30 _ jóias da mi_-sica brasileira; 19,00 _ Festival de
riT51-,,2.-,00 - P°r'«sal canta paravocê: 21.30 - Recordações; 22 00 _

;cm sua casa; 20.30 - Noticiário dw1 forças armadas; 33.05 _ «tícjjsr mesqueciveis; 22.30 - Momento ^..
Tupi; 18.00 - Caleidoscópio: U.jj _ 

'
O Cacique informa; 19.35 - Boite do.
ine. 21.00 — Altanuro e sua baudt-nha; 21,30 _ clube da mtoca-22.0— Discos impossíveis; 22.30 — Gn---de resenha esportiva- 23.00 — SUDle- '
reerto do Grande jornal Tupi-"-4 00-i-Reprise, do Incrível, fantástico' eextraordinário.
Vera cruz: 18,00 - Saudado An-gcliea: 18.10 - a voz do Pastat £?.PJise); 18.30 - «roo do Santo Ko-;Sârip; 18.50 _ Moldura musu-al; IS.TO•- O cartaz de^amanhã; 20.CO — Fre-

Domlnguclra dançante D-2.

SEARS - Praia de Botafogo, 400
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PASSATEMPO
RADIOFÔNICO

RESPOSTAS: 1 - J0,é Mes-sl«s; 2 _ Lfgla Sarmento; 3— Paulo Maurício; 4 — SinlaBarreto; 5 -- Júlio, Atlas.
FOTOTESTANDO: - AVAL*

LONE FILHO.
Se no cimputo geral o leitorconseguiu 5 pontos, coloque-se

entre um profundo conhecedor
das coisas do rádio. Se conse-
gulu 4 pontos, continue ouvln-do radio com mais atenção. Pa*ra 3 pontos, não sala de pertodo receptor, você ainda estafraqulnho. Menos de 3, desista.
Não ouça rádio, tá bem?

grama Vitor Bacelar; 22..0 — ptíascalçadas do mundo; 22.30 — Mu-ããtu-ras; 23,00 — Sala de concertos.Canal 6: 18,00 _ Atualidades trance-sas; 18,13 — Tele entrevista- f) 00 —Convite à música; 19.20 — A ser anua-ciado; 19.40 — Tele Jornal; 20,00 -Teatro: 20,30 - Resenha esportiva-
m'?Í 

~ S___^i -l-3J - iv™ Cürt22.10 — Teatro dos domingosCanal U: 18.33 - Surpresas:' 13.0o -Cine-TV 13- 19,30 — Festival- 2\.U-0 —Teatro de variedades: 21.05 — \.-í-íjiMaria; 21.35 - TV Rio R:nS. I
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5." Caderno
CORREIO DA MANHA, Domingo, 10 di Novembro d» 1987

;j't) povo escolhe, vencendo técnica e progresso!
Clnribnlte Passos

ímbora ptuiiinio cuujtado nJm.ro to. oulroí, dfnfr, .gullis b.n./icin-, rhrt do Cenl.nd.1o/' marrha./ndo dedai rom a «mofdo lempr. ijnoumla fluul Krrrio « frtd.rico dt Orlto, Nnda alma popular que soiibi Impor «ua!/ac. B: — "Sia Paulo Çuatroc.ntdooplnlllo quando a tmljlca brnallelm doüríido de Carolo a ChlqiilnIio|mali pr.cliaua il« um nono alento,'
Ruas oíi.ruaçód, tém 0 propdiflo de
Juitl/icar mtra nòi, oi lançamentos dediscos lono ptayltips de miiilca r«-troip.ctlca brasileira. Nnla coluna,em nuin.roint apreciarei criticai,

"l-'lór do Abacat.," rlióro de Aluaro
Siiiidlm; "Branca", valia il. Ztqut'
nha d. Abriu; "Dorlnha Meu Amor,"
samba de fY.ltaj; "I.iy-i.ic.-i.iu-l.e',
marcha de Paulo flarboia • Oiualdo
Sanllapo; "Kananga No Japdo," rir„r _  'i .»..,.. ...yU, i»uMu.iyu im .mjiil", (|noi ocupamos d* reallsaça.j /ono- Slnhó; t, /Inalment», o Itttio "Vas

0..ÍII.H neit. particular. Apom.l aourlnha", d« Matlai da «och'aanalliamoi mais uma
_<

da InU-iiiilim

d. e,itbiiaj|a> ne dmbllo da. nona
. ímatttjlt. c te.-r.i,-,, aprimorada doetetrdnieo ¦ «o. »«or dam gravtçttt

)"^i>n'imido a fdv.nla da -alia /i-. atUiaif (Upb JNdellty) a da ."novo
tm oit.i.óiuro" (N.u, ertKophonlc
toimd). nt» _,i,._uuit. «nvoluer, to-
talmrnte, * ttndincla popular dp
«PtgO . it i «mitilicí nrlnt ¦ inuilrnli.
I *prrwlnimt< no Arasll, o /.nó-nu** eipraiou-ie e vem dttnoni-
trendo ao ricoar doi dias, o lado in-'ducutlvel d.sia r.alldad. emocional.
O.pooo amante dai "lar.itai" aa-
tttirador do "pinho" cantante, ioo o
<fu «itr.lado dai maarupaaai . a
poética vigilta doi "Iqmpió.i," ndo
" drlxou influintiar prloi extraor-

. dinorloi proprciroí da técnica ele-
trónlca tm g.avaçAti. O l.u póltoapurado, Imparcial At tlneti-o, exigiu a
própria remirrttfío da música bra-
•ileiro de.outrora, Fíi reiiurplr, ai-
um. o "corllo," o "Mestre" . a ''Bon-.
da." E«j»rituclm«nlr, /orçou o neu»rio trmpo, conduzindo a sua imapl-> cf.to sonhadora . apurada icnslbl-
lidade, no, tempos idos c /ell:n das"rrtrllos1* no sinpeto pdtlo da iíatr.i;
t belp e nobre, sem diluída, iitt ien-
timento de absoluta lealdade d tra-
a çáo do. roa! umn brajlleiroi. £i-
barrou a exuberância doi arranjo»

? modernos, na simplicidade comunica-
tiva das nirlódias dolentes d. do-
brado», poioas. maxixes, cauçóci,
wcrchai de rancho, atraués do renas-
cimento artístico d. quase todot os' cUtssiooi" da música brailleira.
XAZARETH, EDUARDO SOUTO,
7.KQUINHA DK ABREU. SINHú.
JOAQUIM ANTÔNIO DA SILVA
CALADO (também cultor do "landú",
mritifo carioca, najeido em 18)8 e
;ele.rtdo em 1880. irande ulrtuoi. da
/lauta
ler tido um do» compositores popu

car a»| ',.' "u '"" ", '"to reunidas „,,.,.„„, ,.„„. ,,,,„.'verdadeiros tfndínrtai de u'ã música " "»"'"««. compoi.çfiBis _ "Avante-, ,, S „ ,'""' "° "u
carioca), MARCELO TUPINaÍTbA <?«'»««"'«.". (Dobrado 220) de Ai-i l""''"*™10- P^cncentc na mm-
.que lencou o "maxixe iabMo"dV "5ni<> Ma»°«> do Esplrl/o Sa„,o;| «««•."• »"•!» ««« "madeiras." Por
ír.-rdo nortdipica .com predoYnínio \ 

"P'0-Tleo No Fubd," choro de _S_0Ut'» taA°' "•«rece nosso» aplauso»,
Lu-1 ¦_,. ,P ««'"ha de Abreu; "Sóbre As Ondas" ° co'»po>tamento da Brfndlnha per-«flWieol. para citar aqui expoente» üfl]so de Juuen(j;o Z.as?--Marchi.rio» mai» antipo». além de cont.mpo- nlia do Grande Calo," marcha deránío» romo PIX1NGUINHA, L.\-\J;"ltttr[ine Bab° t Paulo Barbosa

t cuja maior olórla /oi a d.\gÂ^X_n_.%n
n um rin, <-/,mnn,il«r.. ___,.. i Ku t-AKR/LHO

Joana Batlila Hauios. At rxecuçór*
cstda1 a cargo do /lauttsta ALTAMI-
RO CARRILHO E SU/ BAND1NIIA.
Há, d. inicio, a »«c«sldad< d. uma
reslrlçdo lndli|)cnsdu<l, ou reparo,
com uiita» a Áltamtro. Numa s.lr>
(do musical estritamente brasileira,
ndo cabe.'ir abiolulumc.ur, a inclii'
•So ri* urpu compoilçdo .stranjelni
a marcha-/ado "Marcha do Cc.itciid
no." A nosso v.r, itlo q.iibrou o
equilíbrio <lo rilsc», d.nlro do péur.o
de «¦.vi-iK.-du da nana música r.lroí-
péenua t ejs.ndalm.nt. nacional.'
Um dcili:., portanto, imp.rrioducl.
No mai». an pdplna». escolhida» cor-
respondem d» prejcréiicin» do» disco-
/Uo, t colecionadorr», alem do» tun-
do.iina» que choram ao ouulr "Bron-
ca," "Flor do Abacate," "flor Amo-
rosa' ou ainda, do» que cjcutam cn-
tusiesmados o "Tlco-Tlco no i'ubá","Dori.iha Meu Amor", dipiius cie en-
cóiiui.» pela jorma sjnplc.i e a còr
local -xici;ort2ada.. nas criaçóc» map-
ni/lca< de Altamiro c sua BandliUia.
Achar.tos, poi», qu. ndo <•' possível
ml»ttirar "alho com buflalho". Nada
rie incluir-»c. num dlaco cjírltamcnlc
bràílleiro, ritmo» internacional», pela

da etiqueta Copacabana. Trata-se do kw'""!,"1'""0.,, "" °9íaílnr °° '"'"
disco lonp piaying ililo „ „ d°l b,'co <° ,•*<•«» ««¦"'«'o >« «rata de
ii» — ..".__".."'' "c, outro iiublicn ainda .nai» rx!

ruaj. ALTA-

' ¦"^'''''-''^ÚiWWWW ^B'

' ALTAMIRO CARRILHO

Jh

~'™~~~zzz:zzTr—. ' " -•¦¦¦' .. . .. ... o

O PROBLEMA DOS GÊMEOS
18 perguntas e 18 respostas sôbre os gêmeos

9AlA 5
BLUSA E'0 TMJE IPEAL

PARA (SUEM 7M8AMA fORA-
B GUANDO A CÔK OE AMBAS
E' A MESMA, 0 EreiTO £•o pe um vesrivo <xv£ •
POPE UARfAK. USAI.'OO A
SAIA COM BLUSAS PII/EK-
SAS .£ VICE--VERSA, SSO
recipo fôr. uso, i/ocê
PODERÁ' AL£<3RAR O cov-
<JUftlTO FASeAJPO NA EU/A
UM BOLSO G8/1NPE SUE
TENHA BQ-PADO SUAS
INICVA/S EM OUTRA CTC*.

12", em prauaçfic, de 33 1/3 rp.m I °" , "" ,n- CPL-U.olo intitulado ""ALTAMI-1 ¥.\___\ * W_?Ti ° à<U
_ ttiA Biimmu.V"80 reedita, ncjle lonp plaplnp,i.V"_:. ThmimW.BSKS í & "__.¥i_____^^^tí^^S^r^fe?*^

MARTINS BABO, JOUBERT DÍ 
'.V,1. A™<"rc'"" «""bo de Noel Roja;

CARVALHO, ARY BARROSO,» ^^^ÍT^Sd^^?^?!

mpoitamrnto ria Bdndfilha per'
Icltamcnte ajustada e num ótimo pia-
no harmônico. Tecnicamente, as gra-
vações apresentam multo boa »ono-
ridadf,' contribuindo desta maneira
para a mais ampla valorização do
lonp platjtng em apreço. — CP.

O DISCO INFORMA QUF...,. i Cansei , bolero de Portunato Ben-1 melancolia de hoje, a Ilusão román-
__. - , cnimol — 'Convite Ao Samba," sam-i tica do amanhai... t tudo quanto de' * 
=- Cârnival da etiqueta MOCAM-, b» de Inaldo Vllarlm e Gaúcho - melhor o Braiil possui: ritmo, me-BO. para 19S8, propiciar* entre ou-' "'»- samba-canção de Jo»é Mari- lodla atraente, encantadoras Imagensiras sensacionais surprfaas. a estréia "ho e Baden Powell - e. "The Ten- poéticas, impecável dicção, sensioill-ionoiriílca como cantor do compo-, der Trap. íox de James Van Hcusen dáde profunda como aquela qu. seeltot ROMEU GENTIL, o famoso par- • Sammy Cahn. Na íace Bi - "Pas-1 experimenta no convívio de uln pri-veiro de Paquito. que segundo o tes- j torinhas. em ritmo de baláo ,de João! meiro amor. Exuberantes, ot arran-temunho do próprio Ary Barroso.! de Barro e Noel Rosa - "Linda! Jos. em cerlas páginas, singelo., empossui excelentes atributos vocais. No:fl6r. s«mba-cançSo de H. Vogeler - outras. Irrepreensível, o plan,) dtf so-seu primeiro disco, Romeu interpreta Contra Tempo," choro de Gaúcho: norldade das gravações. Cotação-• urnb, dc sua autoria e Waldir — "Quem passç na vida sorrindo," Excelente.Machado, "Desconfiei", e a marcha1 begulns de 1'ortunato Benchimol —"L.pes perdeu a guerra", de parceria, 

"Solução." samba de Raul Sampaio ecom Paquito e Bocchl.

-XXX

? WALDIR DE AZEVEDO
publicada esta coluna, estará
jando turno ao Uruguai, devendo la-
ler-se ouvir, durante dez dias, em
Montevidéu. Posteriormente, seguirá

Ivo Santos — e, finalmente, "Doce
Veneno," samba-oançãj de ValsinhoJApresentando, gráficamente, u'a belacapa artística, com sugestivo Jogo de

XXX

? Disco de 78 r.p.m., selo prateado,
MOCAMBO. n° 16.119 apresentando-

debut" fonográfko do con;

^it-pond^^euíívT^^ «APOSO interpretanuo „,um lado, cxcetuando-se "Pastorinhas'.
Flor" e "Da Còr do Pecado," — pági

na
- I face A, o samba de Ary Barroso

V__'\ "NÉSa Nhanha." e na íace B, "Ê

REPORTAGEM...
(Conclusão dn. última páeina)

laço que quando voltou ao Brasil
dois anes mris tarde apresen-
tou a tregédia Ines dc Castro
de Antônio Ferreira à maneira
de T- tío B.

ÁLVARO MOREYRA' EXPLICA COMO
DIRIGIA O T. de B.

"A minha maneira de diri-
gir dava aos intérjn-cics a mais
pessoal das liberdades. O quehavia era uma condução quelevasse os atores á harmonia
do pensamento dos autores.
Conccmrava-se no que ia reali-
zar, via a ação, o tempo, o es-
paço, as imagens em movimen-,
to. pedia à memória e à sensi-bilidade dos artistas a compre-
cnsão do que "deviam ser";'criava primeiro no espirito, de-
pois na íorma, ritmava, unia,'"

ATIVIDADE DEPOIS
DO T. DE B.

  . ........ .*._,..„ formam __ _*.,_ __ ' \T I Luxo Só," samba de Ary Barroso e
??!í„B.«°°«_A'r«..; Argentina, «*^^i S^M: .M>» *Í*°K>. com . acompanhamento.realizará temporada de trinta dia,.t^^S^m^^SS^^U» ««WMfrt. em . arranjo, e cora.

estréia, não no tocante ao seu.
comportamento vocal e artístico, pró-
prlamente dito. Mas, antes de tudo,
por circunstâncias de deslizes de or-
dem estritamente técnica, no planodas duas gravações, cuja sonoridade

velra. da CONTINENTAL, que Waldir q*e ,° rípertórl° selecionado é inc-, RI.está em promissoras negociações com! f*V! ,'? íraco! N5° sá iob ° PPM deempresário categorizado, _ fim de. ... ,e, v . «niftical, com.i também,I c0„levar a efeilo sua apresentação na
próxima "Feira
Bruxellas." na Bélgicai alem do uma
Mnga "tournéc" através dc numero-
sos paises da Europa, com a duraçí >
mínima de um anol

XXX

literário. As próprias interpretações
Internacional de f}?"mÍs cm '"daptação rítmica, como,'As Pastorinhas." nüo convencem.São. cnmo que. mutiladas na suabeleza original, na sua essência pro- , _, . , 4fundamente natival Mesmo tm *. velada em determinados instantes,

tratando, dc uma coletânea com í"1 mUlt°, 
fl'" i* d"e,lr> Hi', *lnda'

nalidade dançante, "RITMOS MELO-i Dm ,detri",e"to da boa colocação
DICOS Ni 4" diíicIlmenYe fará boa'V,°Cal,da in*ét>nlV ' ^&_ SUpe
„__ „. " t_\Jtx | rJnt, ,1o nrntl«oli<« "»it» Mm» A - o-,.,carreira entre os aficlonados do gêncro. O melhor' do disco, assim, •

A gravadora Victor terá de acei
as novas exigências de NELSON

GONÇALVES, cujo contrato expira-' °, P ° da ma8nf£'ca emissão sonora
ra íste mês, ou não... haverá reno-'_5as «rava«4-s. isentas de chiados,
vaçáol Estartios seguramente Infor-' jle",-s; a ""Pressão, em determinados
mados. que NELSON exige um adian- " ,s no decorr«r da audição do
tamento em dinheiro, de cerca de ¦ ng „playm*' que GAÚCHO gravou-

além da de 4er aWad4vel a um gru-um milhão de cruzeiros, «u» ua _ -- -— »-»
taxa de 8% (oito por cento) por' P!„,.f .amJe°! autorM. *«' * a inex-
disco vendidol No último trimestre! Pre"'vld,d« das composições! Quanto
de 57, o grande cantor brasileiro,1 V ts? apreciam0» s"a homoge-
recebeu a bagatela de CrS 325.000.00i #7?, harmônlca; Cotação: Accl-

1 trezentos e vinte e cinco mil cruzei- <IUÍ' "

Disco
XXX

long-playing (selo azul)

ros) de direitois artísticos e por dis-
ros vendidos! Emquanto isto, Carlos
Galhardo recebia perto de CrS ...
«5.000,00 (oitenta e cineo mil cruzei!I vocal, suplemento 

'naíi0nS;"eUÍiítíi| 
plglhtótd^auTíaVrá Na"íac* T"o

•.ouÀrOSJ.ar,1-:,?s.de Pr:mci" Unha dajelfa /idelidndc, de 33 1/3 r.p m., em ralba intitulado 
Na Ja

rior da orquestra "em cima da can-
tora." Por estas razões, pois; não
realizaremos, aqui, um jufzo defini-
tivo em torno dos méritos e das
possibilidades de MARIA HELENA
RAPOSO, aguardando o aeu disco
long-playing "Ene' itamento," quan-
do, entSo, faremos nosso pronuncia-
mento detalhado. Cotação: lAcetfduel.

¦ . XXX .'.'.;..''

? Disco de 78 r.p.m., selo preto,
suplemento nacional, COPACABANA,
n» 5.802 assinalando o reapareclmcn-
to do canfonelro e intérprete nordes-
tino Zfi DO NORTE, cantando duas

ícíerida fabrica, com acompanhamento do seu
'".o por certo, JfTZ t_F_\ %**?_% f?™ ^^ "^1 ^^^0^^^'^^"^' Uico Por cento, apenas por disco, plar de 12" (doze polegadas) da série1 no gênero, . no qual mais uma vezvendido,

XXX

"Artístico," Na íace A: — "Serena
ta", valsa dc Silvio Caldas e OrestesBarbosa; "Viva Meu Sambs," samba

? Que a famosa ESCOLA DE SAM-
BA DA PORTELA, festejará, bre-
vmente, com uma suculenta fcljoa-
da, o lançamento do sensacional dis-'
ro long playlng. que acaba de gra-|var para a SINTER. Trata-se do LP1
ce 12" (doze polegadas) sob o titulo:'"A VITORIOSA". Reúne o autêntico

.. .aamba brasileiro, o somba .sefuasem
(como diz muito bem o solista de

bandcülm, JACOB}, apreseritando-noj
na íace A: — "Exibição de ritmo —

v Banalidade — Minha Vontade — Le-!
gados de Dom João VI — Minha
Querida — O Lenço — e, Brasil Glo-

i. rioso". Na face B: — "Exibição de
Ritmo — Despertar de um Gigante— Vem Amor — Chuva — Grande
Amor — Brasil Poderoso — e, Hino
portelense."

COMENTÁRIOS DA
.. SEMANA

? Disco long playlng (selo grenat)instrumental, etiqueta RADIO, de n°
0049-GV, lançamento de 1957, -,ob o

s titulo "KITMOS MELÓDICOS N» 4",
em ex-cuções do solista de acordeão dè Bu]y Blanc0.G\OCHO e seu Sexteto, exemplar l>

iíjt____W_M WW__\_i^_\_w__WW\WWW_m
VstMtW \\_\M^^^'y^^_WWWWWWWmk ''*'í__

_\ í . W^^^^M \\M_i_____Wi

•^:^mmum^^^-?m^^^^^MMmaMrT''^^^
SILVIO CALDAS

ZÉ DO NORTE confirma ó seu pro
fundo amor ás coisas, á gente, á pai-
sagem nordestinas. Tecnicamente, a
emissão sonora das gravações, é de
ótimo nivel. Cotação: Bom.

'PM
BB *f _WM B
I I»B1I Ii' I K^üfl E. ¦ I»; j| ¦

\W -. mi y_MMwM_W*> 9 ___mLz^_TwÊÊ
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? Dlaco long-playing da 7" (sete
polegadas, selo azul, COLUMBIA, de
45 r,p.m., de n» CBSP-16.048, série"Artístico," suplemento Internacional,
em criaçõea. do TRIO LOS PAN-
CHOS. Na íasé A, "Conceição," de
Dunga e-Jair Amorim, em -ritmo-de
bolero; e na íace B, o cha-cha-cha
de Chuco Navarro, "Dulce, Dulce,
Dulce". Não é grande coisa, a versão
em castelhano de Alfredo Gil, ao belo
samba de Jair Amorim. Um disco
sem grandes pretensões, talvez do
agrado dos boleristas e dançarinos.
Tecnicamente, boas, sji gravações. Co-
tação! Bom.

xxx I

? Disco long-playing de IS " (doze
polegadas) selo branco, Instrumental,
lançamento e prensagem da Copaca-
*ana, da série clássica "Vawguard,"
11» VLP-1Í.03I» constando exclusiva-
mente, do' belo "Concerto frara Vio-
lino e Orquestra, ern Ré Maior, Opus
77", de Johannes Brahms. O intér-
prete principal é o violinista DAVID
OISTRAKH, acompanhado pela Or-
questra Sinfônica da URSS, sob aregência de Klril Kondrakhin. ístemagnífico Concerto, apareceu em edl-

ca N-i t-,rr- n- ..,,„,:- '¦ :-¦-""¦¦ çác> «ráf'ca, na casa Slrorock, emca. na face B. - Feitio de Ora- 1879, e íoi dedicado por Brahms aoçao. samba-canção de Vadico e Noel I seu dileto amigo de moclUadí^ Jo"'canção de Jou- j séph -Joachlm. Certas peculiaridadesMeu Segredo,"; técnicas desta estupenda oiira vloli-

'Há Um SegredoEm Teus Cabelos," valsa de GastãoLamounier e Oswaldo Santiago; "A
Ünica Rima." samba-canção de SilvioCaldas e Orestes Barbosa; "Poema
dos Olhos da Amada," canção de VI-nicius de Moraes e Paulo ValenteSoledade; e, "Porto dos Casais." sam-ba-cançâo de Jayme Lewgoy Lubian

Depois do Teatro do Brin-
quedo, Álvaro Moreyra organi-
zou a Companhia de Arte Dra-
matica, uma das quatro esco-Ihidas pelo Ministério da Edu-cação para a temporada 'de
1937 em todo o Brasil, como
profissionais e com a colabora-
çao de Itália Fausta.

O repertório: "A Ásia" deLenormand, "Hcdda Gablor" deIbsen, "Uma mulher e três pa-lhaços" de Mareei Achard» "O
Noviço" de Martins Pena, "O
sol de Osiris" de Heitor Modes-'to, "O Rei do Câmbio" de Jo-sé Carlos Lisboa, "Luü debaixoda Porta", de Guimarães Menc-
galli.

Álvaro Moreyra fazia rjr.lcs-trás as tardes sôbre a evolu-
çao do Teatro. No fim das con-versas a Companhia apresenta-va uma cena marcante de umautor de cada época.

Depois surgiu a idéia de umteatro ambulante; diz-nos Al-varo: "Houve um longo intervn-lo nas atividades da cena bra-sileira. As gerações mais novas,
que nao freqüentavam os espe-taçulos das temporadas estran-
gelras - princioalmente, quaseque exclusivamente pe'o cinema,tem alguma no?ão de teatro.Certos filmes, giT.ntícs peças,sem textos completos (e em ge-ral em infclés) dão idéia do tea-tro, como álbuns dos museusdao idéia da pintura e daescultura. Já existèiu pú-blico aqui. Dele sobraram es-
pectadores. É preciso aumen-tar o número de espectadores,
i??er £e todos> outra vez, Pú-blico. Para isso, o repertório decompanhias ambulantes, com asua finalidade cultural e edu-cativa, será acessível comoven-do ou divertindo, juntando a sa-la ao palco, na ilusão de algu-mas horas. O essencial na pe-
ça. Atrizes e atores confundi-dos nas personagens. Nada de
pomposo, de deslumbrante, no
palco, nada que distraia a aten-
çao da tragédia ou da comédia;câmara, um outro accessurio,
para localizar a ação. Ambien-te criado, antes da cortina aber-ta, pela música, • e em seguida,
pela luz. Com a continuidade ea paz do trabalho, o procramase desenvolverá, até conseguirtornar o teatro o que tem queser: uma arte unanimemente po-
pular."

E assim apresentamos Alva-ro Moreyra e o seu Teatro deBrinquedo, dois patrimônios
preciosos para todo brasileiro desensibilidade. Álvaro, êste ho-mem bom e idealista, que vaicompletar agora, em novembro,
cinqüenta anos de vida jornalis-tica e setenta de vida vivida.Álvaro que oferece a quem comele convive afabilidade e in-teligência, mas as amargas,nao... ,-/¦.•• '

_J- - PORQUK CERTAS MULIIE-RES UERAM GÊMEOS?
Tréi em quatro vê«i, produiem-*e os sémoos porque doii óvuloii»o invés de um, habitual) puie-ramse em tltuncio dentro do uteroe /oram fecundado», leparadamen-

le Aa duaa crlancaa, que podempertence ao metmo aexo ou aerde jexo diferente, possuem sermesdo neredltariedado diferentes e náose parecem mali do que dois lr>mios ordinários. Sio "falaos gi-meos". Oa "gêmeos verdadeiros"(ou Idênticos) desenvolvem-so a
partir de um único óvulo que sedivide em dois. depois da fecunda-
Cio por uma espécie de acidente.Os verdadeiros gêmeos sio, aempre,do mesmo sexo e se assemelham,entre si, como duas gotas deigua,

g*mFos¥ISTEM kam,uas de

Sim. A tendincla aos gimeos po-dt saltar uma ou mtsmo duas ga*rações. Os "falsos gimtos" provimd* uma particularidade fisica da
progenltora. Os "verdadeiros 

gi-mãos", ao contrirlo, podam provirdo pai assim como da genltora. Stvoei |i tlvtr gimtos, ttm maiornumero dt probabilidades dt pos-sulr, ainda, outros. Mat voei niohaverá dt battr, provivtlmtntt, ortcordi estabelecido por uma ctrtaA. M. Htlm, casada ptlt quarta vei
com um gimto, t qut ttve 32 fl-lhos tm apenai, 11 partos (dos
quais 2 vizts quádruplos, 6 viitstriplo t 3 vizts gimtos).

_L T, .9H£NTAS OPORTUNIDA-
DLS HAVERÁ DE TER GÊMEOS?

Uma oportunidade dentre 86, emmedia, para as mulheres brancas,Você terá uma oportunidade dcn-Ire 7.000 dc gerar triplos, um pou-co mais dc uma sôbrc um milhão;dc produzir quádruplos e menos deiuma dentre 40 milhões de ganhar!a celebridade e a fortuna com quin-!tuplos.

4 - As OPORTUNIDADES SE-
§RAV1DEA^RES 

NA PRIMEIRA

Não. Os gêmeos sio malt fre-
quentes nas famílias qut |á pos-suem diversos filhos. A Idade mais
favorivel i dos 35 aos 40 anos.
Com 40 anos dt Idadt, uma mulhtr
tem -3 ou 4 vêsts mais oportuni-
dades dt gerar gêmeos do qut tos20 anos t tem, pelo menos 10 veies
mais probabilidades dt ter triplos.

5 — UMA MULHER PODERÁ
DAR À LUZ MAIS DE 5 BEBÊS
DE UMA Só VEZ?

Citam-se 3 casos de séxtuplosJ 7 — OS GÊMEOS SERÃO FRA-
COS?, |

Sim, no principio. Nascem mais!freqüentemente antes do termo fi-'nal , e menos desenvolvidos do queos demais recém-nascidos. |

— QUE PRECAUÇÕES PODE-
RAO SER. TOMADAS PARA OSGÊMEOS? |

As mesmas que para todos os1
pramaturos. '

— 0 NASCIMENTO DE UM,GÊMEO SERA DIFÍCIL, DE MODO1
ESPECIAL? |

Não. Poderão produzir-se compli-
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A fotomfla acima é da autoria do leitor Rubens Soares Rodri-gues. Das trea chapas que nos enviou, é sem dúvida a melhor,«mbora com isto nao queiramos dizer que merece a nossa apro-vaçao total. A titulo de estimulo, entretanto, reproduzimos afotografia na qual o leitor Rubens colocou muito dc stu esforçoinclusive fazendo o trabalho de laboratório

por CLAIRE ROLLIN
dar, mesmas particularidades d*orelha, mesma caligrafia.

12 - AQUELE QUE NASCE EMSEGUNDO SERA O rRIMOGÊ-

A ltl reconhecia, outrora, t •»•
gundo como primogênito. Blològhcamtntt: oa verdadeiro» gimeoi
qut provim do mtsmo ovo iio,tvldtnftmtntt, conctbldot ao mtt-mo ttmpo.

13 — OS GÊMEOS FALARÃO
MENIN0S?DE 

D° QUE °S DEMA,S

Algumas veies, so êlcs foremcriados Juntos, porque se encerramnum pequeno mundo que lhes é
préprlo; têm menos necessidade de
quo os outros de compreender oiadultos c de serem por élcs cora*
preendidos.

r,!!,r _?. <j*MEÒS SE ASSEME-LUAM. DA MESMA FORMA AOENVELHECEREM?

Nio. Multas vêitt a sua dlfertn-
çltçio dt dtttnvolvimtnto to acen-tua t at vidas stparadat qut Ir
yam , na Idadt adulta, ot marcambe maneirai diferentes.

_,Hr „0S VERDADEIROS Gfi-MEOS POSSUIRÃO, TAMBÉM. OMESMO CARÁTER? 
nmDEm' u

Naturalmente, possuem grandessemelhanças,' cm particular; nivelado Inteligência análogos. As influ-cnclas, porém, exteriores poderãoagir sôbre os seus caracteres, demaneira importante, c modificá-lo»cm sentidos mui diferentes. Educa«dos separadamente, poderão asse*molhar-se, moralmente. muitopouco.

que náo são sobreviveram. Coube-
ico-se uma trintena de casos sôbre
quintuplos. Os únicos sobreviven-

[tos, atualmente, são os Dillgentl, naArgentina (3 rapazes o 2 moças,
nascidos em 1043).

6 — COMO SABER SE SE GERARAO GÊMEOS?

Não medindo o tamanho da es-fatura ou o piso. Ptlo toqut, o mi-
dlco podtri itntir duas cabe;as,
mas os únicos indicas seguros tão
a audição dt dois corações t tobrt-
tudo a radiografia, que poderá ter
tirada ptlos 5 mests t mtlo.

MÓVEIS P/CÀSA DE .CAMPO
Vendas a prazo. Móveis, Deco-

rações "GELLI". Av. N. S. Co-
pacabana, 1032-A. Tel. 27-0640.

78352

caçoes (apresentações anormais ou
principalmente crianças agarradasuma na outra). Mas em geral o fa-to de ouo o trabalho é prematuroe os bebes pequenos torna o parlomais difícil c táo rápido quanto um

| parto normal. Em 85^ dos casos, osegundo bebê nasce menos dc umahora depois do primeiro.

'10 - DOIS GÊMEOS POSSUI-
MENTO?80 

iDÊNTIC0 DE NASCI"

Não. A diferença de peso é, mui-tas vezes, sensível 1200 gr&mas).Um dos btbês foi, de modo gtral,menos nutrido do que o outro;essa diferença poderá confirmar-se
durante todo o desenvolvimento dosdois gêmeos: náo é raro que umdos dois domine, completamente, ooutro.

11 — SERA VERDADE QUE
MESMO OS PAIS SENTEM DIFI-
CULDADES EM DISTINGUIR CER-
TOS GÊMEOS?

| Os verdadeiros gêmeos se assomo-lham, geralmente, nos mínimos de-
j talhes: mesmos traços, mesmo grupo.sangüíneo, mesmas impressões di-
gitais, mesmos desenhos na palmaIdas mãos e na planta dos pés, amesma voz, mesma maneira de an-

nnS T7,.0LGÊME0S SERA0 UNI-DOS, UM AO OUTRO?
Os verdadeiros gêmeos, qua pos*suem temperamentos análogos, são,tm geral, Inseparáveis. Ot falsot

gêmeos poderão amar-se multo, po-rim, os ciúmes, as tensõts • as dis-cordancias que surgiram, multasvezts, entra Irmãos e Irmit, tomamentre gêmeos uma caracttrittlca tô.da particular. O "complexo do gi*meo mistura, á afeição da revolta,um dcseio dt evasão especialmenteagudo.

17 - OS GÊMEOS DEVERÃO FLCAR SEPARADOS O MENOS POS-

Não. Pois que, como adultos, do»vei-ao viver e casar-se separada*mente, é necessário que sc acòstu.
^em a não depender demasiadoum do nutro. Os pais deverão fa.cilitar a sua diferenciação.

V.lLr. ÜEVES?' VESTI-LOS DAMESMA MANEIRA?

Não. Da mesma forma que niose deve, a qualquer pretexto, tu-blinhar as suas ssmelhançat. a ta-lutar para uma criança qut te con*
! sidera como um Indivíduo Inttiroi e nao, perpètuamente, como a mt.tade de qualquer coisa.

- VENDAS A PRASÕ
Variadas linhas de móveis t

PiSÍStI?;.^ adôrno — Decoraçõea
GEH£ r Av' N- s- Copacaba-na, 1.032-A — Tei. 27-0640.
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Você» que gostam de discos,
certamente os conhecem. José trabalh
na loja "Carlos Vehrs & Cia. Ltda.",

Gilberto na "Casa Tonelux" e .
Giuseppe na "Rei da Voz S. A.".

Com seu amplo conhecimento de música,
uma gentileza e cortezia que lhes

são peculiares, eles fazem o possível
para 

"contagiar" musicalmente seu público.
São eles que convidam vocês para
ouvir os últimos lançamentos dos"long-play" RÁDIO, porque têm a

certeza de que correspondem inteiramente
ao gosto popular. Alem disso, os"long-play" 

RÁDIO, de Som Present-,
gr/vados em moderna técnica

sonora, valorizam a interpretação de
seus artistas favoritos.

GAÚCHO

Rtfsa; "Maringá,'
I bert de Carvalho
samba-canção dc Newton Teixeira _Jorge Fáraj; "Quase que eu disse,"valsa de Silvio Caldas e Orestes Bar-bos?;: "Fita Amarela," samba deNoel Rosa; e, finalmente, "Dona daminha vontade," samba-canção deFrancisco Alves e Orestes Barbosa.Seria irrisório, para um critico es-tar renovando elogios a um irrtérpre-te extraordinário como o é SILVIOCALDAS —,o feiticeiro da eterna
juventude! Isto, porque, na verdade,êle reedita neste,disco esplêndido,Imortais criações. Dá lição de bomgosto musical e artístico, apresontan-do-nos belíssima colelânea, valendo-

em 33 1/3 r.p.m., de 12" fdoze po-

nlstlca, devem ser relacionadas as
capacidades especialmente d «envolvi-vidas de Joachim, aendo éle, pormuito tempo, o único a executá-la.
Antes da introdução do aób dc vio-
lino, Brahms expõe todo o material,
como era norma no antigo Concerto.
O clima espiritual da primeira partec idêntico ao da parte corre»pondente
da "Segunda Sinfonia," revelando
assim um bem estar vigoroso e ale-
«re, que mergulha numa suave me-
ditação, porém, cujos ritmos, enèrgi-
camente marcados, nos despertam
para uma nova vida. O "Adagio," queperpassa serenamente maravilhoso.

t^, _^ff\

MhiHri.rt!iiVHégi° de T imensa sen'!sob cfclt(> de Ul^ luminosidade
r lesadas). Na íace A. encontramos;! ™ ^™^1?.,..!^".!S.01»"'. ¦»* emanar de «"" »«dro

— "Una Miradita y Nada Mas", mani ''

formal, devemos acentuar que Bra-
hms trata a primeira entrada do solo
de violino como uma Improvisação
livre sôbre o tema principal, indi-
cando e não propriamente repetindo
a melodia do oboé da segunda partedo solo. David Oistrakh, artista de
refinada sensibilidade e sobsrba es-
cola técnica, brinda-nos com inter-
pretação lapidar. O plano técnico
das gravações, apresenta sonoridade
velada, sem o devido brilho. Digna
de encômios, a colaboração da Sin-fônica da URSS. A face A, apresen-

C__ do Pecado', choro de Bororó -^ILVIÕ-é a lembrança de ontem, a| 
"gT_. 'v^NoTemt.0 

it\_Z {^J^ 
™ "°" «°™° Viv.c.'.'!

\-: 

-¦' 
• -.v

Adoro dançar

quando ponho

na minha .

vitrola um
"long-play"

RÁDIO!
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Ouça todos os sábados, as 22:10
pela Rádio Nacional do
Rio de Janeiro o programa
"AVANT-PREMIÈRE" com os
últimos lançamentos da
Fábrica RÁDIO em absoluta
primeira audição para
todo o Brasil.

Ondas médias: 980 kiiocidos.
Ondas curtas: 31 metros e -19 metros

LO InIHj-PL AY
Esfúdip'p -Esrr.'tório:'Av. P.-cak'in Svwi i"37'-. i." „-..... r

R A D 1:0
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CARTAZES...
(CwU(.u*v«u «In 1.» !._¦,.;.,_.,

tun conto policial que narra «a
•ventura» de François Perler,
«iue no voltar do Kandnra remo-
mora a experiência __lier.oe_i.ai.fl
çw que íoi a chave mai-, impor-
Unto nara a soluçáo do misté-
rio, um assassinato por furto
íôra perpetrado o a tu.ku pis-ta era uma sombra no lelliiulu
vista por Perler quc, homem
curioso, ce Interessa pelo coso
•té um ponto tío «omito quo o
criminoso Daniel Gclin — que
por sinal é amnnte cie .sua mu-
lher Bella Darvl — resolvo to*
znur aulas dc francis com o

{>rof«sor 
de línguas Perler, c

enta matá-lo, mas Perler, queé mais rápido no raciocínio, des-,
cobro logo a inter.eáo do aluno1—«atira primeiro, íerindo-o gra-'
vemente. Neste ponto, o feitiço
parece voltar-se contra o íei-
flcelro — no bom sentido — e
Pcricr é acusado.dc haver tcn-
tado matar o amante de sua es-'
posa. Outras complicações co-:
muns aos filmes do gênero se
•ucedem nté o final. Cojdjuvnn-
<lo o trio principal temos: An-
dré Valmy, Jean Brouchard e
Jullen Carette. (Jad Fllms-20th
Century; ClnemaScope),

VIVENDO NO
INFERNO

(Hcllgatc). Não temos ref o-
rências déste filme da Llpport,
mas a basear-se cm sua publi-cidade é um drama dc prisio-neiros no ambiente do uiild*
wcst: "A ilha do diabo ameri-
cana, cidadela do terror, incen-
diada pela fúria de homens es-
quecidos que não podiam esque-
cer suas mulheres". Ao mesmo
tempo apresenta alguns Índios
nos cartazes, perseguindo com-
tfoy', Apesar disto, o filme ins-

Slra 
certa confiança e tem um

om elenco liderado -por Stcr-
ling Hayden, Joan Leslie (que
já íol quase rainha da Warner
entre 1945 e 1950 e depois de-
«apareceu, voltando de tempos
em tempos em filmes de produ-'tores menores) eWard Bond. Es-
crito e dirigido por Charles Mar-1
quis Warren e John C. Cham-|
pion. (Comandor Films Corpo-1
ration; Lippet-Titan Films).

CORREIO DA MANHA, Dominyo, 10 .(_• Novembro .1.- 1157

¦rindtj oiWi religiosa, Dlrecfigde Cuido Brlgnonc, e além aoscitados, o elenco comporta: An*na Luiha iviiin... Ruben Rojo,Luigi Piivese, Heitmin Cobos,
(Vago Films-Arte Films; Cine-mnScnpe e Eastmancolor),

• ANA KARENINA

• • • i - ií 5.**G»a«_rto

UÇAO DESAMOR

(Amor Proibido), Vci-são ar- Há

NA LUTA CONTRA O TEMPO, TÔDAS PODEMOS SER VENCEDORAS
F. Glmont

gentinn c moderglVad/dTobVa pazes SmHxíST mostrador X mE?Mmíln,Jimplc!' pllhéi'ln* cln" mÜim! Poderlnmns evitar mui- le™ «,,« i,« , , „

'••' r,Jl.imni">A'""'" 'WVW sc- coisas, ao menos uip pouco? Sim,

dito para ninguém" —~"e"Zuiíy , *""", ••"••"¦--. ;: •"" »'i«n«™- .•.¦.•.-.., ..._i._ m-hp m> regrai. N,,i_r
Moreno vivendo Ana. E o dra- ,u ^m°&o ao dc notas de ban- " «rte de usá-la, sem desvanta.,, .ni.. •« nn.im.rn «.v. nossa gcns.e perigos.cm

(F. B. I. Girl). Pollci-l à pri-

ESCRAVAS DE
CARTAGO

ma'tõlistôlBWdovc"tcr"sido"rc* S° 9ue se ««"«Iniam

Sol^VfcXSwglcST.'^ Çjtuma-se dizer "ganhar tem- A MARCHA t O NOS- í^itlllÃM"0^ W&I ^^MBÍ per-nina vivida por Zully Moreno S?',„fl»,mMcomo J* dii- «anhnr S0 METRÔNOMO |#«wSSLS^i&ft4S "'"í" ,na.is tc,npo a co"lar
tó poder tocar a sensibilidade d|n,hÇ'">- Na corrida contra SSreítóS^kíifflf S2Urt58áíf!0^d"!_fl9ltei'-.'<lu*,*í« temP°
de ouvintes de rádio-r.ovelas. ™1°R ° cstan?os tod°s engajados; A.primeira[dessas regras seria tempo Se,là mit I èmimen.« hf.vla perdido e a comentar aJorge Mistralé o amante e San-,naJula contra ° IemP°. todos a ^üMa: "Ande com rapidez, WStSZTiTS to í^11" «"""^ «« "Wr ** «1*
tiago Gomes Cou fiz o orgulho- Podemos ser vencedores. mas nao se apresse." w d/nS .« hB.i.' dar da Rlla
so e altivo Karcnln. impcrdoA- Q,_e c ° TcmP°- aíina>? ?<><&• Andar com "pldez é ocupar \ ndo SpÍS mS^ní^_^f™p,c^0• paS"
vel estu versáci cinem7og?áfl-¦'"°f i™6Íná-lo como um proprie- um mínimo de tempo para te?- tlrin ílM'ÍSS IWV* 1NVES'
ca dc uma obra importante natário* Êle aluga » cada ser hu- minar um trabalho, apressar-se é nrttols de tcninn peráa*literatura universal, oue devo man° uma existência, isto é. um ocupar menos que o mínimo. Sn nfl" íl „°'r «.*!_. ... t e para mim o símbolo deuma eategorio de mulheres,

, .............. ,,.,.,. ,,,,  .,,., ...... , ,„,.,„,„ ,;,,,,,.,,... ,, .... ,„,,|,.,,,„ —lamente, Ineficazes e queixo-poderosos e os humildes; é quan- e cujas origens são físicas. A ba- £m nenhum" nr$ufS?«m"5* Üas' por9uc- •»¦*«¦. nfi° aprecndo morremos que pagamos ao se désse ritmo, o metronòmo, ric nidèz" prejuito, com ra- deram desde Jovens o valor re-
iK ÜSStfr 

an°S qUC $&&g??%S8lã '"™ *jj*« «¦» dd meu cedi- ^â^^d^S^
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I *
v.iíí* £.**'* ,uí.0Uk AlBíée> vedet* dtr *«**'*."Un. Homem àVenda ,fo| escolhida para dar uma ll-ío de amor ao novo fali!

vemoa aob o olhar atento de Anouk. — (Enropress-Atlp)

(Le Schiave di Cartagine),
Cartago é o local da ação deste
melodrama entre tribunos e es-
cravas, entre os pagãos e cris-
taos, descrevendo as façanhas
amorosas do tribuno Marco Va-
lério (Jorge Mistral) valoroso
guerreiro romano. E é Marco
Valério que incita a sua noiva
Giulia Marzia (Gianna Maria
Canale) a comprar duas jovens«cravas para o seu serviço par-ticular. Mas Giulia, bela e or-
gulhosa é uma mulher malvada:
que maltrata as suas serventes,'
iníligindo-lhes castigos e .u..tií-
lhações. Lea (Mariza Allusia),
uma das escravas, íaz nascer emMarco um sentimento de amor
terno que até então ele não ha-via experimentado no ambiente
corrupto e depravado do Impe-
rio- e o amor leva-o a conscién-
^•Lea foge e se abriga com osenstãog. Estes são impiedosa-
mente perseguidos, e Marco, de I
protetor de Lea vai a líder dai

aceitar a sugestão do titulo ori- inventaram
ginal They Wcre So Young é
mais um estudo do problema da O TEMPO SABE VIN-delinqüência juvenil, que o ci- GAR-SE
nema americano está exploran-
do freqüentemente e que origi- Muitas vezes burlamos o Temnou filmes .tão bons como "They po. roubamos o Tempo triunrí.V ii v- ,.,,,. '*""* *'"-.> ?"• '""uBiiius o icmpo, triun- BastaLivc By Night' (Amarga Espe- íamos sôbre o Tempo, fazendo em de umaranea). "Knock nn Anv nnn,-" -)i h^_, „,..,___ _..' ._ _r._".• ae uma

vel, mesmo aos sobrecarregados ,de ocupação, mas pura questão í',1' el
de organização. lM:ls

Basta avaliar honestamente.

SS^SS,Í^H?í cu,dado elementar te e quatro horas eram cheias «rie conservação exige respeito á urodutk.n* .Se consagrarmos os cinqüentanossa cadência. Isto não ú impôs- 
*l"%''- minutos 

ganhos, à reflexão, à. A "utra era viva e podia produ- saúde, ao sono, àqueles que ama-zir em unia hora duas vozes mais. mos, ou então para aprender éMas sc perdia em comentários como se tivéssemos feito Investi-1
......... c muteis, gostava ric conversar, mento num negócio lucrativo e

rança)," "Knock ò^Ahv^or" 24"'ho?a« 
<"ami,*'u"lní!*lazcnao em de llma vez por todas, o tem- ».u,)ca sabia ontk encontrar ó seu nue nos traria benefícios. ! ,

(0ÇCrime Não Compenía) c pais Sm em 241?horas 
SS°S 

3B qT no^ é necessário pára &\? «» "«>«»! Icvantava-se Nesse caso. teremos realmentel"Rebel Without a Cause" (Ju- Em^ determinadoftriomi'ninc _, 
cu",Pr,r «da.uma de nossas ta- d"„ 

V'fs l""" Procurar papel usado a pressa para os únicos finsi
ventude Transviada), todos dc Tem£o ainda ?esôe1t ?os hòmen, L°fas e im*oe? «tuotidianas. Eu 2"<L?„cabava 

encon,rn»do cm sua que a justificam, teremos verda-
Nicholas Ray _ 0 mais esclare- São precisos slmpre noveSi umaTorfTFi0' qUe prcclso dp \Ti - 

delramcnte ganho tempo, a vida.
cido e, mesmo, um especialista para nascer uma crlançajoito ho. w íirSfh***2e que 5,e levan- Jí I?" P*mct°-áos da Prl*Li. ° eódig0 da Pre«». se exis-no assunto-, e mais os exem- ras de sono, um quarto de ho- turalmemi tent_,?SÃ _T°SS0* na- t,"' 

' SCna d" VOzes *»***<>*• «fe?. to"a 9 d.cstino de todos osPT_f w-TÍÇÍ" ,'mportantes de ra para preparar uma carne as- nn, S 'S,L azCr em m°- Ela. cra* P01' oll"n >»do. uma códigos, isto é. nos ajudaria a"The Wild One» (O Selvagem), sada. Mas são cada vez mais nu- S?o mS^ií-íf 
h0ra* por exem" «tenógra/a má. Diversas vezes ««olver muitos dos nossos pro-

hn ,-HaST° B,en,ede,kc* e "BIack: mer°sos os domínios em"qul o cer' fiel à mirI^IVa- p?lmane- aconse hel-a a aprende- inglês e pernas. Talvez as çuas regras pu-board Jungle" (Sementes de Tempo tem que ceder Furioso elqtaí"..LtÍ™ 
cadência, devo aperfeiçoar-se. dessem ser infinitamente melho-Violência) de Richard Brooks. èle se vinga... Um avião mie' SeiS»! 

'a 
. , , - Mas marinme ouelxava *e re-s 1mais bem enunciadas. Mas

^¦;,B* 
dois. _ juntamente tomba, cs nervos cic um homem >'e4 n 

gUma-S., Cllamadas tel.«|»" ela. eu não té, Io ten oò^ "ao dcYcmos. do quadro qire fiJcom •'Rebel... ', 
?ao os pontos quc rebentam.. rW A, ;„„_;_ 

_A ' enl" ':"lh;;l' 
i in L.l.w A. cou acima,' fazer um objeto deculminantes atingidos pefo gè- Um'grande médico declarou « ,,,„_, J-ii°? dc „sono' co»ic<.-" o . Um nua to rie hora mais tar- tortura, ou das regras do códi-nero Escrito por Felix Luetz- centemente* "Os sanatóriof torna" 

mei dla de trabalho tatlgado. Que fle c" 
f Vli< J"'"" à poria, con- gô. quando basta conhecer a ma-kendorf e Kurt Neumann, diri- ram-se Inúéls; a tubSose 

"s- 
urnl^nTZ™ 

vez^nada ^ Vcrsando e con,and" a uma co" neira de empregá-lo

tl0n: T'tan FÍlm5)- ccssidaSele^1 
^oSS^" ttfe ^10^»^

Agora com maiores facilidades!

18 meses para pagar
sua máquina de escrever Remington!

CEMITÉRIO DE GATOS EM TÓQUIO
Vinte mil gatos dormem o sono i que agora não tem mais de dois

mlilrfn LB2J!iS 
SeJl pAópr,'° ce-1 p,és de altura. Antigamente, via-mitérip, no templo de Gotoku-ji„ se sôbre ela a figura de umem Tóquio.: ao lado dos túmulos gato; essa figura hoje desapare-dos samurais e dos príncipes!ceu completamente, porque, deicuoai.s. ] acordo com uma crença popular,No interior de um pequeno! todo aquele que formular um pe-
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SUGESTÃO PARA VOCÊ...
W

FRASES DA SEMANA
(Continuação da 1.» página) I

equipe botafoguense: além rie;
ser zagueiro ponta de lança, es-tá também encarregado de irtomar a bola do Garrincha e
pasá-la aos companheiros...

Constance Sandra, inglesa, 20
anos, de Manchester, dizendo-se
disposta a casar-se com qual-
quer homem, independentemen-
te de seu tamanho, aspecto, ida-de, temperamento, raça ou re-
ligião: "Bastará que êle esteja
disposto a pagar 6.500 dólares
de dividas de meu pai".

Antônio Soares Calçaria, vice-
presidente tio Vasco cia Gama,,
afirmando que seu clube só to-lera os técnicos quando repetem
suas vitorias: "Por isso é qunse diz à boca pequena que ovasco nao passa de um comitê-
no de técnicos...".

Aftv

Remington "Office Riter"
máquina semi-portótil, eom garantia de 1 ano

MENSAL

1.240,A vista ..... 19.795,
Inicial  1.980, \\ iV

Moderna, cômoda, eficiente. Com teclado Standard tipo paica, reversão
automática, regulador para cópia e stencil, tubulador automático e as-
sistencia técnica permanente. Grande rendimento. Venha vê-la na Sears I

lrin Umumoto, sacerdote budista em Gotoku-JI. Sôbre as tira*dc papel estão inscrita, as preces dos últimos proprietários dêgatos mortos.
templo especialmente concebido
para ésse fim, os sacerdotes bu-distas, trajando o vistoso quimo-no de cerimônia, entoam iánticos
pelo repouso dos gatos desapare-
cidos.

O altar do templo é decoradocom diversas imagens pintadas,
w*V**WWW*¦^^^22^*^>^«!«H«t

dido deve íazè-lo esfregando sô-bre essa pedra uma outra qual-quer. Essas sucessivas e prolon-gadas "fricções" não sòmenteapagaram a figura da divindadefelina, como também reduziram
o tamanho da pedra. A práticacontinua sendo observada pelos

»__» • *^,.''i__i__4'^.ií_?«B[_„_^!'f '^^tB^teSnpKr ÍE-.1^ •
líSy&^M" ^f^-w*-«í»U ^^il» 'V^^BiBif__*•>«_¦_¦ #

^^Sm . a- .'A 
'•:>.'¦'•f^^4^aB^iMÍ*-!".íSBkSbF"*

*nHBÊs&àttwfMm -a^^s^nH

João Edurado Cruz 30
anos, pernambucano, seringeiro:"Quando a sehingucira enve-
lhece.e não dá mais leite, tenhovontade de chorar. É 'como scíosse uma pessoa a quem müitc
estimasse".

l^
SF ik P Ç BOTflFOG0 - Praia IHITERÚI - R«« Vis*

fcaT^i^.^ de Boiofogo. 400 conde do Uruguai, 378
v\ i

w
MEIER - Rua
Dias da Cruz, 105

Ali

1
,- : \

todas representando um cato co-nhecido como "flíOHefcl-fefet" —ou seja, "o 
gato quc fnz sinal".Com a pata esquerda erguida fa-zendo realmente um sinal, o gato,acena pai'a a fortuna e c consi-deraclo o símbolo ria bôa sorte, i

Sóbre dezenas de lápides ins-'cnçoes feitas a nánqulm traduzem!
preces en\ intenção delgatos quese foram para sempre! i

Num canto rio estranho cerni-teno, encontra-se uma pedra queoutroraa íoi bastante alta, mas,

Jimmy Reid, "scotguard" es-coces, explicando porque fugira
para a casa de seus pais, dei-xando de participar de uma pa-rada em Londres, na qual seriacondecorado e por cuja fuga íoi
privado de seis dias de soldo econdenado a pagar uma inde-nizndo: "Eu sou muito tímido
para tantas honras em publico"

Diná Silveira de Queiroz, es-critora: "Todos nós que escreve-mos, no Brasil, estamos numescammho. A critica nos colocaali, aponta ao público; Olha fu-lano de tal é isto!"

Agatha Chrislie, 66 anos, in-
glcsa, escritora de romances po-liciais explicando porque pre-:fere o veneno para matar seus
personagens: "Durante a pri-meira guerra fui enfermeira.
Aprendi, então, tudo o que se
pode saber sobre venenos1' I

Carmelo D'Agostini, depula-
do, durante uma sessão ria Ca-mara: "Suicida, estrábica, anli- "
econômica é a política seguida
pelo Brasil". J

Gina Lollobrigida, atriz italia-na que se tornou mãe pela pri-mona- vez, recentemente: "Ser
mae é mais fácil que estrelarum filme".

Juraci da Costa, explicando
sua estranheza ao ver o maridoentrar em casa com unia meni-na. de seis meses ao colo, quedepois soube ter sido abandona-
ria pelos pais, encontrada pelapolicia, adotada por éle: "Pen-
sei logo que ele me tinha trai-do ,

M, Ti. Neifcld, doutor cm eco-íioniia, vice-presidente da Be-tnencial Management Co. de No-va Jerscy; durante uma confe-rência realizada nesta cidadesobre o crédito ao consumidor -
flâ eL'"110ml'i norte-americana:

Nos Estados Unidos, o credito,ao consumidor começou quandoos pilgrms" pediram dinheiroemprestado para sua vinda àAmerica",

Jorge 0'Gvady da Paiva, crt-nego, mcmbro-Funriador da So-
çiedade Interplanetária rio Rioric Janeiro, juiz do Tribunal ,habitantes o.s outros astros. ,J* Eles têm corpo oi-Ráhlco e alma 

'
espiritual mas , dlfcrcuclam-sedç nos com relnçüo fi forma cor- »
porca e à inteligência". ,

T

l'!"'a 
inU"? K?t0S ""ssam Katav as dcli',l»'' do paraíso, essajaponesa esfrega conscienclosamcnte a pedra tumutar.

donos de gatos sepultados na-
quele cemitério; a cada visitanao deixam de pedir junto daí
pcttra sagrada que scu gato pos-isa \entrar no paraíso dos gatos eali gozar rias delícias da bem-aventurança...

O diretor cinematográfico Ot-to Preminger, explicando por-que recusara Anthony Perkins
para protagonizar sua próxima
película — "José e Seus Ir-mãos": "Estamos 

procurando/caras de Velho Testamento: Èle:tem cara de Novo Testamento",

Mauren 0'Sullivan Farrowrespondendo à pergunta "Por'
que eu gosto de ser mulher''"formulada pela Ladies HomeJournal a 13 mulheres famosas:Somente o ser mulher torna
possível apreciar os homenstanto quanto aprecio..."

A exibição do muito saber éuma falsificação da sabedoria.
La Bruyère

MÓVEIS - VENDAS À PRA50'
Variadas linhas \. de móveis Pobjetos de adorno L_ Decorações"GELLI-—AV. 

N.'S. Copacaba-
na, 1.032-A — Tcl. 27-0640 I

. Pereira Bcis, profcss.ir, secre-tario-geral da Leopoldina, ne-
gando terem sido admitidos co-mo funcionários rin mesma o»-ex-.ioeador Domingos ria Guiae as Misses Minas Gerais e Es- -
todo do Rio: "Mesmo porque-adlll nao lemos nenhum Ume dp .futcbol nem realizamos concur--sos de beleza".

1

ítalo Sousa Santos qílp pnr.
JiciDou de uma cxiiedit-ão an Al-to Xingu, após afirmar não creresteja ainda vivo o tenente/Fernando: "Prefiro ficar per.dido no oceano numa balsa du-rante um mês. rio nue firar nor-> /'"ido uma hora na selva'* /

.Joel celso Dantas, ciehtisU,Inteiramente cego ale há poucoapós recuperar n visão gS«
olho direito: "Mas
é bonito". como o Rio

•\ -\''.; ,
VA
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CORREIO UA MANHA, i-..„„„. .. ío tio Noviuiibit» dt> WM

(Continuação .1, li ,,.»„¦„,„,

;tlo«i«t. Andríe HlfllRI, John Devo.
M|(f Coltiie dt Jouvenel ou Mm.,.André l,hotle, entre nulrot que, de.
, liliftadameiile, aaciidlrtm 01 uin»
„da velha enrola que coilumava vep.¦jfltr par* vender e n«o para embe-' leitr.

Draapereclda a ípocà'. dot brunie.*J» arte do* ".loufioltt" mvtndnnniB».<»«i|ue em panòpltaa e faUot Ta-

OS ANTIQUÁMOS ARISTOCRATOS DO COMÉRCIO
un_rnt, oa Juvent Anllijulrlot ahri.
ram at Janela* em tndat tt •-..___
AJurltdoi pela lm a pela ar purodecidiram firmemente, juntamente
com teut .uniifri. decoradiirtt, que ur
móvelt, at tela», at objetai, dr. v...
riam de aér "jmnnloadoi", mtt "cn.
loeidos" numa certa'ordem, noa mu-
cm lustre» apropriado*;

Etta petfueru revolução ndo t to-mente de ordem ilerorMIva. Já sui.citou uma evolução pttcològict eujoi

eleMos ultitptitaram 11 (runitlrei
dn palt. já, em toda parto. 01 ob),
loa roínecam a aer colocados. >..,.,
tamente no tempo, como também
dentro do etpacoi o objeto retoma
pouca t pouca teu valor de aimbo.
lu, aua ror Intima, a nio tofre mai.
uma vlilnhinçe' ratual.

A nova poética decorativa, qucmodlllre a relt{lo entre 01 objltoi
e ua iraniforine, ee tor neceulrlo,
rteieje Invtnltr ao Invet dt tupoi-

Itr, Cunvhat, irl.t. I de iact\t, ohjf.
lut de lolh« de rianiiret ou ilo nm
deire prtclotaT l'ouco Importa o ma-
lerlal, pol* ¦ o "lonlio" que te trati

«.un.mu.tie ^^^i,
ÔS 6UÍ6CS E A MODA

11

NUNCA •••
Nunca me ai -repenril dr» mie nAo

disse,
D. rVondico At. de Melo,

NiMt*|ijt, wih VHn_ prwlurlr um
|*""''IV».i •lt!f .iillífnch o Kftsii,

'Hl}.*». ttjv>.'.l(j>0«,
'>*«i. .•.Itvçttt) de hiivms vji-lrdii''"  ....<•„,.,!  |„,l,.

!,,' ?_H '«• 
SfrWpTríí*, «lim tln rn-

j|t».v»mi Hi»in>,> pi|fU hnm^iiitePNr,
jtMHh» MiUncIfti 'Ijnleiimftile 

ho-'WmlÇí*i. r^^viülltíitrirs nnclnn.il»

tiuin-w iwtu utuiK ar. que, tfuma VBjUüliuJii not.» 11A0 SffiWJ

pjyilwilc, nAo t«n> qufllniifti \_.Ipr, ito ponio du vi. ia _mdhu'mm,A novlttmlo iGiit tlg rcui&iejií,,,.:
sempre, um proa. «tou, %» u«|
lotando* do e*|«. _\_v,Wk '&_an» ai iwjUtoiMdw^B* «\ti«^ i.g__Lj>4 «a-

e 0. irmiupirmi. o nome do nomenii(jr'_i<|f) é. assim, Irvndo au
quatro conto* do mundn e pro>

Vlitimido em iodos ou liiRiues on
tle bulbo.i hnlnmlfcs uno Imnoi-
(."dot. '

Foi dotin forma quc cultivado
rèl holandeses resolveram dis-(Inútil.' o Brnsll quando, cm 1940,
tleriiin a uma nova dAlli., o r.omedo F.11V Bni'bn.11, em comemora-
51° '"_______________ sctl nascimento.
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^*m, i"ir*r'>i imtÍi^Wffffrw ^^fíwírV•
<8Baa»ffi3g^ y

lEIoresecu nosiirdlw da "Casa
Ruy B»rlx)«i", no nio do Ja-neiro (Rua SAo Clemente, no 134

\~- Botafogo), no dia exato dafl de novembro, Kol premiadana llolnndn, na Fiança, na In-
IRlater.ii e noa Eatudos Unidos,
la multai eiirtiiB chegaram A Ho-
llsnda, vindas de países Inngln-

anos, 
cipeclalmonlo dm Êltiiaoinidos. pedindo dados sôbre a.vida dn gran.de brasileiro. (Ser.'ulço Holnnd<t de fn/ornuiyófj).

ÚLTIMOS DIAS DA
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BRANDE VENDA DA PRIMAVERA
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AINDA E
nas Lojas DRAGO

TEMPO DE VOCÊ APROVEITAR!
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• «rupo Convonível "DRAGO-STAR"

üm grupo de classe, transformarei em uma cama
de casal e duaa de solteiro. Não precisa desen-
costar o sofá da parede para abrir. Possui
mala Interna. Poltronas com o novo dispositivo
aulomátlro DRAGO-LEK.
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beceira, cômoda Síimt^MSbWfeto^HffikS^lM.
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mento. tôtja em; wsHT^ar/flRt. ¥K?sb «iàftófb, DKSDEbuffet; com bar giratório, % «jift «afj,^^ ^bfa-daa em Vlnilita.

Sala de Jantar "HAWAIANA"

Conjunto funcional, de bela apresentaçfio. em
pau marfim. Buffet-bar, mesa .consolo e 6 ca-
deiras com encosto de palhinha.
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o>wm %mm?'M4i Uimtmò hecancia
Am^lq, «.«.fo 4«c % 'UifeMAs, cbrivcrsivcl em cama<te-«WJl,ev_4)««fel}#to*nt_s. equipadas com o dis-
f\mim, WíffilMlíífób QMÍÚ&rJÈK, transforme-
Te1t»^mi<an_ft!V,<Í!i_ílfl.íti»líb. %rkçbs revestidos demadeira, ^Vtèfdtòa, H 1'ctíhilb ^ferfeltámente pro-tagldqa, qpjjffft, fTKvnfáHtói le 4lü_feB_te.

BH9DK

Dormitório "HOLLYWOOD"

Original e moderno; ém madeira de lei. CompBa-se
de guarda-vestidos. cama de casal com duas mesas
de cabeceira conjugadas, penteadeira e pufe estofado.
A penteadeira e o pufe podem ser lubatltuidoi por
ema cômoda • uma cadeira. ' ' ' X ' A
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da Manhã 5o CADERNO

REVER DORE HOYER
leio aóbie o W.» Veaitvrtldo

Daitija AmwlvMM leeliidUo üiiu.iN
niente em anO.lo. m> (.-viuievtmui.
Collesc em New Luiitloii tf, wm»aen.pie, matCOlldo o «.viitevlmenlu
H"J|\ iiiipoitaiile drt dum;* inudi.ui.t
ti.t AnitMica úi> Norte. Upip unoníle jlufti. c»pvvuliin>i,l_ çouxldft.
s\a, » ballaiiiij alfiuj l>yi« H«>t)t.dando em »i-nuld.t um WtUOQtdtllÀ-itct iwiul no (MIM Ua CulumlniiV. em New YoiK. A» «oUclm <_ ucntu-.n dat espeticult,» »*,„ ,,,,„_

AMADORES
ATENÇÃO!

.U_T01\ ÀÍ.OXSO * TOVSKEVITCH: artistas convidados doMonte Cario para Torto Rico e Trujillo
;tin, ....,.-, .,: ..),: ,;,,. ,,.,¦., ofuTente
.-nt.tnmporlinea nas outras artes no

.lo^nls ds pnrrciofio de formas e
ü }>iiiw« peometrir» de linhas dn
>mllP! rlfissi^n, « riqueza de idr-ias
«¦ R li>nrdnde dc evpressio do hni-
1»dn moderno. Nfm pretondn rom"íwin. 7»r/\'í*nft:- pomptiYttçbvf. ou con-
•lltns, pnts po""" como Msrtha Gra-'htfm: t«\,ffítí»m mult/i$ rstiloR t es-

^nlns mus sfimonte duas maneiras
¦df ^ãptun-r — _>em nu mal. F. no
tnols. ê !iiitib Quiünlio de poi-tn como
ma mfwics v>u ns pintuin.

Dnrc TRnynr /oi c sciti sempre um
«..vinfc-lmcnto nrtistlcn. Silenciosa-
rnprit*. som puWicidndc. cl» dsnçnu
t^o "Rtfi tiponfíh 7i«r£ os !<f»f*!0£ ri»•Cultura Artística. Teriam todos, nes-
M púhlicn BSptOlal, compreendido a
*us mcnsnpom esteticaí Posso ss-Tttntlr que Tcndo-a visto \im« vez,
? ntitt-.iií çiic st pense em reefc-la.

jjg^^m^5^»'

Pie.o Ci$ 2.300,00
por Cr$ 1.500,00

Agem V. p.u» udquiru «ilu
fan_Q4Q inúquiDo itltíinõ,

Anpligdiiot OiKcc.iui», i|a It) MW,

por Cr$ 7.500,
YASHICA FlEX~^(7Mè__|t.ò
d» OS 9..Ü0, por Cr$ 7.300,

FIIMFVERICHROMEPAN
Pf^ÇOi nQffttol C'5 í^iQQ

Agoro: i M_., Cr$ 50,00
¦2 

poi Cr$ 45,00 ..,.!.,

0> mn/i bu/.xpj pmos o/o pí.çu

CASA PERDIGÃO
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V>o>'« Utwvcc uítnii gtttwa&t sn*ivl,i_ fl» fls-nca mnflr-rna

Dore Hoyer í dessaa artiitas qutso quem assistiu, pode aaber o que
significa e o que laz em cena. Para
quem nio viu, a descrição mala de-
talhada de sua técnica de incrível

. controle muscular ou de aua hlpnò-
tica repetlçío de movimento — não
pode dar uma idéia de aua dança.
Como defini-la? Que busca na pin-tura moderna — impressionismo,
cubismo, abstracionismo — a Ins-
piraçSo para suas coreografias? Diz
muito, mas nada quanto ã Dore
Hcycr que podemos ver no palco.
NSo é possível .ivallar com os elo-
Kins de sempre essa estranha dan-
çarina fora de ditsslficaçõca — tal-
ver, íir.ica na auà fantasia fascinante,
na sue austera intransigência, no
seu poder de sugestão."Tudo o que baila — o que ex-
pressa e o que deixa flutuando na
elipse de auas danças — entra no
domínio da magia. £ aceitá-la ou
repudi*-la" — escreveu o critico
argentino Fernando Emery.

Dore Hoyer que nasceu em Dres-
den. que estudou na escola de Mary
Wigman. que tém dançado pela
Europa e pelas Américas, que vive
hoje cm Hamburgo — já foi pre-
miada como a maior bailarina sur-
fcici." Ba Alemanha depois da segun-
da guerra. Dizem os que conhecem
toda sua carreira e todo seu reper-
tório, que Dore Hoyer superou t*c-
das as possibilidades de expressão
em dança. Por isto, num gesto de
humildade-artística, retirou-se du-
rante um ano, a fim de preparar
as coreografias que serão a sinte-
sc de suault —. "ou de sua vida,
o que é o mesmo". Para depois
correr novamente o mundo « apre-
sentA-las. Esta sua recente atuação
em New York. não catará marcan-
dn esse resparecimento? Por isto
faço novo apelo i Cultura Arli«-
tica para nos trazer de volta Dore
Hoyer. So mesmo uma entidade de
caráter cultural icomo ela — ou
como a Pró Arte — poderia apre-
sentar uma recitalista dessa classe,
sem o "sex appeal". os 32 "fouel-
•tés" c outros elementos comerciais
que interessariam mais facilmente
a um empresário.

Sozinha em cena, cercada de cor-
tinas negras, acompanhada de pianoe bateria, Dore Hoyer consegue ser
mais completa do quc um ballet
cheio dc gente e dc brilhante gi-nástica, mas vasio dc idéias. Comn scu poder rie transmissão, cia
pode fazer muito pcla difusão darianca moderna. Eis porque todos
nc apologistas dessa escola, deve-riam trabalhar pelo reaparecimento

ELETRÔNICA!
? o ii í o Fon.i

"OOMINANTfc* *

Agora i venda m» llnui), t»
Hl ttjt* tttOrtlt lUmtiltHHtf, -U'liv
fi'»ktu», tle «lU (Íiivltt)iiilt\
rom rAiiit* riH*t*ptm lunrui.
UHtytio liuubiH" »»« KM. KM

dn r:í(titi ItM-itiftt; t n nlin ll-
tletiuftde »*«• c4UIq w<íoih_;4oi
(* »)tar<>!Í>ii ^ cíiptHikiliufmv-
ctni^iinitlti |iurn tvuhvilliaii
<m»iii kihmiiIoi' «tr hu t»Mti_í*
in*IÍl'K. JMifiihil it :l Mtlt» tlltllt
Kr«vfn;.\o ttp ulttt t]litlÍi!Íii<)t
f i'0|M'(mIu\*>i» id^lrt om «1'rt
• fi(ít*13ilit(i<'.
Alto-loliiiil».: 5 -tltuditlanlç.
1 »llo.r«|niHe tle IU" - 13 ...
\fAÍH m* ttm.ltiiiaiJ»'"* j;tH\,**
nn fiiíxu Hi-iittti^ imliMilu,
Ni III fll tf sÍHt(>MÍCMl]tt_ '£ 

ttltt»'

Irtilo, tlt. móvel, V. hIio tc.tin.
Ir<* çapeçl^U *!*¦> S" jihi« «h
umuiIüm, polocftüim UitocnJ.
nifiilt- ii it jmu U« 1 ri-iilt» t. \>
K'<nlt-*t tutt-rutt nn \.u%iW í\\*\,s
lal r ui _. cil. - lulrralt .„..
_h"<tiiittil>(s . |»í(tii uintt itiHt
buiçAo uiiil.irinr tli> ni>1|| pHP«
loilt» o iriílitii. Ot Hllti-lulnn
li1* latvruiu pivHlíuit u plcilu
t"*|i'rrHtV>tiif(»
Teelailt, tle H tcelm kiuikIi™,
iiuim 5 tcrlítw |M't|ii«*iui>4t «on
tio in xrHittlt".; ilrilt^m,
"|.iil..ii|i" IM, M, .Ml, M,
K», K3, ( hUviiuÍi» nu ltH'l'c«
I M .¦ •|.irklip" Ilililcc, c
a|..t.'t'lhc> |i«,»» h ,<'|>«iilli/|ii
HrflMl.dct tlc f.tH iiiitdiiolici
MtlIlHltlltlfUtlHItttí Al ItsOltp.

|u**pu-im« mmmiii cyiuo çquij'
li '.«il uni ií i* titiinttilrtiíf :•T-acih", .'liiliui", ..(ícrSuiin"
"8olo", "Ju,».".

Xy»v'| ;v ¦¦¦¦¦¦. *_J»¦¦¦$&.

i e'Mhmm '•

Ánlrn/i ri!rfcionai regulável,
Ks» fíhilitnrífir rie rerrpçàn.
i~,irrwil4>t nintt>nir.nrti>t:

* r-íw/ífos em AM;
O firmitnf em FM;
2 cirmitfts em baixa frequêpeia. •

?ft válvulas,
Tf>,-fí.iiiiieas automátirn com S velocidades.
M&bèl jfínminto, em imhuin. jacarandá'
on marfim.

Vijiie o rí.«,"Jt,.Ji>. , i&. ís<^ ...fj^tf»-
Itlinflç t V<M/iql/< ij .»:Àé,<f<NJ^.ÍÍ(.\
dt lekknk-tr,.

m

I

;^^>^:i\ii.wpvftiivhi* Síií-^mf-ricuna rfe E^ciriciaaae
•• - < i . . ! I i I .• IXCUflIlt»

DIZEM, 'NA JUNGLE...
...que Gani* Fenrinrnva devia

aprovallar a onda doa dançarlnoa
do Bolihol r apreientar.iti agora
ao público carioca.

...que l.r-.ituv;, ealá perdendo
tempo precloin para aua carreira
da h.iiiniii.i com ai tarefai de
rtw.itr ilr ballet,

...que mali um tmpreeiidlínen.
lO lltdrpeiiilrillr dt Nina Vnclil-
nina vai terminar, o quo é poil*
tlftmente uma trlitern.

...que n> bailados na TV cario-
ca depõem contra a dança t con*
tra oi próprloi bailarinos,

...que uma ex-componenle do
Balleta .Jooc encontra-se em São
Paulo, tem aproveitamento ade*
quado.

...que Madelcine Roíay apre-
aenlou uma revelação nn festival
da sua escola em outubro último:
Cleia Vilela.

...que Dalal Achcar não eslá
multo firme com icua planos para
o Ballet do Rio de Janeiro.

...que Ady Addor já fol notada
pila critica americana, sem ter
conseguido ainda um louvor,

...que o Ballet Soclcty vai rea-
parecer para uma tournée ao
norte, sem coragem de apresen-
tar-ie á Jungle do nin.

...que o critico Jnqucs Cor-
acull voltará tambénv a colaborar
nesta coluna de Skenc com seus
lúcidos apontamentos e reparos
construtivos.

'iUl\TH|Bf WÊÊt* m¥f ' 'm\ \ \

'if^lwCvittf^l ^B________________________^V^h.

. '.'-iIbB^^&^^^^^B __________________________(

FOTOGRAFIA

AMPLIAÇÕES

dessa artista. Eu gostaria, sobrem-
do, de chamar a atenção do Museu
d* Arte Moderna para Dore Hoyer
— poia êle está destinado a ser o
lniclador dêsse movimento dc dan-
ca contemporânea no Brasil.

O QUE ELES FAZEM E DIZEM . . .

MAIIV ELI.EN MOVI.AN: caiou
com milionário em Nova York

Dore Hoyer precisa voltar e dan-
çar para um público maior, para
ter no Rio a recepção e a reper-
cuss.16 que obteve em Buenos Aires,
S. Paulo e New York. para mos-
trar todo o scu Impressionante re-
perlório. Sóbre as suas crlaçSes em
dnnçn, cspecinlmente aquelas com as
músicas dc seu pianista — n com-
positor Dlmltrl Wlatowltsch — nada
posso dizer, a não ser que devem
ser vistas e não explicadas. Mas
sôbre a sun dança giratória na"Obsessão" atrevo-me a declarar
que c genial.

(Jaqucs Corscull, especial para o
Correio da Manhã),

Alicia Markova foi convi-
dada para integrar o elenco da
ópera na próxima temporada
parisiense.

José Limon, Martha Gra-
ham e Dore Hoyer íoram os
grandes acontecimentos de dan-
ça no Festival de Berlim.

A belíssima Mary Ellcn
Moylan casou-se com um dos
diretores da Sears, em Nova
York. Talvez deixe o "bailei".

. * Alicia Alondo e Ygor Yus-
kevitch voltaram ao Ballet de.
Monte Cario como oucst-artists
para Porto Rico e Trujillo.

Nora Ksye e Erik Bruhn
dançam um dificílimo pas-de-deux de Paquita no repertório

do American Ballet Thcalic.
Maria Tallchief está dan-

çando apenas os bailados das
óperas no Chicago Opera Bal-
let, dirigido por Ruth Page.

George Skibine e Marjorie
Tallchief voaram para Londres
para dançar Annabci Lee no
aniversário do Festival Ballet.

£ Irina Baronova, casada com' Sir Cecil Tennant. voltou ao
mundo do "ballet" integrando
o comitê diretor da Royal Aca-
demy of Dancing.

Margot Fonteyn já rece-
beu várias propostas de DangeViggiani para vir ao Brasil, in-forma o conhecido empresário
carioca.

REPORTAGEM DA SEMANA:
ÁLVARO MOREIRA E O TEATRO

Eu queria um teatro que fizesse sorrir,mas que. fizesse pensar. A. M.
Naquele tempo, o teatro bra-sileiro se arrastava em peças re-

gionais e traduções francesas desegunda classe; os autores, ato-res.ê diretores, que aqui funcio-navam, monopolizavam nossos
palcos com §ua falta dè prepa-ro, com tiradas à lusitana e' marcações de jogo de xadrez.Foi então que apareceram ossrs. Paschoal Carlos Magno (dequem falaremos domingo pró-ximo) Renato Viana e ÁlvaroMoreyra.^Era sangue jovem eefervescente que começava a seintroduzir nos meios teatraismoços ávidos de cultura e no-vos horizontes.

Paschoal Carlos Magno fun-da o Teatro do Estudante doBrasil, Renato Viana o Teatro-Escola e Alvaro Moreyra oTeatro de Brinquedo, do qualfaremos uma pequena biogra-fia.
É o próprio Álvaro que nosconta: "A verdade e que o T.de B, começou a sc formar emmim em outubro de 1913 quan-do, levado por meu amigo Pior-re Beau Rouge, pude assistirJacques Copeau dirigindo osúltimos ensaios da Companhiado Vieux Colombier, em Paris.Desde então, surgiu a idéia dc

Sotto-Mayor e sua irmã* Tint.nde Melo.
Estava formada a Companhia;os_ ensaios, duraram cerca de ximmes, na Ruà Xavier da Silvei-ra, o velho 99. A peça era acomédia de Álvaro: "Adão, Evaé outros membros da família",escrita dois anos antes-
Prontos os ensaios náo havialocal para a estréia. Nò: Pas-seio Público,'do outro lido doCassino, funcionava o CassinoBeira-Mar, construído para casade jogo. Era utilizado apenas oandar superior para jogo; embaixo existia uma grande salaem estilo Renascença. O pro-prietário íoi procurado e fir-mou-se contrato com o T. de B.nas seguintes bases: O T. de B.construiria um palco, uma pia-teia, e a renda seria divididametade-metade O problema,entretanto, era conseguir dinhei-ro para as obras. O empre-sário Antônio Neves do Tea-tro Recreio, amigo de Álvaro,forneceu a quantia necessária

para a adaptação do salão doCassino cm casa dc espeta-
culos.

No dia 10 dc novembro dc1927 a peça "Adão, Eva e ou-tros membros da família foi es-

que poderia fazer, nò Rio, um
teatro nos moldes daquele que
vira em Paris".

Pàssaram-se muitos anos.
A vinda de Pirandello ao Rio,

em 1927, concretizou o que há
cinco anos ei;a apenas quimera:a formação de um elenco queatuasse, de forma renovadora
dentro do ambiente teatral queainda se mantinha no Brasil.

Foram escolhidas pessoas do
nosso meio cultural e artísti-
co, compositores, jornalistas,milionários, figuras quc esta-
vam destinadas-a mudar a fei-
cão do nosso panorama teatral.Também d. Eugênia Moreyra,
primeira esposa dc Álvaro, rcu-
nia senhoras e senhoritas, gentedâ nossa melhor sociedade, pa-ra trabalhar no T, tíe B.

Entre os muitos participan-tes, podemos citar: Luis Peixoto
(autor teatral), Joracy Camar-
go (idem), Marques Porto
(idem)i Alvarus (caricaturis-ta), Heckel Tavares (músico),Brutus Pedreira (pianista), Rc-
né de Castro (critico teatral),
Machado Florença (jornalista),Frederico Barreto (idem): no
grupo feminino havia: Airla
Procópio Ferreira, Briolanja

freada. A sala, com 220 luga-res, estava lotada e aindp ba-
via gente em pé.A primeira apresentação íoi
homenageada com a presençado prefeito Prado Júnior, queviu no espetáculo uma possí-vel atração turística. Quando a
peça terminou o prefeito per-maneceu na sala para cumpri-
mentar os atores e perguntar se
era possível a organização deuma programa que apresentas-
se coisas típicas brasileiras.
Mostrou-se então, o plano do
segundo espetáculo que conta-
va com pantominas, cenas rá-
pidas, bailados, .tudo bem na-
cionai.

E houve a pergunta do pre-feito:
De que modo pode a Pre-

feitura ajudá-los?Mandando pagar o que de-
vemos ao empresário Neves,
única dívida nossr - respondeu
Álvaro Moreyra. 'Em quanto monta? - retru-
cou o prefeito.Em seis contos-Passe depois de amanhã
pcla Prefeitura para recebê-los.

Álvaro Moreyra íoi. Encon-
tròu, lá, o secretário do Prefei-
to quc, vendo-o.cxclamou: "mas

Tamoi étrtfia dcqut mulloi Ui.
<or« já axperimentaram, 4let prd-prioi, ««cular oa taui trobalhos
da ampllaçdo a mnli certera olndu
d« gue (odor gostaram dn novo
paiiattmpo, dl/lc(lmtnla «nlrtpan.
do dt nono oi ittu (robalhot, paraierem /«lloi por caiai comtrclali.

Af vanlapcni do prdptio /otdpra.
/o «xacutar itiu trabalhos dt am-
pllaçdo, j.Ici, um diluída, inúmtrai.
ünlrt tlaa rinalla tutdtnltment*
o talo dt ad poder itr conildtrada
obra Inltlramtnlt nona a /ologra-
;la que /oi fambtfm por nôs muni-
pulada no laboratório. Sabtmos
<tm diluída qut oa irabalhoa dt
laboratório pdo tdo actsifvclj a to-
doi os leitores, i deuido principal,
mtnlt d cartada do mattrial quta. aua montaptm ' tnvolut. Qutm
pudtr tntrtlanlo, deut aper/ciçoar.
»t ntise mlsttr, t para lanto va-
inos dar alpuns constlltoi biísicos
como /aldres de êxito em Inboroló-
rio /oloprd/lco.

A primeira providência rie quem••.' t-iifti amplfaçdct ê a rie confie-
cer bem as qualidades dt teu pa-
pet /otoprd.tco. Via dc rtpra êlc.i
fl» apresentam rm Ires rateporlas:

'Suave, Normal t Contraste. E.m-
minando o nepatlvo _ quc vemos
concluir qual do» papêlj deve ser
o cmprtpado, o que alliü é alm-
plts. Se o nepatlvo ndo apresenta
prandei conlrastcs, estando lodo
iia ou muito escuro ou multo cia-
ro, o papel a ser empregado t )us-lamente o último que mencionamos,
porque com êle uamoj lazer res-
saltar todos os contrastes quc .mal
at dlstiiipuem no nípaliuo. Em co-.to contrrfrlo, isto i com negativos
muito machados de sol e sombra,
devemos dar prc/erêncla ao papelsuave, que desempenhará a /miçande atenuar o excessivo contraste
que existe no nepatlvo. Finalmcn-
le, quando fizemos uso do jotàme-tro para tirar a /otopra/ia, i quasecerto que o papel tnnij indicado sc-
rd o normal, que conservará todosos pormenores do nepalivo, lem
iitccssfdadc dc corriplr coisa alpu-
ma.

, Entretanto, nilo .ulpuem os lei-
tores quc esta é a única dúvida a
ser resolvida, para os nossos tra-
balhoj dc ampliação. Apds conhe-
cermós bem o papel com que va-
mos trabalhar, /az-se mister exami-
nar detidamente o' dmpiiador, pa-ra quc possamos obter dele aj

DE BRINQUEDO
CLÁUDIO MURILO

que burrice a sua, o prefeito
oferece uma ajuda é você pede
seis contos apenas!"

Timidamente Álvaro se des-
culpava: "mas não precisávamos
de mais nada".

E realmente não precisavam:
durante quatro meses o T. de
B. funcionou cobrando dez mil
réis a poltrona, no tempo em
que oi teatros comerciais co-
bravam seis.

' ' TEATRO DE VAN-
GUARDA

O T. de B. constituiu, com
suas múltiplas experiências e
inovações aplicadas aos métodos
antigos, um legítimo teatro de
vanguarda.

A marcação dava tôda a li-
berdade aos artistas que sabiam
se mexer em cena sem se pre-
judicar. Cada palavra era dita
com o sentimento que a repre-
sentava. Os cenários eram mui-
to simples: uma rotunda c apli-
quês, havia música antes de
abrir a cortina para criar o
ambiente'; em vez das três pan-
cadas convencionais vinha uma
criança - Bibi Ferrçira - pu-
nha o dedo na boca e dizia: -
pssssiu! vai começar!

Falava-se brasileiro no pai-
co. O diretor respeitava a es-
pontâneidade s de cada artista,
conduzindo-os apenas para o
ritmo do conjunto. O texto do
autor era sagrado.

Na época, o diretor constituía
uma novidade; o que existia era
o chamado ensaiador. Entre os
ensaiadores mais conhecidos ti-
nhamos: Eduardo Vieira (queimpunha aos artistas a pronun-
cia portuguesa) João Barbosa,
que, embora do Rio Grande do
Sul, acompanhava o Vieira
neste transe. As marcas destes
senhores eram tão rigorosas que
o público as percebia todas.

O que faltou ao T. de B. íoi
administração; cada noite, reti-
rados 50!í para os donos do Cas-
sino, o que sobrava era distri-
buído igualmente por todos os"membros da família". A falta
de administração era tal que,
quando de uma excursão a
São Paulo, em três apresenta-
ções no Teatro Municipal, ga-nharam trinta e oito contos; e
quando Álvaro chegou ao Rio
tevç que pedir dinheiro em-
prestado a Felipe de Oliveira
para ir de automóvel para casa.

Deram-se ainda alguns espeta-
culos no Cassino. Depois, co-
mo cada um tinha a sua pro-fissão e os patrões estavam re-
clamando, foi preciso adiar pa-ra melhores dias a arte dra-
mática.

O T. de B. abrira um novo
caminho. Além do que íoi o
primeiro teatro que colocou no
palco senhoras e senhoritas,
acabando com o preconceito de
que só as "cômicas" podiam re-
presentar.

O' repertório apresentado de-
pois de "Adão, Eva e outros
membros da família" foi: "O
Espetáculo do Arco da Velha"
(o que hoje se chamaria"show"), uma peça russa, o Car-
ro do Santíssimo, de Merimée;
a taverna de Tikon, de Tchccov
c uma comédia de Arthur
Schilitzer.

As primeiras canções de He-
ckel Tavares íoram escritas pa-ra "O espetáculo do Arco da
Velha" com letras dé Luiz Pei-
xoto, Joracy Camargo e do
próprio Álvaro.

Apresentou-se ainda; uma
pantomima de Álvaro, Sinhá
Moça; o autor pede desculpas
pela vaidade e diz que foi a
coisa mais bonita que já pas-sou por Um palco brasileiro. Ou-
1ra pantomima de Álvaro Mo-
reyra: "O Circo".

A encenação do T. dcB.ini-
pressionou tanto Amélia Rei Co-

(Conclui na 9.a página.

m.ncci ii rcicil.ic.eM.,, A lente is um
iimjiliiiclnr, como as ias mdqutnu
/otopiri/lcas, possui vdriai prada»
çtas ie diri. rapma, a fim ie qut •' lotógraío escolha qual a aberiura
mal» ronueuirntv para a jun am-
pllaçdo. _

No caso tlt ex.culnrmus amplia-
i-ór.i multo prandts, i convtnltntt
tacharmos buslantc o tfla/rapma do
ampliador, para quo nossa /otopra-
Ha ndo ptrea a iua'nllldr:, .sv pro-'cedemos ddsse modo, ndo devemoa
nos esqui n-r também que um dia-
/rapma fechado exfpti evldeiitrmiii-
tt uma cómpcnsaçrio uo tempo dt
txposlçdo. Com todas estas optra*
çOes, i provdvcl que a nossa pri»meira /otopra/ia a str ampliada ndo
sala como csperdvamos, apresenta»-
do-se multo carrepada — excesso
de txposiçdo — ou, ao contrdrlo,
branca dentais — /alta de txposiçdo.'

O fotógrafo consciente do sorvi*
ço quo estd fazendo, por.niiln, __.malj executa a sua /otopra/ia dt-
/Inltlva lopo da primeira ve^ An-
tes dc mais nada procura usar um
ixtpct de prova, para /a:cr variai
experiências, ndo sd quanto d aber-
tura de dla/rapma t tempo dc ra-
poslçdo, como tambdm quanto no
prau dc contraste dd papel.

O leitor qua ao .executar' o scu
primeiro trabalho sc sente desaui-
mado, ndo lem raido portanto.
Mesmo os maiores fotógrafos jazemvárias experiências de ampllaçdo,
antes dt apresentar o trabalho de-
flnitivo. Em fotografia, como em
quase tudo tia vida, a perseverança
é o fator essencial, sem o qual nn-
da será alcançado de positivo. Sio
desanimem os leitores e continuem
«a cxccuçdo de seus próprios Ira-
balhos /oloprd/lcos, que temos cer-
teza, em futuro próximo, a técnico
jd estaril inteiramente dominada tentão a superioridade de seus tra-
balhos sóbre aquiles executados
comercialmente, será sem duvida
muito maior.

NOTÍCIAS
Algumas novas maquinas minia-

tura. como a que vemos no clichê,
possuem um dispositivo único qut

I - m

é disparador da chapa c ao uic6-mo tempo carrega o mecanismo pa-ra uma nova fotografia «m segui,
da, o que dá ao fotógrafo ampla
margem de fotografias rápidas esucessivas.

Não tente o leitor tirar íotogra-
fias . de documentos, a menos qut
esteja equipado com,o material aue

mmmm\m\m\\lS^mÚj') I' W|V

para isso se exige, entre os qu..is
figuram um perfeito su-
porte para a máquina e aparelha-
gem rigorosa de mediçíio da dia-
táncia, além dé, é claro, objetiva
especial capaz de dar foco com dis-
tâncias muito pequenas.

* * *
A cópia de negativos às vezes sa |torna Imperfeita quando por qual-

quer motivo não temos uma pren-

sa perfeita. A melhor maneira da
fazermos cópias de negativos, con-
slste em imprensá-los perfcitameiitt
entre'dois vidros polidos e que nSo
apresentem defeitos.

* * *.:•'
Há fotografias que só se tornam

possíveis quando possuímos 
''umi

tcle-objctivo. Dizemos isto, porquo

.-I

4

é comum verificarmos a impossibl-
lidade dc nos acercarmos do obie-
in a ser fotografado. A tele-ob.ie-
tiva então, já quc nãn podemos al-
rançar n objeto, aproxima o mesm»
ate nós e está resolvida a quwtSO.

* a

»¦*
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6.° CADERNO Correio da Manhã
A ECONOMIA PERNAMBUCANA

PIMENTEL GOMES
Pernambuco, em 18.071 quilômetros quadrados,tem 4 milhões de habitantes — Entre 1140 e USO,

* população cresceu de 11%, enquanto a do Brasil'
aumentava de ÍT% e a dot Estados Unidos de 14<"c.— Recife tem 740.000 habitantes — O Grande
Recife tem 1 milhio de moradores — A agricultura
e a indústria pernambucanas estão bastante desen-
volvidas — Pernambuco é uma província dinâmica
e próspera.

«C^:u'5'*s* dividir PèrnunbtWejUo tomando grande impulso, i
«___." pros.Í5fa Provin.c!» nordes- A produção de cebola, por eximi
Sfe-f $!&Em íl«0*rt«cai::plo, esti crescendo aos pulos A' 
hnaJKl AIata; A«mte e Caa- goiabada do Morotó tem íama. E'tinga. Sertão. U meihor do Brasi]> Aj margens;

A primeira — Litoral e Mata do São Francisco, hi uma colô-j~- tem 14.421 quilômetros qua- nia ajricola organizada pelo en-arados, isto é. 14.53S da área to- genheiro agrônomo Apolónio Sa-tal. E' baixa, ondulada, fértil,1'es. quando ministro da Agricul-iatravessada por grande número 'tura. E' um dos centros agrico-1de rios perenes. Destacam-se o las mais interessantes do Brasil.Capiberibc (250 quilômetros de Merece uma visita. Eslá tomandocurso), o Ipojuca (500 quilôme-Brande impulso a viticultura. gra-tros) o Una (200 quilômetros) e cas à Comissão de Valorização doo Serinhaem (120 quilômetros). Vale do São Francisco.
Nascem na Borborema, através- Em 1956. conforme o Serviço!sam extensos canaviais e desem- de Estatística da Produção, as sa-Bocam no Atlântico. O Capiberi- fras das culturas apuradas soma-
nL, e,mboca W um delta- onde ram ».»".2"2 toneladas, no va-confunde suas águas com as do.lor de Cr$ 4.661 milhões. As cul-aeoeribe. luras apuradas cobriram  jE' uma região sempre verde,-1-031.405 hectares. Destacaram-Í
muito fértil, muito pluviosa, bem se as seguintes culturas: cana dei
provida de rios e riachos pere- açúcar. 6.989.395 toneladas, va-nes. E' um dos trechos mais be- lendo Cr$ 1.377 milhões; algodão>los e mais densamente povoados descaroçado, 20.173 toneladas edo Brasil. Há florestas no cimo-Cr?.62* milhões; caroço de ai-1dos morros, caoineiras em alguns;Sodao. 45.726 toneladas e CrS 1001baixios. imensos canaviais que milhões; mandioca. 1.228.743 to-1enchem as várzeas e sobem as co-ne!adas e CrJ 586 milhões; feijão,1linas. Existem grandes coquei- 46.074 toneladas e Cr$ 347 mi-lrais e bons pomares com laran-!lhões; café, 22.405 toneladas ei
jeiras, limeiras, limoeiros, abaca- CrS 470 milhões; banana, 16 mi-lteiros, sapotizeiros. goiabeiras,'lhões de cachos e Cr$ 273 milhões;!
mangueiras e jaqueiras. Enormes milho 107.921 toneladas e Cr$ ...Ibananais e abacaxisais. Há ex-224 milhões; batata doce I-celentes rebanhos de vacas leitei- 66.975 toneladas e CrS 116 mi-ras. lhões: eòco da Bahia ou da praia,

A região i " " """••'¦'-"•--•-¦'-.'«'»"¦'>- = —--
por estradas _.
de rodagem asfaltadas. È' den

i" Caderno — Rio de Janeiro, Domingo, 10 de Novembro de 1957

6.° CADERNOEl

Conjuntura e perspectivas do mercado mundial de açúcar
LONDRES — As oscilações do preço para entrega imediata,

no mercado do açúcar, sáo seguidas com verdadeiro interesse
— assim se expressa o jornal londrino "Times", em sua edição
de 30 de outubro último.

A 23 de outubro, o preço deste produto desceu abaixo de
3,90 centavos norte-americanos por libra-péso. No caso de a mé-
dia manter-se abaixo desse limite durante um periodo superior
a 17 dias consecutivos de vendas — durante 12 dos quais a
cotação seja inferior a 3,90 centavos — as cotas de exportação,
de acordo com o Convênio Internacional do Açúcar, que foram
suspensas desde o dia 25 de janeiro, serão novamente postas
em vigor. Ao mesmo tempo, a obrigação dos países-membrosimportadores, parles do referido Convênio, de não comprar mais
que as quantidades máximas, também será restabelecida.

Situação similar à descrita anteriormente se apresentou em
agosto, mas foi solucionada graças às diferentes medidas ado-
tadas por Cuba. Nesta ocasião, comenta o "Times", 

prova-velmente será mais difícil conseguir um adiamento. Existem
todas as possibilidades de que, não obstante a çecente tonifi-
cação registrada nos preços, as forças normais do mercado con-
seguiram se impor. Não pode existir qualquer dúvida de quea rapidez e as extensões do auge que as cotações do açúcar
apresentaram se intensificaram pela .limitação do mercado livre
mundial, que favoreceu ambos os movimentos artificiais dos pre-_._.. il!». I. _ :__ - J__ .... • " .

i apressando no sentido de vendei-
teu

ços, facilitando a intervenção dentro da corrente comercial. aprei,an00Nas circunstâncias prevolentes, tais excessos ajudaram a criar jmiis ponivel de teu içúcir ante.uma mudança fundamental no mercado. As cotações muito ele- ds nov* imposição dos contigentes
vadas não apenas obrigaram os compradores a manter-se em ?•'? C""""1» Interneelonil do
reserva - as compras para satisfazer somente as necessidades mír".., desti' Capltil."NeOêi-moT

imediatas serão por muito tempo uma herança um pouco afor-
tunada do auge passado — mas bem assim os levou a obter
fornecimentos de várias fontes que nâo podem ser qualificadascomo ortodoxas.

A possibilidade de, muito em breve, se invocar novamente
o Convênio Internacional apresento duas questões imediatas.
Primeira, se, depois das experiências dos últimos doze meses,o preço mundial para entrega imediata", tal como o* esta-belcceu a Balsa de Nova York porá o café e o açúcar, representa
base adequada de negociações, de conformidade com o refe-rido Convênio. Segundo, se a operação do Convênio, ao resta-beleccr as cotas de exportação e outras medidas, será a bemdos interesses tanto dos produtores como dos consumidores.

t bem possível — acrescenta o "Times" — que a produ-çao mundial dc açúcar em 1957-1958 seja amplamente ade-
^°.°a, P°ra "tender a todas as necessidades. Todavia, as dispo-mbilidadcs atuais continuam desequilibradas e toda medida sú-bita para normalizá-las poderá transformar o mercado. Feliz-mente, o Conselho Internacional Açucareiro se reúne em Lon-dres a 28 de novembro, ocasião em que poderá examinar cuida-dosamente todos os aspectos antes detalhados. (BNS).

PRESSÀO DAS OFERTAS BRASILEIRAS
"S^r° ..£"__" .••!í...,!f!_._!côr'1A o conHng.nclem.nfo

cents por II FAS Cube. A cltaçío
de Nov* York, todevli, permen*-ceu Inalterada em 3,70 c.nls porllbre-péio: um* das raióes d* dis-
parldad. é o f*to do açúcar br*i|.
leiro i.r «ntr.gue em ttcai d* qua-lidade consldored* mi e que nio
podem i.r vendido..

O m.rcado teria sido abalado p*-I* pr.llio da oferta brasileira, te
um outro fator nio lhe tlv.ts* da-
do tuit.nticulo: oi rumores p.rsli-t.nt.i d. que a URSS ie Intereua

na aqulilçio d. 150 .00.000 fon.lt-
?". <*• «cucar para *ntrog«t em1V5B. Em vio I. f.m procurado •

,confirmacio diu.i boatos, d. ori-
g.m, allii, desconhecida.

Sabe-se qu* noi primeiros m.l.Sdeste ano o mercado foi fortemen.
t* estimulado varias vetas por Int-

Jortantes 
compm russas, devido

mi colheita d* beterraba na Eu*rop*. ano panado. Mai iit* me,
Hill colheitas i* anunciam bem
melhorei. F.P.

....;._¦.- .i. «atas 1C..W- -"•"•" ;~">.'ai_<__ c ._._» no mi- ¦»-,_-*, _ _ _____ «_

;^^Bm$ÊBm' ESQUELETO DE AÇO NA AVENDIA
. asfaltadas, e"' den- milhões: cebola. 12.033 toneladas! _

samente povoado. Aí se concen- e ,* B1 m>lnoes; tomate. 86.556i
tram 535 da população pernam- "neladas e Crt 56 milhões; li-
bucana, algo como 2.120 000 pe=- "njas, 160 milhões e CrS 46 mi-
soas. Recife, a rani-.il ..,; ™nL lJ}°es: S15al- 12.181 toneladas e

CrS 46 milhn_>e- fava fi "?n7 (_n_. [truida no delta do Capiberibe e r, - ;.--.- -11 — ¦.•,-.¦_-¦ •-¦ —¦-
do Beberibe. Tern uns 740.000 -,,c VÃ5. 39 mllhoes; abaca-
habit ntes. O Grande Recife te-n XIS' H miI"oes e CrS 32 milhões;
1.000.000 de habitantes, t a ter- "«ngas 94 milhões e CrS 29 mi-
ce.ra cidade do Brasil inoes. Ainda e muito pequena

!produção de uva. Colheram 154Para o interior as terras vãoí ESSiSS _T V J"7rjasubindo até alcançar a Borbore* J°2s?4íS n°.valor de tCr$ ......
ma, serra ampla que se alonga 1'?-°'-'°00. Figuram ainda na es-
do sul do Rio Grande do Norte'tatIÍÍca abacate, amendoim, ar-
ao setentriâo de Alagoas inclu- f.oz-. batatinha, cacau. soja. fumo,
*ives. A temperatura vai dimi- ''mao melancia, melão, pimenta
nuindo aos poucos, à proporção a ndia e tanSe"na-
que o terreno se eleva. Em Ga- Em 1955. havia em Pernambu-
ranhus. a temperatura média c° 1-024.460 bovinos (Brasil) ..anual é de 20 graus centígrados. 63.607.580; Portugal. 831.000);,
As chuvas também diminuem, 249.650 eqüinos (Brasilmas ainda são suficientes. 7.564.370; Portugal. 80.700); ...

Esta região — Agreste e Caa- 151.990 asininos (Brasiltinga — tem 16.693 quilômetros.1-""3-"30: Portueal, 239.800); ..
quadrados e 1.200.000 habitan- (Brasil. 38.606.200; Portugal. ..
tes. E' grande produtora de mi- 1-168.000); 635.590 ovinos (Bra-lho. feijão, batatinha, batata doce, i5il- 18.483.900; Portugal
café, mandioca, mamona e algo- |3.890.000): 1.503.510 caprinos
dão. Possui enormes goiabeirais. i (Brasil. 9.878.780; Portugal, ...
vastos tomatais, vinhedos, algum ;1.196.000).
trigo. Há. ainda. íigueirais. pesse-: Os bovinos do Litoral e Matagueiros, macieiras, caquizeiros. são. em grande parte, da raçaabacateirqs, laranjeiras e outros Holandesa pura ou mestiça. Ocitros. Ha grandes rebanhos. mesmo ocorre com narte do re-Destacam-se três municípios: banho do Agreste e Caatinga. NoGaranhuns, Pesqueira e Caruaru. Sertão, há principalmente zebui-Sao muito nrodutivos e industria- nos puros e mestiços. Há bonslizados e densamente povoados, isuínos e cabras. A avicultura in-Garanhuns tem produção varia-: dustrializada está muito desen-dissima. Nele. crescem, lado a,volvida no Litoral e Mata e nolado, ateiras pessegueiros, íiguei- ! Agreste e Caatinga. Em Pernam-ras e abacateiros, laranjeiras çibueo muito se está realizando *m
bananeiras. Pesqueira é o muni-!pról do melhoramento dos reba-cipip brasileiro que mais tomates'nhos. Tem-se conseguido bas-
produz. Possue grande fábrica de [tante.

do. áspero, terra dos algodoeiros \n"fai£inad«W Nn m«™.! n

ComSUndeZ|8Ui%rqaâ1oS
cuadrados. Tem 680.000 taW-SS& Irind&ente^rf"

Com a ii-ncanãn ri,. ™,r«_.„. to?' ^«cas às grandes jazidasdo^'csg_^«fSnrtBB^nas proximidades de
Pajeú e outros, algumas culturas! (Conüeui u s.» páj.)

ECONOMIA DIESEL
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Á Siderúrgica Nacional firmou contra
de aço, a serem empregadas na armação m
construído na área do antigo hotel Aveni
pronta dentro de um prazo recorde de nov
pregadas nos prédios das grandes cidades n
modernas. Dentro de algumas semanas, pdade cenas como a da foto: operários es
táticas que formam o esqueleto do edifíci
pecto de construções que, até agora, só co
ficas filmadas nas grandes metrópoles dos

to para o fornecimento de 5.400 toneladas
etálica do edificio "Avenida Central", a ser
da, no-Rio. A armação, que deverá estar
e meses, será construída aos moldesdas em-
orte-americanas e rfentro das técnicas mais
ortanto, veremos no coração de nossa ci-
pecializados montando as grandes vigas me-
o, e emprestando ao panorama urbano as-
nhecíamos através das cenas cinematográ-.

Estados Unidos.

iotaçôm

QUALIDADE
BRITAÜICA

^

AUTO-rtvms

O ÚNICO motor Diosel que
oferece unidades d* con-

vtrsõo completas • técnica-
mente aprovadas para

todas as marcas de
veículos americanos • europeus.

P«çam-no'i
compltlos Inloimocías
• »m compromisso

B.PBESENTANT.S GERAIS NO 1IASH a_&&
PBAÇA ALMIRANTE 3ACEGUAV, 76.BIO-C.P. «152-TEL.32-W40

CÍPOSITABIOS CENTBAIS PARA MOTORES í PEÇAS

Motatecna R "Barghoff, S. X.
Distribuidores no Rio de Janeiro:

MESBLA S. A .
Campo São Cristóvão, 296

• '8543

A descoberta do tear revolucionou
a indústria de tecidos

Hoje a técnica utiliza-se de dezenas de métodos que simplificam
os trabalhos dos tecelões — Em experiência sistema de propulsão

da lançadeira por intermédio de explosiyos sólidos
Pelo século XVII, ao tempo de tinuando, sem interrupção, nosunyer Cromwell a população da;seguintes. A população da Ingla-Inglaterra e País de Galles não | terra e Pais de Gales subiu rã-ia além de 5 milhões. Existiam nidamente a 15 milhões, em 1792.algumas manufaturas importan-

tes, porém, em grande parte, aindustria constituída de pequenasoficinas, estava ainda na fase da

De 1750 a 1816 a exportação glo-
bal passa de 20 milhões a 92 mi-
lhões de libras esterlinas. Liver-
pool cresce de 35.000 habitantes,

tem seu nome ligado à grande re-
volução, não por ter inventado
também o tear mecânico.

Ficou célebre na história dos
brinquedos engenhosos que criou:
um pequeno flautista que tocava
o instrumento e se acompanhava

produção em domicílio:"Ò"nú"mé-jeriTVlfeÕ" a Wo^M^"**^ 1™£%™J^£^? f fero de artesão? e negociantes não de 40.000 a 140.000; Birmingham v^ as nenás/ri!diva^ comia be-UU- passava , um milhão é .W,»0^Q0 .Em^^^^^^'^^^^^
Os ingleses desenvolveram a' fhõ s^eTabí &" 

^ 18 "?,r °1^ado 
^chard 

Arkwright, com-
colheita do produto de um novo ^i -í- 'a ipetamcnte analfabeto, mas ha-
arbusto nas «isc r-nlsiL _,' Todos esses fenômenos de prós- bil mecânico, às voltas com um
América oue os"tlrelfí^ t X an3 PWicTade e crescimento tiveram "perpetuum mobile", logrou aper-
cashüe áabfad. t™n^mSrHmiorl8em- é 'verdade histórica, na íeiçoar a máquina de Hargrea-
tecido^ o aimdâcf Ãhí.nrt»™ invenSâo de um humilde tecelão ves, dotando-.i de um sistema de
nrinrinnlmpntP nt r=™i' a,!do Lancashire, preocupado em "

Géorê?a As rVí,ap£ae°p,1a e n/ aliviar o PróP1'1" trabalho e o de
tanta mmtsfní.P« «!„ S de sua íilha C' B- JENNY, nome
InetaWa m^«tJ«.,« w,a;ia We ficou Sravada "a Primeira
pafa a confecção Q che8assem máquina de fiar e estava destina-para a confecção. |da a marcai...0 inicio da fantásti-Houve tambem um aconteci- ca revolução industrial que em-mento importante: o antracite co-:polgaria o mundo inteiro James

rolos, fusos e outros melhora
mentos. Tirou patente em 1769.
Dois anos depois, estabelece-se
com a primeira fábrica de tecidos
movida por força hidráulica.
Morreu em 1792, tendo ganho em
dez anos, meio milhão de libras.

----- — Edmon Cartwright, homem demeçou a ser empregado na meta-Hargreaves viu o sucesso de seu cultura, visitando as manufatu-luigia.J-oi um marco notável, po-: invento, que outros viriam aper-; ras de Derbyshire, interessou-serem nao íoi o principal O que íeiçoar e explorar com muitas,pclo problema da fiação da lãiria transformar em industrial um vantagens, mas fracassou por mas, principalmente, pelo desen-pais que se considerava essencial-; inexperiência comercial. ; volvimento da força mecânicas,mente agrário. Aconteceria, como Jacques Vaucanson, habütssi-aconteceu, no século XVIII, con-imo mecânico francês, em 1740,1 Continua na 5.» página.

Impõe, ti ¦ cotação durintt 17 dla.
úttls consecutivo» fôr Inferior a3,90 cenlt por libra — peso, FAS,
Cube. A cotaçío já esti abaixo dês-
sa nível desde o dla .3 * a menos
qua sa verifique uma melhora, o
que parace pouco provável, os pai-ses participantes do Acordo serão
obrigados a limitar seus negócios
a partir de 18 de novembro pró-ximo.

Durante o tempo em que o con-
tlngenclamento estiva suspenso, Isto
a, duranta todo iste ano, os países
membros do Acordo estiveram com
plana liberdade para comprar todo o
açúcar qua desejavam nos palsat
não-pirtlclpantes, Inclusive o Bra-
sil. A Grã-Bretanha, por exemplo,
iá adquiriu mais da 100.000 tonela-
dat destas fontes, enquanto qua e
máximo permitido, se estivesse am
vigor o contingenclamento, teria
tido da 96.000 toneladas.

Segundo at estimativas do mar-
cado londrino, o total da açúcar
brasileiro qua procura comprador
até o.fim dêtta ano ta alava a .'...
10/90.000 toneladat ou até o fim da
março 1958, a 150/200.000 tonela-
das. Ontem, a cotação londrina foi
fixada am 32 sh 6 d por CWT, con-
tra 33 sh 9 d na véspera, na bata
da uma oferta da cinco carrega-
mentos (eirca da 45.000 toneladat)
da açúcar brasileiro: etta cotação
eqüivale, aproxlmtdamenta a 1-55

EM 1956 :
100 MIL TELEVISORES

Em 1SM foram fabricado» no palf,
600 mll rádio»'» cêrc» de 100 mil
aparelhoi de televiigo, eegundo re-
latórlo divulgado pelo Banco do Bra-
sil.

A Indústria de rádio teve inicio em
nosso pais há trinta e cinco anos. En-
tretanto. somente de um decênio a
esta parte apresentou notável eurto
de desenvolvimento, existindo no
palf. 40 fábricas do ramo. Ainda em
1945 importávamos praticamente to-
do o material de transmissSo e re-
cepçüo. Atualmente, produzimos qua-
se todo êsse material, de forma que
do custo, totat de cada aparelho, me-
nos de 20% é material decorrente de
importações do exterior. Releva no-
tar que tal posição foi conseguida
sem qualquer prejuízo no que se re-
fere tanto à qualidade do material,
como á técnica doa eireultos, que iKo
modernos • montados eom extrema
eficiência.

AUMENTARAM AS RESERVAS DE OURO
E DÓLARES DA GRÃ-BRETANHA

ii DSe9u_!.(,0 despacho telegráfico, transmitido de Londres pelaU.P. o Tesouro Britânico anunciou que as reservas de ouro •dólares da Grã-Breanha aumentaram em 243.000 000 de dó-
^K» •"** de outubro, alcançando um total de/.uVi.ÜUU.000 de dólares.

O aumento das reservas inclui uma entrada de 250.000.000
(ConUnua na a.» pàg.i
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MAIS JIPES NACIONAIS — Acaba de sair das linhas demontarem da Willys-Ovcrland do Brasil S. A., em Sáo Bernardo
do Campo, Sáo Paulo, o 15.000° jipe brasileiro. A indústria jáultrapassou os 60% de nacionalização que lhe correspondia atin-
Sir atualmente, com uni ritmo de produção de mais dc 800
unidades pór mês. No Clichê, o jipe 15.000, no momento em
que era retirado da linha de montaçem, em São Bernardo do
Campo, vendo-se, da esquerda para a direita, os srs. José Poli-
castro, Arturo Lothammer y Schmitt e Heitor V. de Souza, dire-tores- da empresa.

' ¦' ' i ¦ ni — ,- ,m.i.,i. ..,,...—, ¦
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Tornos mecânicos s
a revolver dos maii
afamados fabricantes.

Fresadoras e plainas
paro todos os fins.

"%%,'«"%//

Furadeiras de coluna e de
bancada, elétricas manuais,
Máquinas operatrizes em

geral.
il(lHlt_ll.lllllllllllimi_lllllllll!!llllll_lllllilllllllll|l|ll!l||||||l!|||||IIU|llll|||IIIIIHI

SANVAS olerece
uma completa

aislslèncja
técnica,

orientada poi
engenheiros

etpeclallzadoi,
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\.\- 1 SBMSOH-W VASCONCELLOS
COMÉRCIO E INDÚSTRIA OE FERRO S: A.

R. Frei Caneca, 47-49 - Tel. 22-9835 - Rio
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CORBEIO DA MANHA, Domínio, 10 da Novembro da 1987 (>." Caderno
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mlmúss^êmàmmà ECQJffiROll RENOVAÇÃO DE ACORDOS CAFEEIROS
Aprovado pelo I. B. C. o plano rie íinanciamento e assistência v/

DEZ ANOS DEPOIS
HraMlio Machado Neto

?iwffViííL •V-**.***-** o D--- •-•••?- Europa. Devemos nossa existên*
d2 •£&£ A$Sl"?lU * /Uí_?° ã** is W»**nclai ocidentais, exl"-

¦ ÍZJ?~M*-. £__*__*_ d*- A'c- ,*nc'« <-*ue dinsfntes sem j nemnunha, a «Iviáv-avi atue rais eralei tinh.m ,n-,^„ . LI3ij"i, ./•*!
Ã.gy.g-WWtl,. PâSMd.i o mo-íodio ainda persistia, após a lutaMato (tüminanse da derrota, $llr- Wrenla; o sentimento da «oli-
E_t£ *•/**'*ro d* PC»* Aa »• danedade dentro da mesma civl-

LONDRES ANUNCIA: ,

A mais moderna usina de laminação do mundo

m.-rZt ; ~' *,:™--*-'**-*\,1** «.inação, porem, imped a evar aocampos (r*.-ar*m amados] Foram extremo a vitória, que em suasHXWurnicrAj ate as «mente* du- ultimai conseqüência?, poderia re-
, ur.srta* * nUntaon no outono sultar no íim do Ocidente.
BR^ftliiMf,evc inici?em
SOÒ • até a TOO caioria" ou seja ffififijfe 1K4*,,-icomo » r,eíorr
onde a «SBatriSo r r.òómifa mao recebeu 40 marcos da nova

'vaxardo i*'±** «—aáis * r*'i-.«ci'«**Ui,'d--d** Audaciosamente, e à

da dc-rv:*. o rwr.o trabalho *c Dr> -rrhard resolveu acabar com

cisarrvN motda do Bftntdo negro,, fíSíSSS bási"*.* A. Pjoduçao
viU» mais do que méis de tra- '"^J™1 ?2.ftUo,««ff^rio_ *
balho dc mbtclro ímctade do total de 1939; ela de-

Publicaci*. oficial do eoverool™* l»rt*m. sustentar população
de Boan rVcQahcce .-, aUtude cor- ma.10r _ 8inda *t«*dç as necessi-
re-.i dM aliados otidentals, di- daac.s «ja reconstrução. Segundo
zende cv.c entes "poderilS ter °f n'>'ei:; de enUo' «o?aria a cada
retirado íuss tropas deixando os «<*»*• - Prato em cinco anos, 1
alemães ratotoouâ seus „rc>t)ie..par dc sapatos em doze. 1 camisa

... »*... ....-:A . ' cm 18 e um terno í*m 100 ann.'

LONDRES, — Acaba de seranunciado nesta capital que seultimará proxlmamente no Reino Unidos uma nova usina de la-mlnnçôea que será a mais nvan-
çado de sua classe no mundo.
,„° W?.0 da -natalaçío será de18 milhões de libras esterlinos.Trata-se de um sistema de la-minação de perfis universais queproduzirá novas secções de aço demaior resistência e peso mais re-duzido.

„ A fábrica pertence n firma"Dorman Long (Steel) Limited",de Middlesborough, e represen-ta a culminaçio do programa da

O Sr. Judge, diretor e enge*
nhelro-chefe da íirma, asseve-
rou que a nova instalação aííta*rá notavelmente a todos os queempregam materiais de aço, tan-to aos quc utilizam estrutura co-mo a outros. Produzir-se-á gra-de variedade de perfis unlver-sais, desde os de 0,91 metros dcíundo com rebordos de 0,40 me-tros de largura, até os de 0,18
metros com rebordos de 0,13 me-tros de largura.

Espera-se Iniciar em princi-
pios de 1988 a produção experi-mental das máquinas de lamina-
ção.

Ihmõ5íêdê ll0br?sOnisateíil,í,60 raJ-L,y'5,sina,a «.«nPrt» «.ue. me- .,.,...m-w „„«,„„, .-,«inoe» ae libras esterlinas. I diante os perfis universais, se oíe- do exterior". (BNS).

recerá ao consumidor um aumen<
to de até 10< na eficácia sóbre a
doa perfis de mais diversos ta
ma nu os e de maior resistência
am- 

oa que ora se fabricam no
«ino Unido.
Estima-se que a economia de

peso será de 8 a IO*. A produ-
ção, ao que se indica, alcançará
oito mil toneladas de aço por se-
mana,

Acrescentou o porta-voz da
íirma: "O engenheiro britânico
de construções de aço, capacita-
do para desenhar estruturas n
base dos novoa perfis, achar-se-
á em situação mais favorável aue
atualmente quanto aos mercados

. A Junta Adinln-lrutlvii doInstituto Brasileiro do Café apro-vou, em aua reunlio, parecer doComlsfio da Finanças a Orçamen-
to, relacionada com o plano daAwlatèncla à Cafelcultura pnra oano de 1088, elaborado pela Co-
mlsslo do Agricultura.

Dentro do critério de propor-donalIdRde estabelecido pela lei
1.779, íoram votados créditos
para a execuçio. mediante acôr
dos com oa Estados ou direta
mente pelo IBC, de serviços rela-
clonadoa com as pesquisas agro
nômlcas, defesa sanitária, conser
vação do Bolo, assistência técnicaaos cafelcultores, previsão de aa-
iras, bem como a ampliação darede de salaa ambiente, de ma-
nelra a cobrir um maior número
de centras csíeelros, segundo pia-no elaborado pelo IBC.

Com o objetivo de facilitar aexecução do atual Flano Caie-
eiro, de maneira que oa setabenefícios sejam postos ao ulcnn-
ce de um maior número do in

foi recomendado o fomento, ain- verificação pelo Banco: 1 — LO*da maior, da fundação de novas CALIZAÇÃO: latitude, longitudecooperativas, para cujo llm íoram reservados os necessários re
cursos na C.K.A.C.

Na mesma reunião foi aprova-
do o piano de aplicação doa re-cursos que constituem o Fundo
do Café. elaborado pela JuntaAdministrativa, nos termos dodecreto que criou a C.E.A.C., Dlu-no êtue, segundo o qual recursossubstanciais se destinarão à reno-vação das lavouras e á lfnplan-
tação de novoa catèzals, ao linanclomento de obras assistênciais relacionadas com p trabalhador rural e ao fomento dascooperativas,

Os financiamentos serão a pra-zo longo e a juros baixos.
RENOVAÇÃO DE ACORDOS
Após analisar a renovação deacordos já existente*, «nu»* osEstados e o IBC, concedeu o pie-nárlo da Junta reouisoa no valorde Cr$ 18.400.000,00, distribuídos

AUTORIDADES MONETÁRIAS
OPERAÇÕES COM OS BANCOS COMERCIAIS — Saldos em íim de mês e ano

ms* tà*dnbos, Esm medida teria
. resultado r.a morte de alfuns mi-: A solução do Dr. Erhard con-• !hc«. tetRttamlQ tal estado dc trariava todas as previsões. Atra-

subnutrição nos sobreviventes, vós dos demais países, os técni-
que em .iljr-.-.-y anos a Alemanha c-os pontificavam que a liberdade

.teria dewpjrtN-iáo do mapa da era idéia morta, a livre concor-
rência coisa arcaica, pertencendo—^———————-—¦—\a futuro às economias dirigidas.
Como o novo marco poderia re-
sistir à ânsia de comprar, e à
alta de preços fatalmente resul-
tante da libertação do mercado
cm pais onde se precisava de

Cr» l.ooo.ooo

ACORDO COMERCIAL
SUEC0-CHINE5

|tudo?
Os resultados não1SIOCXI1AIO — l'm artrea comer-

tui Ma AMÉM kMteU* rf.-en-lj.an, esperar. Após ligeira altar-*Mui--. ie.mpree.-,de:inidaii os preço-, passaram a des-tesien» e*n
de anlreif res indlrarlo de cer. Em 1949 o Índice

Berrado.

r_»fií? iT* ^TVi "iT da 211 P^a 188. A fartura voL
LJ-y*»"1.1 «»' ««^«t-nente^ou a liberQade. Com o Pia-
-_Xe_ír J^0,m -_™ V!™?. n« Marshall, a Alemanha recebeutòtaaa, cc«» jNMM r*sr. «« «nal, . 4-3 milnôes de dólares> poucomenos da metade do valor rece-

biòo pcla França, ou sejam 29!1P56•aatr* .*« arttr.-.-.. d- ex-Mrucio sur- por alemão contra 72 para cadac-m «M n.„a.-a r.» ti.u t» en-on-;(rancès. A partir dessa injeçãobtm^aBawtjtt, jm«mn Bywtafa, fin-mce^ a economia germani-amPtearti e e^-iTa-Be-iu-, MnMd, ca recuperou-se de modo firme.
ZSLZ.^r Ci",lfls,!r" ie m,UL Tres milhões de novos empregosbotnsraae-tal , e^uir-nenti» -letri- aUviaram a situação criada pelo

xo dc fugitivos. Os acontecieo*. pn.*d'-*..-( ijct-íuf.--». rqul-iamenros
para ".«-,-.:!_,. eir.

Os jrcsSít-ts oSunetf» -\Mtv-\rrfndem mentos internacionais, como
em, „»u ««..«ea^i^^oaueio de Berlim, a guerra da
4le« . ,r»x.* HVMttrias, aragoTía Cortla e a agressividade toviéti-
arwaa-ia. prv-Jow., «0tml«» f,»iraa, fa: h|í*™?,« «l»-*-*- <»clden
nstn*ra_ «t. o a*-írd- r,i<i evcini e ttís. a admitir a Alemanha em

] hitercAia&X. de ttnerM nSo riudAS *ua . companhia com direitos
asa Uiiu. Os Moiaraentoi m efelaa-í-é^J81-5* . ., ,
rie »..>-» orai bjue reuliUiteral era i P" anos depois, a Alemanha
c*»r«t_ sof-as irarn-terirrlss llfcras es-iPn,sRcra e reconstruída SOb o ll-
teeu-a» *n en.™ mordi at-eita por .heralisreo econômico, olha com
amtkas as parte» e-í-it»i_iA*. confiança para o futuro, enquan-

¦ ..As txsMttatta iiku i fh^írTirrí-í--&-E*a]ic^e_j_^nglaterra pade-• T«f_n nm rii.T I.-UJ de c*rns« . . Ctm sob O esíãusTiro"
ss **M.N4 icrj i fit: 4m.mi no* pri- Comparada com a França, a
melros twie tor tt t iks\e ano. enquan- Alemanha sofreu maior destrui
t» qo» u ím-x-iruf-í-f-s alcançaram ..ção. recebeu menor ajuda ameri
ii c-.v íw i«rrs i« «*.õei. j;m itu»i fânai tem menos recursos intrín-
perií-4-, de is."«ís a» fifr»« (oram de secos e menos riquezas no sub
eo*e*s ii.444 f+f . t t-H m (crs .. ^o. Entretanto, sua produção dei.j.*»>.*> a s:.íAV.r-«\. rcipeciivamen- 1957 e qUase exatamente o dó

. »e. rn^r-*.-„-,* <-ue c. principal, at- üro da rie 1946, e seus preços no«-»"*e «tí* a Sisecu cx-wilji > China
Ue ?*p«a e rraícliuria. SISL ' (ConUnua aa 5.» pis.)

FUMOS IMPORTADOS
PAR-4 CACHIMBOS

Reíebemos voriado sortimento dos mais afamados procedênciasdo mundo. Distribuidores exclusivos: Luiz Korn & Cia. Ltda.Comercio t Importação de Artigos rV Fumantes. — Caixa Pos-
ÍPJ,-??63 tJ00 Paul° Representante no Rio: ABEL DE OLI-VEIRA - FONE 23-0885 - VENDAS SÓ POR ATACADO. ¦

-. 34154

RECURSOS FORNECIDOS AOS BANCOS RECURSOS RECEBIDOS DOI JiANCOS

~ F.m depósito no Saldo lt.
FIM DE ANO OU MtS *§ <5 . Banco do Brasil g

«8 *| ^ «"f
ií |S -S 1 «> (» - a;
X'í n -J g A ordem da Outroí depo- S ~~

 _a | |. sumoc JS !
hC t17'*" 1M1  5M< »••» «0 »«5 'UM 1.771 *,.„, liMi

1M2  ,W7 ,S«7 •" 1.070 1.701 1.701 H.403 J.3S3
1M3'  tm 5-008 «-3M H.<04 I.04S 10.KS6 1I.Í0J 1.493
19M ••'• *M~ Sm *»- »m 3.533 11.370 13.810 1.635
1955  !-893 ••"• «0 13.011 1.0181 14.378 17.385
 6'970 «-*06 "» ..-.71 4.306 16.358 30.665 8.69*

1956:

J"níÍr0  5S42i ,I83 W' «.-» 3.104 13.546 ,6.680 4.360
í-evereli-o ,,..,^:.,......,_ 4.8211 6.398 «46 „.,„! ,.,**] _.7M 15.M7 rMJ
:>UrC0  *'M ••«* 13.308 S.MOJ 13.308 16.487 4.340
Abr"  . »-H ,/iU 7M U.-M ri»} O.W -._ 16.708 .. 4.S31
M,Í°  5'1M ¦¦•« W H-944 3.334,' 13.647,. _ 

^.wí ^Í79»r
JUnh°  4'968 í-,« »1 -I-S-4 3.185 

- 
13.333 „.«, 4.8OJ

JU,h°  SA3t «*»« «3 11.1* 3.354 13.381 16.645 4.850
MÍ'i0  «'8M «-1M «9 12.173 3.317 13.368 16.886 4.513
Se,embr°  «026i "'1M ' >« »*3«l a.«Ü 12.445 18.737Í 1.352
°UtUbr°  «í94 

«•>«! « 
13.339 8.416 13.141 18.757 3.813

^~~2ÍnSlíffib^^^-___^^H "-719 «-113 »» ".HS 8.595Í 14.191 17.786 4.640
Dt"mbr° ^7^—-™*. A-SSSl IM 13.971 4.306 16.359 ».«,, ,.694
1957: i.

Ja"eir°  !W7!, «*»4 MS 13.190 4.905 
"jJÍMO^ -^~~ 

T^lívQí 4~~**i
r'V"'Ír0  !"°! '**« »« «.«5í| 4.464I1 15.740 ' ».M4 ' 7.545
M*rC°  6m\ «-128; «M 13.534 4.521 16.656 31.177 8.843Abril •.•¦• 5-885j ••.» «a ursos 4.b?b 10.750 n._» 7 ,.._
M"Í0 ••• 5-830| «-104, <>»* 12-502 4.7«aj- 13.935 J' 30.783' 1.101

tíí. ,v . * ."•"»•"-¦¦( '"«««une
a altitude da arca » plantar; ex-
poslefio ao sol; face: topo-n-afia;
declívldude; 2 — SOLO: eatado
químico e ílíleo; proíundldado;fertilidade;. 3 .-- BENFEITO-
RIAS: existência' das necessa-
rios; 4 — RESIDÊNCIA: do pro-
prietário no Imóvel: o — ATI-
VIDADE PROFISSIONAL do
proprietário; 8 — OUTRAS ÁTI*
VIDADES om exploraçüo: l:àna,
pecuária, etc; 7 — Situação »co-
nômica do proprietário; *;)¦ —¦
condições do plantio: o plantioobdecerá à técnica recomendada
pelo Instituto Brasileiro do Café,
de acordo com o Instituto Agro*
nômico de Campinas.

1 — O financiamento is coo- .,
perativos locais c regionais da ca- l
feicultores compreenderá sua ins-tnlnção e aparelhamento em ma*
quinaria para o beneficio, rebe-
neíiclo, catação do café e sua
industrialização. Os empréstimos
serão realizados a juros de 7% „ „-aa., prazo de seis anos, não de*vendo seu valor exceder o capi-

(relatórios wtra"de'a"pÍlcâcão'd'o7 UI2 
^1!,• !™£?~-Arecursos iá eWerlMni ninnn 2 T° íinanciamento de servi-

dedicação dSSSdS eP doS «os*-d? •"¦"ttacla.io trabalhador

, 4V,™v,»W,»V| UI3U1UUIUU1
teressados, especlalin-entV dol P^-|í^vS^S- cJÍ\éri? P-;oi!?nrcional
quenos • médios cr_elciutoresj^y?«1„,*ldo •3**air*sL1-"9,e. Iu"•ibordinou as condições mínimas

Elaborado no Departamento Econômico (DivisSo de latudos MoneUrioa e linanceiroslFontes: Banco do Brasil S/A. (balancete mensal) e Carteira de Redesconto! dô Banco do Brasil S. A.

Produção nacional de acnmuladores elétricosÈÈ& Im
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Cincp grandes fábricas do ramo, do total de nove, localizam-se em
São Paulo — Capital, valor da produção e número de operários

Um dos mais diversificados se-
tores da indústria nacional é o
de aparelhos elétricos. A maio-
ria das diferentes linhas de pro-dução, numerosas altamente es-
pecializadas, já atingiu plenamen-
te a auto-suficiência, dispensando
a importação de similares estran-
geiros, aos quais nada ficam adever, tanto em aprimoramento,técnico como em qualidade. Fo-cahzamos, a' seguir, em rápidas!informações, o setor fabril de'acumuladores elétricos.
DESENVOLVIMENTO RÁPIDO

A produção de acumuladores

duçao atual pode ser estima
da, em termos anuais, em 850mil unidades, incluindo-se ai osacumuladores de níquel-cádmio
(alcalinos), de larga aplicaçãoespecializada, e que até há bem
pouco tempo eram importados.

UTILIZAÇÃO
DA MÁQUINA
DE LAVAR ROUPA

,... ... „_ „.„uulta Está se vulgarizando nestes últimos
elétricos no pais se desenvolveu,tempos * u*ilizaç*»o da máquina de
rapidamente, tanto no que se re-'lavar rouPa- Ainda, até recentemen-
fere aos modernos processos in-ite' somente pessoas de elevadas pos-
ternacionais de manufaturação •!cs tinha,n possibilidade de adquiri-
quanto à capacidade de atendi-ilas' face a0 seu alt0 prci:o- Todavia,
mento das necessidades do mer-'a! facilidades de pagamentos eatabe-
cado consumidor interno Entre- lecidas e " redução continua do eus-
tanto, essa capacidade não atin t0 indust''ia'* es,ao possibilitando a
giu sua plenitude, uma vez aue sua a<,uislcao ts-nbím pelas chama-
ainda são permitidas importações "e* menos laV01'ecid-'s-
dos similares estrangeiros. j **** um obice para a sua maior dis-

A fabricação parte desde gi-an-|scminaç'i0 no '«terior: a deficiência
des acumuladores para submari-idos servic°s de iomecimento de água.
nos até as minsculas célula? ?-,(*>.. NÊ° íora isso' e o consumo no hin-
cionarias.

as minsculas células esta-'

POSIÇÃO ATUAL

MATÉRIAS-PRIMAS
Como acontece na maioria dos

países, a preferência em nosso
país é pela utilização de acumu-ladores de chumbo ácido, daí anecessidade da indústria nacio-
nal do ramo ter que importar a
principal matéria-prima, que éo chumbo. Outros poucos mate-riais que compõem o acumulador
elétrico tambem são importados.
Mas essa situação é provisória,uma vez ¦ que a produção dechumbo entre nós está experi-mentando notável impulso, omesmo acontecendo em relação
às demais matérias-primas em-
pregadas.

Um dos fatores que propiciaránovo e rápido surto de progressoà indústria nacional de acumula-
dores elétricos reside, sem dú-vida, na recente implantação daindustria de veículos auto-motores
em nosso país. Por isso é que asatuais fábricas do ramo se pré-param para executar os seus pia-nos de expansão, a fim de atender
o inevitável crescimento da de-manda dos acumuladores brasi-
leiros.

GAÚCHAS
O parque de máquinas mantido

pelo Ministério da Agricultura no
Rio Grande do Sul vai ter reforça-
do com a remessa urgente de vinte
colheitadeiras rebocadas, medida jádeterminada feio ministro Mário
Meneghetti. A iniciativa decorr«u de
augestSo apresentada pelo diretor da
Divisão de Fcmento da Produção
Vegetal, que recentemente percorreu
o Sul do pala, inspecionando as re-
partlçOes a teu cargo e constatando,"in loco", as necessidades imediatas
para execução dos diversos trabalhos
a elas atribuídos.

Essas vinte colheitadeiras passa-
rão a integrar quatro patrulhaa, com
ide em Postos Agropecuários loca-
lizados m pontos estratégicos da re-
gião triticola rio-grandense. Segun-
do relatório verbal feito pelo diretor
do Fomento ao ministro da Agricul-
tura, aa quatro unidades terão ati-
vidade volante e passarão a coope-
rar, junto aos pequenos trlttcaltores,
nos serviços da aafra que ora ama-
durece e. que, segundo estimativa
dos técnicos, será maior do que to-
das as anteriores.

As máquinas já com ordem de em-
barque para o Rio Grande do Sul
íoram adquiridas, há tempos, para
prestar serviços na região do São
Francisco, de onde voltaram recen-
temente, por não serem mais neces-
sárias à Comissão que dirige as ati-
vldades agrárias do governo federal
naquele vale. Assim, aerão logo em-
pregadas, passando a prestar real
auxilio aos trlticultores sulinos, na
safra que dentro em breve vai ini-
ciar-se.

novos- recursos, quotas administradas por uma Junta, etc.) paraos Estados receberem tais auxi-
lios, que estão assim discrimina*
dos: para São Paulo — pesqui-sa agronômica (C.I.A.), Cri ..1.000.000,00; pesquisar pragas e
moléstias (D.S.A.), CrJ 
1.000.000,00: conservação do solo
(DBMA), Cr$ 1.000.000,00; assis-
tência técnica (P.D.V.), Cri ...
2.000.000,00 e previsão de safra
(P.D.V.), CrÇ 2.000.000,000; parao Paraná — Cr$ 4.000.000,00;
para Minas Gerais — CrS ....
3.000.000,00; para Espírito
Santo — CrJ 2.000.000,00; para o
Estado do Rio —¦ Cr| 1,000.000,00;
para Pernambuco —- Cr$
400,000,00; para Bahia — Cr$ ...400.000,00; para Goiás— Cri ...200.000,00: para Mato Grosso —
Cri 250.000,00 e para Santa Ca-tarina —• Crf 150.000,00.

SALAS AMBIENTE
Estabelece ainda a proposta4.343 aprovada a instalação, medianteconvênios com os Estados, de"salas ambiente" destinadas amelhar orientar os lavradoressobre o preparo de caíé e a ços-sibilitar a execução da atual po-lítica cafeeira. Dentro do mesmocritério de proporcionalidade, foiincluída, no orçamento de 1958,a verba de Cr$ 12.870.000,00 paraa ampliação de tais serviços. SãoPaulo ficará com 14 postos; Pa-i_3á-8;..Mina.s_Gerais 8; EspiritoSanto 4; Rio de Jãn"èirõ~Zr_ahi<r

1; Pernambuco 1; Goiás 1; MatoGrosso 1 e Santa Catarina í, numtotal de 39 salas ambiente.
COOPERATTVISMO

Para o desenvolvimento do co-operativisnio entre os cafeicu'to-res a Junta Administrativa i.u-torizou recursos no total de Cri56.000.000,00 (para 56 cooperati-vas já existentes a seremcriadas). Êsse financiamento não
poderá ultrapassar o capital e re-serva realizados de cada coope-
i^tivainteressada, exigindo-se,
PanrT5ís~«mp*-t5tiffie'í_4o^
tação em ordem -e diretorias idô-neas.

A distribuição proporcionalserá efetuada do seguinte modo:Sao Paulo, 21 cooperativas; Pa-raná 12; Minas Gerais 9; Espí-nto Santo 6; Estado do Rio 3;Bahia 1; Pernambuco 1; Goiás 1;Mato Grosso 1 e Santa Gata-rina 1.
APLICAÇÃO PARA 1958

Aprovou ainda a Junta Adml-nistrativa o plano de aplicaçõesem financiamentos para o pró-ximp exercício operações .essasdestinadas à renovação e Implan-taçao de cafeicultura racional, àcompra ou instalação de apare-lhamento para a melhoria das
qualidades do café ou na instala-
çao de serviços gerais de assis-tencia ao trabalhador das pro-pnedades cafeeiras, tudo emcumprimento ao decreto n.o41.651, de 4-6-957
RESTAURAÇÃO DE CAFÈZAIS

A deliberação do plenário daJunta, oriunda de parecer da Co-missão Especial de Planejamento,
prevê as aplicações, no setor íi-nançiamento na restauração eimplantação de cafèzais médiosem zonas ecológicas e no amparoas cooperativas de caíêicultores,como processo ideal de assistên-
çia aos pequenos e médios pro-dutores, obedecidas as seguintesnormas:

*) — <-•• verba votada pelaCEAC, 50% serão destinados àrestauração; 40% à implantação;0% as cooperativas e 5% a ser-viços assistenciais; b) — restau-ração: até 20% da lavoura no

poderá consistir na instalação d«água corrente; piso nas casas;instalações sanitárias; ambulató- 1rio; gabinete médico .dentário;
clube recreativo;.luz elátrica.

3 — Deixou a Comissão dt
Êrever 

o íinanciamento da insta-
ição de aparelhamento, para amelhoria das qualidades do café,

item que reputa da maior impor-
tância, por estar o mesmo co-berto pelo § 2° do artigo 11 do
Regulamento da ' CREAI t vir
sendo por esta satisfatoriamente
atendido.

A Comissão reputa de grandeimportância o início dos finan-
ciaraentos preconizados, que ,ceratamente incentivarão a implanta-
çáo da cafeicultura racional no
pais, desestimulando as plantaçõesempíricas, que tantos males nos
têm causado. Considera qué, arestauração de lavouras permiti-rá a liberação da área da cultl-
vo e braços, em benefício do de-senvolvimento geral da economia
agropecuária. A instalação de
cooperativas melhorará"as quali-dades e contribuirá para o íór-
falecimento da economia dos pe*
quenos e médios produtores.

AR CONDICIONADO
APARELHOS

MARCAS FAMOSAS

INSTALAÇÕES
CENTRAIS
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terland estaria crescendo com muito
maior celeridade que presentemente,
incremento a aua produçSo em esca-
las ceda vez maiores.

Existem em todo o país, segun- S3° diversas as íábrk-as especia-do dados divulgados recentemen-,.tendas,-qué produzem as aludiria
te, 9 estabelecimentos fabris cio mí*clu!nas em nosso pais. com suas
gênero. Cinco dêsse total, com- j características próprias, podendo ser
nreendendo grandes, fábricas, se; ig»a'adas, porém, aos melhores simi-
localizam em São Paulo com'um':lares cstr!1*-f*eiros. _  __...
"£>•*»•. declarado da ordem de! A estimativa da produção até o' defemPen**->ndo um duplo papel400 milhões de cruzeiros, 1.200 'Im do corrente ano é da ordem de" -¦ como contribuinte como
operários. Somente o valor anual 

'25 mi' ' 30 mil unidades.

remete fíSft-^^^S!8* 
EstS° Sendo construída em São Pau*

Uu \?_fl miihsS? d- 
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Índia nos programa^
de assistência técnica

NOVA DELHI — A fndia está

• funcionamento dentro em breve.

ENCAMPADAS PELO GOVERNO
MINAS DE FERRO DA LAPÔNIA

ESTOCOLMO —

I

TODOS OS TIPOS
PARS

TODOS OS FINS

recebedor — nos programas de
assistência técnic? aos países sub-
desenvolvidos da ONU.

No corrente ano a Adminis-
tração de Assistência Técnica daONU está financiando um pro-grama de treinamento de 85 en-
genheiros siderúrgicor indianos
que se encontram na União So-
viética.

Além disso a ONU pôs à dis-

INQUIETAÇÃO
NOS MERCADOS
BRITÂNICOS

Um pcoduie da

mu ¦ tjftósnm rnsum de embiimns s. i.
Membro da A-wcíaçoo Brasileira poro o
Píiír-v-o/W-r-ento cfot Indústrias de Base

phi ESi Rio de Janeiro - Avenida Brasil, 6503
^o-- _______ R. Santa Lurio, 305-B

S. Paulo * Ut-ingo • Recif» - P6rto Alegre - lalim

A , grande LKAB e Grãngesberg serão co-companhia mineira ártica sueca proprietárias, em iguais propor-de minério de ferio Luo.ssavaa- Sões de uma companhia de ven-
ra-Kiirunavaara AB (LKAB) „? conJuntos* cjiamda AB Mál-
passou a ser propriedade do Es- SSSSSU, _5HR25 doTllttado em l.o de Outubro, quando barques de'minério Londres - os mercados Uritâiil
a anterior portadora das ações A LKAB, cuibs escritórios cos ío,ram c«'--**t«*-'*»---w ->«t« <-»i
ordinárias da LKAB. a socieda- principais se encontram emf_s- í".0? 

" P?r Ta ri™* in<Iuleta-
de Grãngesberg. recebeu um ¦ tocolmo, explora minas de ferro if"°i T T"q^?cl* do w*v,men-cheque _de coroas 165.000.0001 em Kirúna e Malmberget acima Q0ix 

tensSo """"^ no 0riente Mé
O.OOin ™,™ pi-i- dq Círculo Ártico e possue ad-ministrações portuárias, nos pôr-tos de Luléa, no Golfo de Btnia>.e Narvik, na Noruega

. ,, - ,- *w„l. A produção total do
-»,, G"n--esberb conservara em do alcançou 13.800.000 toneladasseu poder umas 21.250 ações de! de minério de ferro, exportandoum valor nominal aproximado se 12.900.000 toneladas. Desti

posição da índia os serviços deuma Consultoria dc Mineração e2 técnicos em engenharia hidráu-
Íica para òs trabalhos que estão
se desenvolvendr na represa deBhakrá-N.-.ngal.

No decorrer dos cinco últimos
anos, a fndia recebeu auxilio
técnico ias Nações Unidas no va-lor de 6.395.000 dólares.

Por sua vez a fndia contribuiu
financeiramente cor. 450 mil dó-lares anuais além de oferecer fa-cilidades de treinamento paratécnicos asiáticos indicados pelaONU.

Desta, forma, a índia não vem
apenas sendo um dos maiores bé-neficiados da Ásia como tambémum dos 8 maiores contribuintes
para o programa de assistência
técnica aos países èubdesenvolvi-
dos. ISI.

(CrS 1.980.000.000), comomeiro pagamento da quantia'to-tal de coroas 825.000.000 (CrS9.900.000.000), que deverá ter-ml?aü.5m }. í*e Outubro de 1961.1 A produção total do ano passa-

em coroas 21.500.000 (CrS...258.000.000), ou sejam, uns 4.25í do capital de ações daLKAB, aumentado de coroas
110.000.000 a 500.000.000 (CrS .. „„..-..„,„> r,M„u„s uninos p1.320.000000 a 6 000.000.000) Èni Lobcí-000«adas Wtai.! de Outubro. Alem disso, a1400.000 toneladas. (BISI)

'• \ <' ;V ''¦ ;

Desta
quantidade, a Alemanha Ociden-tal comprou 5.800.000 toneladas,
Bélgica-Luxemburgo 3.000.000 detoneladas, Inglaterra 2.600.000toneladas, Estados Unidos e

Os ambientes da City estimam
que qualquer condição de instabill-
dade naquela parte do mundo cons-
tltul uma ameaça para os abasteci-
mentos petrolíferos da GrS-Bretanha
e para a sua estabilidade econômica.
Diante desta ameaça, o esterlino per-deu os lucros obtidos na semana pre-cedente, baixando sempre mais em
relaçSo às outras divisas, apesar de
ter sido possível manter a paridade
com o marco alemio. Pelo que con-
cerne os metais, o reinicio das tran-
saçõ-s encorajou a oferta, melhora»

PREÇO MÍNIMO
DO PÓ DE ERVA MATE
íroi lixado o preço minimo do pó

de erva-mate, produzido nos Estados
do Paraná e de Santa Catarina, des-
tinado à exportação para os novos
mercados. Vigorará a partir de hoje
lixado numa base o> vkite trís dó-
lares por 100 quilos, FOB, aendo pre-
visto para os pagamentos a abertu-
ra de crédito bancário irrevogável.
Fo^ ainda, isento de pagamento da
taxa de propaganda, que incide «ô-
bre a exportaçSo o mate solúvel -
demais derivados da erva-maté, in-
dustrialiesados no período de 17 de

primeiro ano; 10% no segundo;5% no terceiro. Limite máximo
para lavoura restaurada: 50.000
pés; c) -— implantação: limitemáximo da lavoura implantada:30.000 pes; d) — o fir.anciamen-
to será de Cr$ 20,00 por pé, no
primeiro ano; Cr? 10,00 no se-gundo e Cr$ 5,00 no terceiro;e) — os juros Serão de 7% aa.e a amortização será feita: apartir do 4o ano: CrS 5,00 porpe; do 5° ano — Cr$ 10,00 edo 6° ano — CrS 20,00. Os ju-ros serão proporcionais às amor-tizações; f) de 1° a 31 de maiode cada_ ano o Banco do Bra-sil abrirá inscrições para os can-didatos ao financiamento, .sendoele concedido aos que alcançaremmaior número de pontos, ponde-radoB os seguintes elementos,
que deverão ser comprovados
pelog candidatos, sem prejuizo de

do sensivelmente a situação geral, outubro último até 16 de outubro dtANSA. lg60-

SERVIÇO COMPLETO DE
Agora vmí resolve o problema
m«. imóvois, entregando-os à I

Locação - Cobrança e revinío de a
Pagamento de impos/os, prestações
despezas de condomínio

Assistência jurídica
Taxas de- 3%

K0SM0S ADMINISTRAÇÃO
hn do Carmo, 27-6." and,
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MELHOR PADRÃO
DE VIDA PARA TODOS

Outra paleitra — "Melhor Padrio de Vida para Todoi" —
da trrln pronunciada pela equipe de dlretorei de empresa» norte-americanas, membros da National 8ales'ExecuUve-Interiiaclonal
publicamos hoje, em continuação ki Inierldaa noi doli últlmoi do-mlneoi. Reoorda-ie Que êite circulo de paleitrai foi pitroclnadopela Aiioclaçlo doi Dlretorei de Vendn do Rio de Janeiro.

Preliminares do acôrdo internacional sôbre o café
NOVA YORK.--No mundo do, café. Efetivamente, um ncôrdo Kovérnos precltados

O INSTRUMENTO FISCAL
Zulfo de Freitas Mallmana

A política fiical vam calijan-| 11 — Impôito de Concuraoa odo, no campo da política eco- Sorteios.
iiomiuu, uni» policio cada voí ia — imnAatn Hn p,,i,i, ¦, i. i.mnls dMtnciuln. Hoje. ela é on- 3 

~ 
o* » S,,5?WVttendido como um instrumento dc (^tr^eB?TOowBÍaí??, * '

proflrewo e o seu antigo papel de, fi, 
" 

Tnx . diÀX Jv.mMr.aceneladora de recursos panou a'Z Sxa Sanhálâ ! 8Í&a ocupar um .ejundo plano. }jj _ WATftSoX. OUSegundo os novos preceitos, o cenca).

Elmer R. Krueier foi o confe*

.-...,¦, .1 M.u.iv.... .•!,.,.«. ...m.i.i- v 1- 4.tltw. .. .-.mii-nlr .1,.-, «¦X|...i-I:t- ln,nn, d. . : l.i.l.ü «, tCXto do pio- do C0Í6 nOS Estados ImldOR 6 Íílí m'""J" "" nrln-nunl,, li.-,..! 1. T., . ,„¦ M„|...,- <•..¦,„mente. A existência de colhei as çoes ou mais exatamente uma Jctado acordo c discutir-lhe as dispensável, nftTsòmcme ao« dcvc Proporcionar Incentivo uo ça UC 
"

abundante» e a baixa das cota-, venda ordenada da produção, nao< determinações com os interessa- países produtores mais Icual- desenvolvimento econômico. Uma 18 - Tuxa de nenovocão de, Ções oue dela» resultou levaram poderia ter valor scniío na me- dos locais nos países produtores,!mente aos EítodoV Unido/ aua íorte pressão tributaria pôde Alvará ( i"e ça p b"áll-icàoos paliei produtores da AmérU.dlda cm que todos os produtores antes da data. ainda nüo lixada fornecemu em Irocaenormes Próvocar um deaeatlmulo a novos 19- rixasrelativas ivesculôica Ulin» a coniultarcm-se no concordassem numa coopejraçao para a Conferência do Rio, onde quantidades de mereadoriM™"'empreendimentos a dai umir dc caria." a 
veículos

renclsla da palestra que, em re- taçào paro mercado» externoi^A^e 
"que 

o a~côrdo assinado nesía.to" do"üm 
"acordo "Internacional' 

necessidatícr parÒco."cSnlÚ(Jo"aMlÍKP?economia de um pais émais sóll-julllma^ conferência que, segundo eventual. ». .. jreais progressos foram consèsul-lsumo, • Inseri-
mo8 abaixo, do quando o maioria de sua pró-'o sr. Andréa Üríbe, Vcprese"htan
Krueger, chefe *- • "- * "
di equipe que
visitou o Rio,

Êsse texto foi submetido e dls-jdos no camlnno de um acôrdo

presidente d a"? a p e r Art
Compaivy, Inc."
e membro de

Panair.:.. em maio, em Nova York estreita. Sabe-se .que. em Pana- tal acordo devera ser assinado, nüfaturodas. O oue e verdade umn «uedn "» ''«"dn nacional 0.1 20 - Taxas reletivai a veleu-
if„/JeP°,ls' "° M**1"- ° »f6rdo má, um Comitê de ÇoordcnacAo Como sc vi, o situação evolui para os Estados Imldos nio 5 conseqüentemente, no bem-estar los de podai. 

"'¦ ^ * velcu

KÍ«,-í??_l?J»tur.r,,« pu.rft «xpor-j interyçfu no mês passado. Parç-;íoi nomeado para redigir o .tex-; rapidamente. Sob o agullhao do, menos para òs outro!t pafies. e PndrAo dc vida do Pai». Por 21 -Taxas e emolumentos aU"'"''"' outro lodo, imposto» bem aplica- fandcgárlos (direitos, sêlo8, es-dos, uma taxação compatível com tamoilhas e diversos),a realidade econômico, incentiva 22 — Taxas de Estatística,os empreendedores n realizarem 23 — Taxas de Exploraçio denovos negócios e, assim, promo-: Maquinas c Aparelho» de Ter-verem aumentos dc produção. ceiro».
Infelizmente, no Brasil éste os-; 24 — Taxas de Marca da Fá-De acArdo com Informações rornc-PCcto nao é considerado o con- brica.

cldas pelo sindicato dt Auto-peças; tinuamos a u;ar o política flnan-| 25 — Licença de veiculo».oo Estado de Blo Paulo, existiam cçira como um melo de alcançar 26 — Licença para ílxaçáo daelevados receitas pública» e tão, cartazes.
somente. O Governo, quer mu-,' 27 — Licença dc exibiçSo denicipal, estadual ou federal, se anúncios luminoso»,
no fim de cada exercício consta- 28 — Licença de exibição data a existência de um déficit, con- bambinclas.

s prla população representa um!te, no» Estados Unidos, da Fe- cutldo na última conferência do cujos objetivos principais seriam1 ...• bom mercado Interno. .deraç&o do» CatelcuHorcs da Co-; México e, visando a conferência a defesa da economia dos países! CAMINHÕES¦ Nós1do"NSE"Internatlonol".|,ombla• constituiu um real pro-,quc deve ser convocada no Rio produtores, a prosperidade dosi ua nn.cn'""""" ""'  " '""'"' " ' "'""  -i NU DkAMLe natural <•«- iicioiainii» como tema: "Melhor ¦»«¦« ¦ «""« « snuupng para «e janeiro poio governo uiusi-.caicicuiiorcs graças a preços rcClevcland. Ohio.lparjrno dc nlda paro lodo» atra-'acôrdos mals '"tensos. De fato leiro. deverá sor comunicado nos.munoradorcs e um preço justoi:-.Udo» Unido», vês dc inclhorc» venda»"' Nó» na da,a em t,ue os diversos pai-'poises europeus quc representam1 para os consumidores.
E' fundador e nos damos conta, pela nossa ex-!8" r,iÇAéI,ffF,d*!!?, 

n„cô£!°,\°* 2Í tóM^SaVft^^íSSo A csU.bllidadc do mercado do
poriejicia de muitos anos, aue êste. ?V£u7,E' m?ls ° Brns'l e,5? tafí> Açrcdltn-so quc o texto café c |Run|mcntc Indispensável»» no"o p«ii. »m ms», Mj.nt
objetivo é mais fácil dè ser ai- » S«,.Ôm!?,>,ií»r"n,"r'in. ° dí" ?*Wi ,CÒTfSo, ,crá ¦5rcMn,Igd1° para permiti.-os melhores; rcsul-!»«nh6ei. tsse número ..ti
cançndo pela cooperação com In»- ? ii™i. «defS a l,rcvlsl0 pnra Imediatamente aos governos bel- tad d fo d propaganda «««Wliúloo, pela. diversas uitifnínAns 1.-.1 ..i ;.. - «-„ .a imitaiMo cLis exDortacScs.) ca. br Itiniool francês o uortuaucs.' „.„  a. r.,i _..r -•: ?':,." *, r.m....... „«. »...i.

ca-
aulm

unidade.
121.380;

diversas asso- governo, bem como com Indús- "Jlu,nCv"55, qn°, sc rcnli"m, «^ quc participaram, ha algum tem-, produtorcs projct!)n^ fazer. Êstc Amatonas. 1.301: Pari, 2.437: Mara
ciações de clas-jtrlas Particulares. Nosso» obje- Nn°rVa .^- °'""n.Be",l,7v,5JJ|! 

2^ fe, "ííí" 
«con 

f or*ncia realizada .esforço deu resultado, màs sãol"'-»». mi Piaui. MsY) ceara, s.sjj: clui quc a receitaTé Tnsüflclêntei 2!) - Licença dc vitrina,.
í?_.*!! ^»« &^^ i.ã;i . insuficientes para garantir a! R- O. — --

•  Unidos. Parti- ticulor.
çlpou de toda» as "Opcrallon En- Nós, como vendedores, interes-trcprlsc tenoo portanto, viaja- sados na arte de persuasão, deve-do por todo o mundo. mos fazer mais do que apenas
„„ . , vender nossos produtos. As pes-Pessoas e mercados suo sino- soas às quais tentamos vendernimos. Qndc houver pessoas, ha- nossos produtos, deverão estar cmverá mercados cm potencial. | situação dc usá-los. Elai deverãofauprir tao somente o absolu- ser desenvolvidas a ponto dc ietamente essencial para a vida. é tornarem consumidoras aptas e. simplesmente existir.'Ê uma con-

países africanos produtores de<

diçao estática que não promete
progresso.

Somente quando, as pessoas são• educadas c lhes são ensinadas as
especialidades do comércio, para
que possam produzir um exce-
dente acima das suas necessida-
des essenciais dc subsistência,
teremos, então, u'a margem com
a qual poderemos ¦ aspirar me-
lhores coisas na vida. O melho-,
ramento de'nós mesmos, de nos-
so mercado, de nossa economia,
depende da habilidade de pro-duzir acima das meras necessi-
dades da vida.

Três quintas partes dos habi-
tantes do Mundo é, ainda, iletra-
da. Muitos sofrem de moléstias
sérias. Eles meramente existem

capazes de nossas mercadorias.
Devemos uender as idéias para o
desenvolvimento dos pessoas às
nossas instituições educacionais e
aos nossos governos. Em tudo e
por tudo devemos vender as
idéias a todas as pessoas. Isto
torna os Vendas um fator muito
importante cm nosso vida.

Nossa tarefa é construir mer
cados c, como antes dissemos, isto
significa desenvolver pessoas, An-
tes dc haver indústrias prósperas,
deverá haver consumo, O con-
sumo vem primeiro. Quanto mais
consumimos, maior será a neces
sldade de produção e emprego
completo. Os recursos naturais
são incxaurivels. O quc não exis
te em um pais, poderá ser encon-
trado em outro e isto, em si, jà

I como uma grande massa que não l representa comércio c mercado.
, pode, por si só, contribuir paral .A doutrina e o conceito atuais

sua própria melhoria ou da de'são "Consumo" ou, usando ou-
quem quer que seja. Eles repre-sentam um grande mercado em
potencial. Mais deverá ser feito

no sentido de educar, treinar e
desenvolver estas populações.Elas podem transformar-se em--t-gcandgs_coxi^i_raidgras de mais e
mais mercadorias e 

"serviços, 
ã7rJ"gu'Ogw-TieaííaT-cle--3manhã

medida que progridem.
Não quero dizer que nada te-

nha sido feito para melhorar a
situarão riARtfvc nnvnc o Hôcioc

tro "ismo", vamos chamá-lo de"Consumerismo". t a resposta
real a todos os nossos problemas
econômicos. As ideologias como
o Socialismo e o Comunismo tor-
nar-se-ão conceitos gastos de on-
tem e o "Consumerismo" será a

NO CANADÁ A MAIOR MINA
DE URÂNIO DO MUNDO

Até o ano de 1949, o Couro Belga. Portugal, o Canadá e a
Tcheco-Eslováquia figuravam como as mala ricas fontes de urâ-
nio. Os Estados Unidos dispunham de pequena quantidade. A
bomba atômica fizera mudar o conceito errôneo sôbre a Impor-
táncla do mineral, classificado entio como subproduto. Começa-
ram pelo mundo as prospecçóes. Em pouco tempo, os Estados
Unido» atlvaiam as minas do Colorado, do Utah e do Arizona.
Ao ralar de 1950 Já apuravam, nas suas refinarias, 200 toneladas
de urânio por dla.

De todos oa pioneiros acima citados, apenas o Canadá velo
a sobressair, orgulhando-se dr possuir atualmente a maior mina
do mundo, a Consolidated Denlson Mines, com uma produç&o mé-
dla que deverá atingir em breve a 8.000 toneladas por dla. Um
contrato a ser cumprido até março de 1963, no valor de 201.895
milhões de dólares, eom a Eldorado Mlnlnr and Refinlng, dá uma
Idéia precisa da Imensa riqueza que o Canadá soube conservar e
desenvolver no mata alto grau.

A» reservas previstas da Consolidated estão avaliadas em
mais de 136 milhões de toneladas.

,.,, •,.,.„..,..•,,.; «,,, . ,. "««íâiiiBurea [juiu Kuimiur bi— *¦• d0 Norte, 2.343; Paraíba 3.423:jpp.ro atender aoa encargos neces-«mi i.uo, e nur.,¦.um quc «>s prosperidade duradoura das po-^fiambuco. 13.46»: Alagoas. 1.881; sárlos c propõe c obtém a majo-
pulações rurais Interessadas. Sò- Sergipe. 1.460; Bahia, 8.334; Ispirl- ""
mente um esforço combinado,;1" santo. 3.531; Rio dt Janeiro
poderio, como no caso do açúcar,] 12.510: Distrito Federal, S9.244: Pa.
do estanho c dc outros produtos, rint. 24.701; Santa Catarina. 0.845;
estabilizar o mercado mundial do ,! o. do Sul, 34.460; oolis, 4.430
café. produto que somente para Mato Oroaso, 3.267; Minas Qerals,
os Estados Unidos, constitui s'!>,«l; Territórios do Acre. 106: Ama.
importação mais importante. jp*. 203; Fernando de Noronha. 11;

Ora, a manutenção em volume1 R'o Branco, 53, e Rondônia, 121

BANCO DO BRASIL
DEPÓSITOS

Saldos em fim de mês — 1957
Cr$ 1.000.000

ESPECinCAÇAO
Junho Julho I VARIAÇÃO

(Absoluta

0 mercado mundial em face
da produção européia de beterraba

A conjuntura acucarcira vem
declinando sensivelmente no sè-
tor dos preços. Isto tem aconte-
cido. corn^ mais inshtência. nos
últimos quatro meses. E uma cftT-
pressão natural, reflexa da extra-
ordinária safra da produção eu-

O "NSE — International" e todas ropéia da beterraba. Os esforços

Educadores e governo deverão
cooperar com as profissões apli-
cadas ao Mercado c às Vendas

situação destes' povos e destes
! mercados, porém, aponto a im'- as outras associações de .Mercado j cubanos de sustentação dos pre-
J portância que apresenta o pro-|e de Vendas deverão juntar-se! ços começam a defrontar-se com
¦ blema como grande fonte que ne- pára produzir uma Voz Interna- as primeiras dificuldades, ante àpois, de ser favoráveis, uma vez
i cesslta muito mais de nossa aten- cional de Mercado e Vendas, para' aproximação da crise que fatal-ique dentro dos próximos quatro1 cão e como um campo dentro dolmelhoria do Padrão de Vida paraimente sc produzirá. A baixa de,meses estará inteiramente refi-

qual deveremos trabalhar comltodos. j 40 pontos fez recuar os preços a nada toda a abundante produção

Ocidental está estimada cm ... .
7.363.000 toneladas. Na Eurona
Oriental, as condições forn.o
igualmente favoráveis. A produ-
çao oe 2.ÍVJD.UUU toneiaaas subiu
a í.012.000. Na URSS deve ir
o>im de 5 milhões contra 
7.778.000 toneladas métricas do
ano passado, As perspectivas do
açúcar latino-americano deixam

A vista e a curto prazo: '
Tesouro Nacional <1) ,,,,,
Unidades federadas c municípios
Outras entidades públicas
Autarquias 
Bancos .
Público:

Voluntários ..
Compulsórios

j muito mais ardor. Em outras pa
i lavras, deveremos graduar maior
1 quantidade de pessoas desta elas-
1 se. elevando-as aos próximos ní1 vpi> mais altos de vida e em pro>
| porção mais jntensa. A parlir Ue
, antao, estas pessoas estarão mais
• am posição de iniciar a própria
1 aceleração e assim fazê-lo em
l quantidades maiores.
| Parece-me que em nossos res-
, péctivos paises mais atenção de-
. verá ser dispensada ao desenvol-
. vimento de nossos próprios mer-

cados internos, em vez de nos
emaranharmos por demais em ini-
portações e exportações, como
melhor meio de um sistema de
vida favorável. Um pais que te-
nha um mercado interno bem de-
senvolvido não será tão fàcilmen-
te afetado por condições interna-
cionais, como aquele que dependa
íortemente de uma ou mais de

íste é o "Operation Enterprise:4.-25 centavos, e, segundo as úl-• européia do açúcar de beterraba.
n.° 8", -patrocinado pelo "NSE
International", desde o ano de
1050. Cinco destes íoram reali
zados através de toda a Europa
ti du Oiimitti Méété
Oriente e Pacliico do Sul e um

Umas cotações já foram reduzidos
para 4.10. A intervenção cubana
no mercado do açúcar apresenta
características bastante curiosas

- nm rln A primeira fnrma de intervenção

através da América Latina, em
1955, do qual, creio, a maioria
aqui presente deve recordar-se.
Haverá mais um através do
Oriente e do Pacifico do Sul, em

tante missão,
Estes "NSE Operation Enterpri-

se" são explicados através de sua
missão e deverão ser um meio de
maior desenvolvimento no campo

(Cont. na Sa. página)

Tornar-sc-ão portanto, diminutas
as possibilidades de importação
do açúcar dos paises latino-amc-
ricanos, excepto pela Grã-Bre-
tanha que teve a sua safra gran-
deniclUu prejudicada por motivos

>.

LIQUIDAÇÃO
GASOLINA DIESEL

BRIGGS Mod. B-A,— 4,0 HP 14.200,
BRIGGS Mod. 14-A — 6.0 HP 15.000,
BRIGGS Mod. 23-A — 9.0 HP 17.640,
WISCONSIN AEH — 5 HP  16.000,
VICTOR COV. a ar — 8 HP — 17.000 à ásua 13.000,
VICTOR.COV. DIESEL — 7 HP compl. tanque água 42.000,GRUPOS ELÉTRICOS GERADORES
3 KVA VICTOR DIESEL — Rad. Quadro cplt 70.000.
550 Watts gas. UNrVERSAL USA. part. ei 15.000,
350 Watts gas. Clelom USA part. ei. Dist 15.0O0.
10 KVA Alternador 1000/1200 RPM ANEL  27.000.
DIVERSOS
BOMBA — AGUA 63.000 LTS. H Mot. Brlggs MM 26.000,
BOMBA — AGUA 20.000 LTS. H. Mot. Briftgs MB 22.000,
BOMBA WEISE-PR1MA 60 m — prof. ' PistSo 6.000.
TESOURA COMB. AlemSo todos perfi Is 24.000,
RETIFICA, Van Norman USA p pistões 450.000,
RETIFICA Simplicity USA p. pistões 280.000,
Instalação p. fabr. de tubos-concreto 150.000,
Rodeiros Decauville compl 2.000,
Cabo, de aço 1/2", Inglês por metro 48,
Serra elétrica manual MALL USA 10.000,
SERRAS Circulares — francesas todos modelos.
PEÇAS PARA MOTORES DIESEL E GASOLINA.
PISTÕES — ANÉIS — CAMISAS — PEÇAS DE INJEÇÃOMECÂNICA ALFA S/A. — S. PAULO — TELKGR. MÁLFA \,-•" FABRICA:'Rua VENANCIO'AIRES, 533 — Fone: 62-3859 '

78629

consistiu na transferencia de 3U0
mil toneladas da quota do mer-
cado mundial para a quota de rc-
serva dos Estados Unidos. Du-
zentas mil toneladas no mes dc

. setembro e as restantes para o
1958, ou seja, daqui a um ano,;mês de outubro. A segunda for-
e qualquer dos presentes queima constou da compra ao Brasil,
para tal se sinta qualificado, está; de 120 mil toneladas, para refòr-' em toneladas métricas:
convidado para ser um membro ço de seu estoque, e. possível-de_nosso grupo, nesta tão impor- mente, ainda como sondagem dc_.: nossas 

possibilidades de concor-
rentes. É certo quo essas mano-
bras não produziram o resultado
que se esperava. As vantagens
foram bastante limitadas c tran-
sitórias, acreditando-se quc os
Estados Unidos, por medidas dc
restrição, deixem de absorver ês-
te ano o excedente. Tudo faz
crer que Cubo, breve, terá quc
vender no mercado livre 60 mil
toneladas do seu próprio estoque,
aguardando melhor oportunidade.
O Brasil, por seu turno, continua

catxôiido — PAsto Sio Faulo

diversos e onde o consumo "per
capita" é de 38 quilos. A titulo
de curiosidade, damos a seguir
um retrospecto do consumo e
produção mundial de açúcar de
cana e beterraba, há vinte anos,

Consumo Per capita
quilos

11.943.000  18.8
7.328.000  45.1
6.943.000  6.9
1.763.000  22,1

838.000  7,4
488.000  89,8

Total (3)

A prazo:
Autarquias

Público: I
Voluntários ..

. Compulsórios

Tolal ~.~

TOTAL GERAL ,

ES.6141
527|

3.028'
I20.928'r

14.753! 14.712'-

39.885 í-
• S43--J-

2.711'—
I

22.736'4-

11.981!
2.868

12.816'f

2.898 4-

4.281 |-

|
317 —

I
1.808 í-

I

41 —

835-1-

7.7

30 — Licença de toldos.
31 — Licença de letreiros.ração • dos Impostos. Rarlsslmasl 32 — Registro de comércioexceções constituem aqueles go- (Patente dc comércio),vernantes quc, ao se opciccbcrcm 33 — Contribuição para Prevl-dc um déficit, raciocinam dp lado dência Social,

da despesa e propõem adaptá-la 34 — Contribuição para servi-aos recursos disponíveis. A gran- ços de assistência médica,de maioria, porém, evitando o! 35 — Contribuição para SESItrabalho mental, o estudo acura-;— SESC.
do, decide de forma simplista que 36 — Contribuição para SENAIas despesas não podem ser redu-j— SENAC.
zidçs c só um aumento de tribu- 37 — Contribuição para Legifiotaçao resolverá o problema. Brasileira de Assistência.O uso incessante da política! 38 — Contribuição para Servi-acima descrita, tem provocado ço Social Rural.
efcitos_ negativos, cujos resultados i 39 — Seguros de Acidentes doai estão: uma legislação tributa- Trabalho,
r a atabalhoada, fortes incldên- 40 — Patente de Inflamáveis.cas e sistema de impostos infla- 41 — Imposto do saldo ban-cionários. Nem por isso, o pro- cario.
blema dos deficits foi resolvido, 42 — Ações da Pètrobrás.ate pelo contrário, coda ano mais
se avolumam os saldos negativos.
Para citarmos um exemplo, ex-

Com isto, grandes prejuízosvêm sendo causados à economiatraimns rio Mwinii-TÍJoKaiK. â_ v«an senuo causaoos a. econon
Federarno A*fuS.wíffíBJÍ°niía do País' Perturbando mesmo oreaeraçao das industrias do Dis-,PU „„..,,„ ,i_ Hi.cAm>nivim«.n»r.trito Federal, alguns dados sôbrc 

" 
nossa noiitica fiscal ao i^véias finanças da Prefeitura do Dis- Je contribuir"Xri"r^«ra&'HS£

r/se o^ercIcioT^o 
«^!™ ^ »»^U"Sffi SS

fc^TSS 
daVcs5e°ntaa 

um^oí^^.^^^Ste *M
3,0 crescimento de 348T», a despesa «dn' 

icuanamente utili-
Itotal de 413Co, enquanto os defi- "?'. , 

, ,. ,. 
'

10.5,cits atingiram a 1,318! !» . p;lla tu.do na um 1'mite.
Infelizmente, a Prefeitura do, s fortcs 'caçoes quc se obser-

80|Distrito Federal não constitui fato!>'am.contra os rcpotidos aumen

30] +
I

7.0

1.0

102.709' 118.301'f
I

6.592 f
I

6.0

Os nossos dirigentes estão
impregnados de uma mentalidade
inflacionista, pouco se importan-
do que a inflação leve o pais ao
caos. O importante e íundamen-
tal é manter a receita em nivels
elevados, mercê dc forte taxação
oriunda de uma fértil imaginação
criadora de novos impostos com
a mais pitoresca nomenclatura, a
fim de satisfazerem a gastos su
pérfluos de natureza notòriamcn

tos de impostos, revelam quo a
capacidade contributlva do con-
sumidor nacional já atingiu nl-
veis intoleráveis. Hoje, a rea-
ção é forte e aberta. Os homens
da produção — patrões e empre-
gados — sacrificados.por tantas
sobrecargas, veiculam a sua an-
gustiosa situação e intentam cer-
rada oposição a novos aumentos
do custo de vida.

497

1.056
I

37'

31?

1.018 —

22-

22 +
|
t

38-
|

15 —

3.6
40,5

TT590T
~1.859 — 2,0

115.299 117.860 + 6.561 +1
8.9

29.303.000

Al...

a fazer suas ofertas no mercado Internacional do Açúcar reunida
mundial, dispondo de quantidn-'no mesmo ano. A nossa produção
des apreciáveis a preços vanta-'fora avaliada em 884.000 tone-
iosos. para satisfazer sua fome de !]acias abajxo de Porto Ricodivisas. A safra em curso e o rc- (8DOO0o toncladas).

Ul Inclui ágios.
(2i Exclui Fundo Monetário Internacional.
(3; Exclui saldos credores dc empréstimos.

 Os acontecimentos verificados
le politica. Para se ter uma idéia'no Recife e agora na Capital dada coleção de taxas e imoostosi República, onde os homens qua4,4 que gravam as utilidades, traça-; trabalham — patrões e emprega-mos o seguinte quadro contendo dos — lutam tenazmente contraalguns deles: |um pretendido adicional de im-

. , ...,,, | postos, trazem em scu bojo a re-1 — Imposto de Vendas c Con-.velaçêo do descontentamento po-signaçoes. ' ------ ... ».\
— Imposto de Consumo.
— Imposto de Selo.
— Imposto de Renda.
— Imposto Adicional de Ren-

das (Lucros Extraordinários).
— Imposto Sindical.
— Imposto de Indústrias c

Profissões.
— Imposto de Localização.
— Imposto Predial.

10 — Imposto de Viação.
Sorteios.

pular e, se insistirmos em medi-
das inflacionárias, como alta tri-
butação e outras, não estaremos
longe de profundas perturbaçõessociais. O Brasil atravessa uma
fase difícil e se o povo aperta
o cinto, com muito mais razão os
órgãos públicos o devem fazer.
Não duvidamos do futuro do nos-
so pafs, .mas temos receio dessa
estado dc coisas que pode retar-
dar o advento do bem-estar geraltão almejado por todos.

Europa 
América do Norte
Ásia 
América
África 
Oceania 

Produçãa

9.797.000
fi.042.000
7.914.000
2.063.000
1.107.000

935.000

29.858.000

i ' B ...ouvir melhor? Ê
WMk Um'eficiente aporelho auditivo encon- mm

^H tro-se embutido numa das hastes BB
WãÊL desta elegante par de óculos. Nin- BB
mjí guem poderá saber se você usa ãttK

/ * '^ÊÊ mmk. Í! iB BB

w ím'-:rf
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CURIOSIDADES:

DE EXPORTAÇÕES
MERCADO DO CAFÉ
VENDAS E MOVIMENTO

I — VEiVDAS PARA
EXPORTAÇÃO

No dia 17 do corrente foram
vendidas para exportação 33.524
sacas na praça de Santos, 60.576
na do Rio, 1.550 na de Paranaguá
e 4.904 na de Vitória, as quais
renderam em cambiais:

SANTOS: 1.484.407.77 dólares
ro nnn"i^nin^.o „,,., n,« u».,;-, americanos; 4.545.00 dólares con-ou.uui) toneladas que lhe havia ,„-.,,,„ -ai-,,.» . a,.««„,,•..„• cn mo*iri~ Ar..,-..,.a. ~.i. /-„«r.„>„,.;„• verno sOote a Argentina 69.972.
litiefc^t^r^^rTZ^ *òb™ * No-ega; 339.793.48
Brasil somariam 11 milhões de
sacas. Mas o problema para os
produtores latino-americanos c
de tempo. Êste é demasiadninen-
te curto para que possam cuidai'

Em 1937, o Brasil vendeu ape-i
nas 311 toneladas. O comércio in-1
terno consumia toda a produção
Teve que renunciar á quota de

c 5.050.000.00 li-

de suas vendas, pois a primeira
colheita de beterraba, na Europa,
já se encontra nas refinarias. A
produção total excede rércn dé
1.150.000 toneladas a do ano an-
terior. Foi uma!dns mais abui--
dantes de todos os tempos, tanto
nos paises do ocidente con-,o no

coroas suecas
ras.

RIO: 216.532.80 dólares ameri-
canos: 308.241.00 dólares convê-
nio sôbre a Argentina: 97.040-19-
08 libras esterlinas; 23.880.00
marcos; 2.268.000.00 liras 9 77.660.
58 dólares convênio sóbre a Po-
lônin.

PARANAGUÁ: 14.701(50 dóla-
res americanos, ri 92.052.40 dóla-
res convênio sóbre a Noruega.

yiTóRIA: 55.487.50 dólares
Srle£t&^ »l>™ a Argentina:....
X 

™í 
,"*ift „„;PL 1 \;r\y 43,470.00 coroas d^maraucas:

rr^^^^^V^^^0 »™ cl.912;630.00
reduzida a área rio plantação, nl
safra atinge a 1.530.000 torcia-1
das. A colheita total na jEuropa

ASSISTÊNCIA À FAMÍLIA
RURAL

/.

11 — MOVIMENTO JVOS
PORTOS

No dia 17 do corrente, foram
negociadas convo exterior 101.179
sacas de café, sendo 31.804 em
Santos, 48.076 no Rio. 6.404 em
Vitória. 3.270 em Paranaguá,
11.000 em Angra 250 emSalvador
e 375 em Recife.

Na mesma data. foram despa

CENTRO
AUDITIVO TELEX 7,
Av. Rio Branco, 138 — 13.° and. — Tel. 22-6662
Filial: Av. N. S. Copacabana, 540, s/507 - Tel. 57-3693

To, assinado um Convênio <nitre o
Serviço de InfcrmaçSo ARrlcola to
Sírvlço de Afsistènoia A ramllia Ru-chadas para exportação.".'. .62.701ral. da Secretaria de Agricultura rte SBCaFi sendo 41.608 cm Santos,SSo Paulo. O Convênio, quc f de,48.076 no Rio, 6.404 em Vitória
nrticulae.',o, est/brfece oue o Servijó 14.289 no Rio, 3.101 em Vitória,
de Assistência * Familia Rural pro-,21.53 cm Paranaguá c 1.000 emvidenciarA a colaboração efetiva d» .Angra.
agrônomos técnicos agrícolas, pro-; Ainda no mesmo dia, os embar-
feraftres e outros servidores do Rn-|q„es para 0 exterior atingiramvêrno bandeirante ao funcionamento 76.711 sacas, sondo 57.030 em
dos Clubes Agrícola?, estimulará a .Santos, 9.932 no Rio, 1.051 no Rio.
reorganização dos existentes e a fun-! 1.051 cm Vitória e 8.698 em Pa-
daçSo de novos núcleos educacional iranaguá
dêsse tipo. bon assim promoverá,
oportunamente, a criação da Federa-
<?So de Clubes Agrícolas do Estado.
Por sua ver, o SIA prestará auxilio
técn'.;o e material aos Clubes rrgis-

Até a data em referencia fo-
Vam embarcadas 4.273.860 sacas,
sendo 4.153.008 para o exterior
c, vendidas êstc mês 1.166.888 sa-
cns, restando um saldo a embar-trados e colaborará na realir.açân dcjcr.r de 1.504.919 snca

Cursos n> Treinamento de Prof'!.«A- j Caneladas — 3.500/1.000 Ss-re* rt?ponsavels pelas atividades das cas em Paranaguá 500/3.368 Idemreferidas agremiações. i Santos,

1 Não permita que 
-"ÊLE" fique careca §

— 
Se você vem notando que os cabelos "dele'' _mm\f m\m\ Ü

ettão caindo pouco a pouco o que nenhuma /-YTá mlt^ W. {$

providência foi tomada para deter essa queda, \f\ ^ãÊÊ^^_\ WW W

esteja certa de que, mais cedo ou mais tarde, \ J« $|

porque d*id*oi*uapar«cimantoat*hoie 9 Pp^SSIi^o Trieomicir.a ttm beneficiado a milharei d* pei- ?!jH 9. ¦ jS&|$™?|
toa», conform» provam oi attiladoi qut poriódi |;C tf 3W Japj $-.
eamenf» s4o publicados na imprensa • também W& è .§§& iCllfll

¦¦¦: m
\ ¦ _%__^^íricümiciaa I

a /•_'... i 11 ....'¦»•
M r. .. . J _ J - . ..Lll. . r , . .

/
porque al8umai substanciai eon-

tidai «m sua fórmula fortaleçam as raíiti
cap lares • asseguram aos cabelos per-
feita fxação ao couro cabeludo,

porque outros tlementoi, tam-
bém contidos na Trieomieina, atacam o
eliminam a caspa so loborroia, evitando
aisim e •nh-aquecimento dos cabelos;

porque a Trieomieina • um produto da
qualidade, preparado cientificamente sob
a orientação • fiscalização diretas do seu
descobridor.

icirva
'otóm

A VENDA EM TODAS AS

queda dos cobaios — 'Elimina

FARMÁCIAS,

caspa

DROGARIAS E PERFUMARIAS DO BRASIL
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CORREIO DA MANHA, Demlraio, 10 .lr Novembro de 1BST 6.* Caderaft .

^S^^^Sm!^^^ f*$^^P**i^SSfS^*^S^ ^^«MS^^ Ik ti«i m 1 ata ím^mmEíIMIM i MIM O crédito agrícola, o problema dà terra.

ENERGIA DA BOMBA DE HIDROGÊNIO I m m9:

PARA FINS PACÍFICOS
Pwr J. Davy. rinwhrtata -W_níkv» c-V Jetwel *M>-rme. "Trif O-server"

Brasil - Líder sul-americano
na produção de produtos plásticos

tov:-,- .,,. , ..,:,, Nossa produção deverá subir de 16 para 60
BR VEBJtfftSÍ 1niUS^SbSMiT& SrS-r \\__*&tS?£%& mi1 toncladas ~ ° Problema da-mater.a-pri-
ÍÀtc-mie- .-ci H.rwvll. Inglattcra. tr« ..i rjiJv. t rtíic-iia Atentem v)OM Kimt*r»tne_te. come., por ma nacional t do eQUIDamCnto DOrO O Íl.dÚS-alimentam a esperam;. d« bav«r-m. t.**» cuaoc-t. «mi-ajvu. u.* .¦....• es-ran)».. *t m átx-tri fmprfgar "u-iviiui c uu c-juipuiiicmu puiu u mun.
dado oa primeiros paasos para «acua «íoi M_* tiatiia- » MMei mure fhi-çA, «ue a .«rada dentro fria de DlástlCOS — Informações do técnJCOImportante obj«tivo,d« aproveitar d. conttc -mt .i)cr» Ae ar** *t*- -t> t-fce pt>* rt+tí*% termo nu ri ea- piu»iaa,ua aiaawraaasUjVB» «O aswiiivv

M força da bomba d« ho-rog<inu- tro d« ma «.«ira « tirai» o» *r*> rr*. ju,ra r*--ibiliur ae *Z*lt" d^ Pflulo dé FiaueireHo na abertura da II Sema-?par» Ana patiítcc*. nu-lu ias sa-*» in Th-<r-**S4, «4u- am kmj.tnUT m trabalho. A próxl- rau,° 
uc raguearoaig, ng uutriuru ua ll jbihu

Durante o transcurso das uliimaa (Orcas jt_.{-i,ktm T^dcruii.» t*. ma fur*, portanto, terá eonatrulr na de Estudo"" da Indústria OuímicaJsemana*. vim realizam!. ex-Mt-tea* Ias booina.-» i>» •*« t arm <U m^uinai «ue MeM"suportar por B taauug* ua iliuubinu yuimi.U
Nacional, em São Paulo

a democracia rural
Fábio Lu. Filho

Rntre oa termoplAaílcoa, eatá o
pollutlreno, que é conseguido com
baio no monomer, Importado, queé o utlreno. Nos próximos meses,
poíím a Compunhk Brasileira de
Eitlreno Iniciará a aua produçÃo. o
que permitirá suprir com matéria-
prima nacional dois produtor»

sxcnaoícs
tn*«u.nai qut pot**»- suportar porautor tempo a deacarra, a ttm de••-»•<• aq_*-«r rraxtâes quantlda-

.cia. com uma nova máquina d«no- da-ica-?.
.minada "Zela* (aparelha termo-nu-

ttfttififS "f™- ¦ Xgfe CRS f^BS? S .VSar*n=T-iSK "O PAULO. 30 - (aucurs.1»
de uma rtaçào termo-nuclear con- „u P^gXfti' -S),f„ *££,_ _, e-_u» «-eüfradr*. Alcançado -! A produçáo nacional de plástl*Hrolada e que. em sua forma livre. ,m tm____w5j_. t^-^m..» bS <«* iimnt- a maquina estará em co* deverá aumentar, de U pa-

.* «que «ra q imenso podur da ,0*,. _a« ãíWeM aaaceakra £e- c«)-iro« de cerar maior enertla «» M ml1 »w J9M- J-31* Informa*
.boniba "H . Na -validade, « muito ijomuiatiaa Miiovitn. Ort- *» seo> «oe a ajue cormome, f^o foi dada pelo entr. Paulo de

Ficuelredo. técnico da 'Union, possível qu* já tenham alcançado :rvm, «mçc- w l«?j-õ*Mai <f_ai^ o Mfundo problema terá v ..iil objetivo, mas abada estão tt» .. ocorre nata lêaSe Imwaie- tatrrc a deierminacio da -nanei Carbide", na abertura da II Se

construçáo dna novu indústrias de
resinas sintéticas fac estimar uma
produçáo, em 1939, de 60 mll tone-
fadas, o que representa um aumen*
to de tres vezes e possibilitará o
consumo "per capita" de 1 quilo
de plástico por ano.

tários cultivadores" como o "eraniratlvaa de crédito dio hábitos de
aector de la clnso media agraria", regularidade, de pontualidade;
construída do elemento mais lm- fazem com que ;.<• tenha a rea-
pòrlante da populaçlio prôprln- péllo aos compromissos assumi--nente campeaitio Isto é, aquela' dos, clc; seus associados apren-
fração dos trabalhadores autôno- [ dem melhor a ae conhecerem,
moi que goza do maior econo* donde o principio de açfio local,
mia, de vez que nfio vlnculomin melhor se apreciarem; agem,

nacionais de polle.itlreno, que .no^m suas milos uma propriedade multas vezes, como Instrumento
momento tém capacidade de CW-I mlnúieula parccldrla, -nhil/un- de conciliação, ajudam a lutar
ca de 8 mll toneladas por ano, dldrio mas contam < com* terra eficazmente contra a prática tu-

U.ia-se multo, ainda, o plástico própria suficiente parn o susto-i- ncsin do titulo de favor, etc.
vlntllco, obtido de matéria-prima to próprio e da família, assim Af. Mcliolson acentua também
nacional e o polletlleno, que deve* como para absorver, salvo alguns quc o grande principio que pa-
rá ser produzido a partir do pró* casos, sua atividade e de scus rece ser a única base do sucesso
xlmo ano, na base de 4.B0O tone
ladas, cm Cubatáo, em nova fá
brlca da "Union Carbide", queutiliza o processo de alta pressão,
enquanto a Eletrocloro projeta a
construção de uma fábrica, pelo
processo da baixa pressão.

Finalmente, o eng. Paulo de Fl-
guelredo falou tias possibilidades
de desenvolvimento da Industrie
de plásticos, em função da aplica-
çáo cada vez mais crescente de
tais produtos. No momento, os fa-

3 realizados cálculos complicado. .i.a_. isto «„ xtii_-.í panjnjiii :.•::, tmpre.tr ta) enercia eficiente* m*,ni* **e ---•u('.oa un ir.uu-.ma u imnni ramiu m- nKuniruu, ,, ,iiflcnl('fldrq nn nue rcs.a fim dc comprovar os resultado» -uu- i_t ;«Ma t-c-i.à* enlate- Mate. Por t-tmnlo uiar e.calor Química Nacional. O consumo ge-! ainda sôbre o assunlo, falou sô- wnao com aiiicuicaai.. uti que rcs-
*l f 11111 ^ lf i* I Mr - *- *- *-— ** _^ __ Ky__ St  . ... _¦ •. ' _Ij« -..Ia _ -.. 1AKJI

mana de Satudce. da Indústria O técnico Paulo de Figueiredo, SM^K^
obtidos ate agora. cacór-i. t juíii jcjiw_ra. tei ue prnàuaát, para cerar vapor e lm- -*¦ do P»1* tm li56 atingiu a -4 i bre a natureza do produto piás-• O CORAÇÃO DA MAvJCLNA mundo. r-._-_o :»c-»r--»-.jo_r etcb- *._*»aonar uma turbina. Em ul ca- mtt toneladaa, aendo que 16 mll fo-1 tico, fazendo uma dlgrcrsfio de ca-

O coração da máquina "_età" * •w-ad* *w tt_Kt tia. frtrt n- tu. i re*tor tenno-nuclear pre- râm localmente produzidas. ráter técnico que retrata Integral-
um tubo circular vaiio que n js>'«a-«c_iii»«. w :•:..•:.¦. .j.; .-.. pr*. enrbtra »implM_nente a funcio ai- O mesmo técnico fét um rápldo;menle a sua composição,
aemelha a um pneumatico de au- c«*hm h'« JvofTtm. eaa Aen-Cfiat miliar a ae um forno. exame do desenrohlmento de tal!
tomóvel. O problema reside eot <i«ru.-«s ?o&í<n. n«W. t,nn?m* Todavia» ot cienuua» começaram -«í-úatrla em todo o mundo, cltan- A ESTRUTURA DA INDUSTRIA
aquecer em seu interior o gas d« ju" »•*¦• . ?ci«'.m. it umt reavpio t .f>nf;,0<.ra.r a nossibihdadt de ex- 00 «lue nos Estados Unidos o
hidrogênio pesado ate temperai.- -/J^"*1^* ,^. i.-,^.^,!^ «"* «*erpa direuraenlt como consumo «Ungiu, no ano passado.1

d%U"ts5cenngtramdo;^ic^nh°à.s ISSw» A OtaSSSTtS, %?£*&£ 
"^uinT^lt ÍStof 

í£_$__f^£S& % 0»Upfe_lwS ___^è_5»_M.HS_^¦:!« »? «rand.e agrlc^ul-, no conjunto, incorPjorado,_ desde

peita á matéria-prima e os molda-
dores no quc respeita ao equipa-
mento. Mas, com as perspectivas

familiares. da cooperativa de crédito for-
E acrescenta que todos os so- mada entre trabalhadores, é o

clólogos reconhecem o grande sc./-hc!p (ajudar a «l próprio),
valor social da pequena proprie- O crédito nío pode ser praticado
dade rural, como o afirmamos, com aucest-u entre essas pessoal
desde. 1923, em "Rumo à Ter-1 Ppr grandes Instituições, ep cré-
ra". dito que fôr o resultado de Jn-

E observa mais: sc a grande tervenção filantrópica ou esta-
propriedade bem cultivada, pode •-'. corre o risco de ser mal em-
servir de modelo de exploração pregado ou inútil. "Le sem mo-
racional e de progresso técnico, ven dWder le pouure est dera
c seo grande proprietário, quan- Zaire 1'ooent de aon propre bien-
do cumpre bem seus deveres étrt.
profissionais c sociais, pode exér- Henry Vlolf Já assinalou que
cer uma ajta função (dizemos o antes dc as cooperativas de cré-
mesmo cm ."Rumo à Terra") dc'dito terem tomado vulto, coope-
patronato e dc ensino em rcla-; tlvipmo agrícola era absolutamen-
ção à população rural dc uma'te desconhecido na Alemanha e

que os projetos em curso abrem, o região ou comarca,, a classe dos'na Itália. O mesmo na França.
Braall poderá tornar-se, dentro em pequenos proprietários rurais na qual, embora pratocado para-
breve, o líder da produção de pias-1 supre, com o esmero e com o cn-nelamcntc o cooperativismo agrl-
ticos na América do Sul. ! tusiasmo que põem no cultivo da cola na maioria das atividades,

A seeulr o enaenhelro c-assou 3À assinalamos em "Teoria ei terra própria quc lhes serve de'o credito cooperatiu.smo const-
cuidlr % estrutura da Us-; E& « ««*_ «f^fe^JÍ»; __«»..«•»?»««« ife .__*W\ Í«&&?J&&°W,01W?&:

¦ra

.xeaçóes termo-nucleares. 0 aqueci- **£*** «o* gete ««k** o» ae^^«rtãa ümTr^^o muí Norte afirmam que; enquanto há1 píodutores de plástica» pfòpiia-fe&o^ Yo*""'' 
"a 

f- 
começo, as atividade» agrlco-

!!!_!-_taS^t__aSW_J_^» ?_Ç^*__!^_5J!-i_«*« .jJG eSX 
"T » anos .práti/.mente^áohaWa mente d^s. que são- «jg^^^lc»^ ^

IhirfS-S^iSre-i-e.* eeelüitl nara DrogduzlríPart.e; c.dá-lhe o galardão.ineqn-:Sul mostra Isto à saciedade... E a,
carga elétrica bastante poderosa — e o» 3áo-wc-n«-*wi*_-w. twt pr.v i>r. resumo, o problema final é consumo de plásticos
eimiVir i • ¦ •<. i . •. i ' - -« t ... _.r -,.. i ** . *'.¦." a I • ¦» . ¦ • . ......... _._  _.___.__ __. ¦>_. _._>..similar a uma chbpa elctxtca mui- .l^rna a?iu-a a -Wea-Jtn-fta ót rta- f.jr.plfisme-ite cfonòmico, pois ain- toa poderio,to intensa — no wtenor do rete- luar Btt*t_tgte inte i>t «__-._* e át -ne, caso dc que *c fabricasse em quarto lt

cm 1975, coloca
., •  .....,..,-, ,~ ~ lugar, na escala derido tubo. A grande vantagem que como os mi_í:vim «..• teatôBS, t. oom evito um reator tenno-nuclear lume de consumo, apenas prece.oferece ura tubo da torma mencio- depois, «ot. «:« rt*_*ca.ô-A. elt> ttr* ua proces» muito lonco didos pelo aço. pela madeira e pelonada e que as forças magnéticas tua.- op.raqv<M i-.-^.'.'^-.!.. muno custoso. Icualmente, o hi-i vidro. O desenvolvimento da pro-produndas durante a descarga se sja „ -jj, w eufa-aca» òt K_r- -ropénio pesado e um material: ducio no periodo 1941.50 e o de*contraem, afastando-se das paredes ctf_ <s$jtf •«•-aajio.. a rate ia -ro»- raaiit caro senvolvlmento esperado no períododo tubo para se concentrarem nu- (ivfcniií. Comu- t a_c_ra_. «e» _i? t tnaito provável, portanto, que 5075 apresenta oa aeguintes aspec-ma estreita .lona circular no centro ,orn«vsr-io i«i_*tón_ tiaVinmarin « rearoreí fisseu de tipo normal, tos: '

do tubo. No caso de nao se pro- tSsÍBl jjpaj--. aj, w^ rrj^Ch* arte ~i*t emprepam urânio, continuemauzir tal ação. as reiermas torças, aoaa-vm-se -llBafcteeseta M:t-_T.if senão emprepados por muitos anoscom o intenso calor que eu^eo- Jtt &avvc j^j,^.. %vaz íM, „,_. p.n -«.autjr enerpia barata. Nada Prod. Aumet. %
dram desintegrariam rapidamente te.a. -^ ^ M,x-,.,„ -!.--__!..Ti_i..t^. obstante, pode checar o momento -9« 50
o tubo. Ainda assim, e muito diil- „, --««èm. «a "I«l". X« obs:aT>- em -Cfue nio sc disnonh» rie i-ránio Aro 4 2
cil manter essa Intensa Çblspa por ttf. -_ ,a|wsü,..j„ fe ~g> A -t^í-aira « K-no. Em tal eventualidade, se- Alumínio 13.6
muito tempo para permitir o aque- --Uíí- 5g ,M ^ e ^^J tvemtatt * entreis termo-nuclear PláítlcOS 21.8
cimento iw sa> ate a temperatura [«cpfittte*- «aal *trt. * ->rí.sj_M orur>ará um lurar de sincular im-adequada. Depois de uma redunda ,*as:i„- S ro^j taBao-wí» t« em ?:.r:i.T,càa. NO BRASIL. «0 MILfração de secundo*, começa a os- conta «ae InateXtarntSe nntet No moraer.to. o "Zela" represen- TONELADAScilar fortemente ate tornar-se in- anos an:*s èe sí wãte íabririr u o primeira passa nesse loncocontrolável. Para prevenir ta! coi- um rtetac :»c-n>Mj-KÍea.T ecaxtto.- ftNÕete Tio pleno de interessantes O oanorama atual da produçáo

r"»: grandes capital* para produzir Pan,e; c oa-ine o gaiaraao ípcon-pui mostra isto â saciedade... E a
vrinlástlco como matéria-prima, e-rastávci de uma. força, histórica cooperativa nucleia e dinamiza. A nir\A linõTC AUCDIfAUA
.!_!lS nroc-ísídores e mol.adores oue!antiautorlt--r4*1- *»u.e a8e Paulati- "Asi decla Aristóteles quc "alli AJUDA NORTt-AMtRILANA

Aumet

358
800

representam a industria de trans-
formação daquela matéria-prima.
Os métodos utilizados por estes úl
timos sáo variados: fundição por
injeção, calandragem. extrusão.
sopro etc., obtendo-se então o pro-
duto acabado que é entregue ao
consumo público.

No Brasil, os plásticas de con-

Asi decla Aristóteles qucna mas construtivamente, Ian- donde predomlnan los hombres! kf\ r.ÇTDAMGFIDfl
de necuena fortuna camneslna. AU W||fpnu_inuçando os fundamentos de uma

nova ordem de coisas quc não
sacrificará as liberdades públi-
cas e privadas nem a dignidade

WASHINGTON — Os Esta-

aa, o tubo do "Zeta" esta recober- co e fcâ_t**i .-ui» w;a ít-jí-raiir. jari pen>pecÜvait. B.X.S, no Brasil, com os projetos

de pequena fortuna campesina,!
la ciudad está gobemada por la1
ley", prefiriendo entre todas la!

.democracias la democracia ru-j ii_ij__ .n-.,.,i-..._ __.da pessoa humana, que os hian-^al." •dos Unidos concederam em-
tes sunerestatismos anulam, na| Os postulados cooperativistas nréstimos e donativos de ....irredutibilidade de seus dogmas permanecem de pé e são o mc-\_______ .__ . .,.
totalitários. ] ihor caminho nesse sentido hu- 4.750.000.000 de dólares em

1950 75 !.umõ m»is acentuado s&o os quc! Permanece o movimento coo-,mano, panóplia contra uma eco- mercadorias serviços è di-«- tém base na uréia, denominando-iPeraUvo fiel as suas origens, am-| norma capitalista bojante de ar-mcrL,lu,' *,c,v;v*J-'
«e dr "polopás" seu material mol- paro das oberadas massas mou-1 tificialismos e cainhezas. nheiro a outros países no ano
dávd. irejantes no seu largo sentido fi-, O crédito agrícola é,.como o -;.„, .... „ inici011 - i o A.D'.ms fábricas aqui existem que,|losóílco, como meio dc emanei-, vimos em artigos anteriores, um Ilscal que.se inii.iuu a a. uo
em 1956. produziram 1.600 tone- pação sócio-economica. na cons-: instrumento eficaz na formação julho de 1956 e terminou a 30

¦ ladas désse material moldável eítrutura de um mundo que rc-,e execução de qualquer reforma . , . . tn._
que contam com projeto de ex-'P?usara nessa economia do ser- agrária. Em livro que desejamos de junho üe IHO/.
pansáo, que poderá alargar-lhes a vico que não na do lucro, cm, lançar brevemente — "O crédito, a América Latir

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO NO BRASIL
DISCRIMINAÇÃO DOS OPERÁRIOS OQTADOS E DAS DESPESAS DE CONSUMO — MAIO 1957

dc produção para quase o dôbrq, isto
é, 2.600 toneladas, por ano. A
uréia técnica ainda è totalmente
Importada, mas Já há estudos quc
objetivam sua produção aqui. a
partir do metano, que seria torne-
eldo pela Refinaria do. Cuba tão. O
formol, que também é utilizado
na produção da polepás, é produ

todos os campos da atividade hu-
mana.

Acentuamos, ainda, em livro,
que o cooperativismo continua

A América Latina recebeu

:-~ ¦£•.*,-*_¦:*.? occpaijos DESPESAS DE CONSUMO
icrs í.com

CLASSES DE INDCSTStx JtiJ-ce» Vrnore» Serundo a iplicaçio

Totíl i
Bwwia Mollwm Homem Mulhere* Matfcriu pri Cçmbuati* Energia elé*

m?s Vcls inca
;i

Trin-íorma-Jo de minerai» nAn mt-
Ullcos v...„..

MtUlúrjica ,w;„,"

. llecinjcj 

Material elétrico e material de- comu-
nlcaçoes '. '..

Construção e montagem do maten.ii
d* tr*m?*'OPíe ...........

*.Mad>ira

Mobiluno

Papel e papelió ^.........v..^.

Borracíia

Couros e pelei, c produtos similares

Química e tarmaccuUca ...................

-Têxtil 

Vestuário, calcado e artçíatos de te-Cido i.ra-..» —^—.

Produtos alimentares

Bebidu ..; ;. ...^iC....;

Turno *. j
Iditorial e jritica
Diversas .:..........'

TO»

Mi

tr»

« -.S! Ç DAI.

Sofem taBff^tatfJg 229.000.000 de dólares, sendo
vem êle exercendo nas rcformas(72 milhões em ajuda militar

,. - agrárias dos paises europeus,L 157 milhões em aluda eco»sendo a fórmula para essa nova asiáticos e laüno sul-americanos. „«„,' Jordem supracitada, de funda-f São, as cooperativas de crédi- n . '"• .. , .
mentos morais, visionada pelos to, realmente agentes enérgicos A Europa ocidental rece»
scus grandes pioneiros e prega- do espírito de economia, reme- beu a parte do leão nessa Hju-dores, decorrência lógica de um dio contra a usura. Ensinam o!,»-, i odq nnn nnn ria AMaretrido em Santa Catarina, mas de- processo histórico cm marcha que vale o dinheiro na economia1,. *. ••-:'*"--uu"-u"" u«- uuiarcs.

pende da Importação do meta-, mcoercivel, o. qual superará, com monetária. U.P.
noi. Êste último produto também'ânimo de concórdia, os desen- M. Petcrs, na América do Nor-j
pocerá, no entanto, scr produzido freios de egoismos exarcebados, tc, disse-, com acerto, que o cré-
aqui. com a queima de óleo com- num mundo Jarretadn ao impacto dito fácil e sem condições é um
bustivcl. o que possibilitará o au- de duas guerras hediondas. perigo real para os agricultores
mento da produção do formol na- í:, o cooperativismo. organiza- quc vivem no isolamento; o cré-
cional, de 30 para 50 toneladas ção voluntária privada de utili- dito nn associação quando é es-\
diárias. dade pública, sem fins de lucro, darecido em seu emprego pelos'Outra matéria paia a produção e que visa à prestação de servi-' conselhos mais sábios, pelo res-
do plástico, a baquelite — resul- cos ou à satisfação de necessida-'peito e a contenção de si mesmo,
tante da reação entre o fenol e des. Como sociedade de pessoas; acrescidos da associação, forti-
aldeido fórmlco — depende da c não de capitais, difere, subs- ficado, êle mesmo, pelo senti
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355.331''

527.8?:

fS}.0,",'

177.«3'

1P5.87

1S7.012

148.918

5.136

4.726

5.4*3

4.183

1.353

34 M4 importação do fenol, até agora. Noi tacialmente, das sociedades de mento de sabedoria e prduênciaentanto, sua produção (do fenol ii cunho capitalistico. cuio objeto; superiores, que impregnam a vi-local será iniciada em Cubatáo em único, cujo leit motiv é o lucro,1 da das sociedades, que se desen-54.673
,'1957, com emprego de benzeno de

4.739! Volta Redonda. Ter-se-á, então,
3.000 toneladas por ano de fencl

essência do fenômeno mercanti-l volvem e administram por si
lista. É a fórmula que o está es- mesmas, o crédito assim é pode-. truturando, no mundo, tôdas as roso elementos dinamizador, um

, .... nacional. As resinas fenolicas são;reformas agrárias em bases de-'agente educativo e disciplinador.•••»- empregadas na fábrica de tintas emocráticas, como o assinalamos! Rayneri, a que já nos referimosvernizes e nos laminados da espé-, em "Rumo à Terra". em livros, define bem: "Au point
4 249 cie fflrmica, fenolite etc, Em 1956,; Sanches-Puerta, ao se referir.de duc édueatif et social, Vutili-houve uma produção de 2.100 to- às classes médias econômicas,i fé du crédit coopératif est ainsi-.133 neladas dessas resinas. I caracteriza os "pequenos proprie-' grande et jrappante." As coope-

I.IHIS 432.261-. 387.845

2RS S05.529 4P2.225'

S74 241.405 233.983

I.ÍS1 2.547.555 2.111.570!
-!

Sl 4W) 2.532.723 2.409.630

29.444 14.950

Í.267 5.037

5.071 . 2.351

111.865 24.121

71.511 51.383

H ss* *^^íü U8_ _S30_9S_iL 524.647

TT,Qií. K.3M 3I.J7"

ttr u.uí. :j.:wi i.rr.c
3» í íí» i *•.;.' } :.'

ír«- i* Mil ;f .-is- f rS9

tóü sr r* -.: snr, ü..m*-.

S 120

171

135

: :i«

:. f-so

4.168 4.426.095 4.335.768

1S5 154.47: 218.656

189 272.815 269.162

1.309 271.187 565.687

1.M2 226.600
i

217.871'

_3.227
58.259

11.513

3.377

1.710

5.211 
'

Total J SM NQ :¦::> SM Rfif. :M .sT, __.H_' I.5.8S5 16.072.661 li.152.572 666.046 254.043

PRODUÇÃO DOS PAÍSES Aperfeiçoamento da indústria
DO MERCADO COMI IM e comércio de aves no Brasil

colorido do petróleo

Confrontada cem a produção.mundial
ROMA. Do Armário Estutisti-

co 1956 da F.A.O.. <? possível re-
levar algumas incidências produ-tivas que c. Paises aderentes ao
Mercado Comum têm nos coa-
frontos da produção mundial, com
exclusão da URSS. N'o setor dos
produtos agrícolas há duus voies
merceológioas que ultrapassam
50"» da produção mundial (vinho
63i. Unho 54,'í); três que supe-
ram 25*. (batatas 31K. azeite-ó>
oliveira 29i-, centeio 26$). Para

o ttrígo e s çeaveía í5«.kíí-sc
íQlt.

Nos yrocuwis tv.ii:«!-ir'n> bi ãn-
ctdetxçt- a.t.r.«* r."ja.v>7-f*. O «'íibfil-
to t-r.v.-d.i.ckM aos- PaSsss âls ?irtfcr-
cada Coctxura KÇíwssiaiiã *Ks da
vroúuoào. TOr-títetíxas traaàwÉsii-; »
batisíta ti;';- os sa.5s SDüitíssScca
44.*; os fes'atos -v.;v.r«f SWí «
cáòu-io .2:.: . v_t______ Ks* ò
carvão fossit 2flr.*-o reswo Süí.Jf©-
távei a ujeid&tót eVs d3í.---,t.-vf'~
que _títtj« 4ÍK AIvSA.

V.

*r MU/Ti

UM MÉTODO REVOLUCIONÁRIO D-
ENDEREÇAR PERMITE-NOS

1] Vender mòqyfne* c,-.^,;;^,^. c ec<jNM_.•SEM CHAPA per C-S. 4.C50.QO* 
"

Jh&itVreçor a Cc r«pcncièn<ÍO c.« f,*-*cs «»nao querem u ençcnejaí cfSfa toefe, ce-los melheres pieecs. *
lnlorma(òcs ¦ Demonjirotfet; SEM ECO
Ruo México. ?S - v ÒQ5 - W. 42-GSQ1

A tini de executar o programa
Se íomento avicola no País. a Co-
missão Xacional dc Avicultura
íibíevc a colabfracão do Escrito-
rio Técnico de Agricultura Bra-
sí3-Estados Uniíos. Encontra-?c
i disiwsicão da C. X. A. o espe-
cislis'a americano Frank Moore,
que deverá visitar os centros de
prodnrão avicola. no interior, nas
próximas semanas, em compa-
nhia de técnicos nacionais, para
qne possa sei prestada uma as-
srisicneia técnica «letiva aos avi-
cultores qve desejarem a melho-
ria de seus plsnléis. Completan-
do snas observações sôbre a avi-
cnliura brasileira em Iodos ds seus
aspectos, o Sr. Frank Moore. e os
membros da Comissão têm reali-
«6o varias sessões de estudos
para a planificação definitiva do
l.r*.ba1ho a ser executado.

Recentemente, visitaram algu-
mas casas comerciais de aves vi-
\;< c abaredouros do Distrito Fe-
¦deral A qu&fiiriade das aves ex-
postas » venda.- ou abatidas, por<?£r„_ ser grandemenle melhora-
cia. nc modo a beneficiar o con-

TOÜÜ0 MUNDIAL
DE ALGODÃO
WASHINGTON — O üepar-.

íiamento oe Agricultura, em sua
•iiltima rc\isào semana! das con-
liiçòcs da colheita e dos mercados
cswartgeãros, declara quc se espe-.
ra t:ma produção mundial de ai-,
c-odão cm l0.r7-?S dr 37.300.000
íardns dc 226.?0.i quilos (500 li-¦brasi.

O total significa uma diminui-
cio de 1 .OM.000 de tardos cm re-
IãC-o ã última colheita e de ....
-.500.009 cm relação ao recor-
(it mundial de 29.800.000 fardo?.'

i rsiahfjccido na colheita de 1955-56.!
IU.P. I

sumidor com o fornecimento de
tipos de carcaças com maior vo-
lume de carnes.

A especialização dc avicultores
se tornará necessária, para a su
bslituição do fornecimento de
carcaças de carnes fibrosas das
aves criolas por galetos" de ra-
ças mais indicadas para a produ-
ção de carnes tenras. O volume
geral da produção, igualmente,
poderá ser duplicado, tendo em
vista o maior rendimento dos
frangos dc raças especializadas.

De acordo, ainda, eom os pia-
nos da Comissão Nacional de Avi-
cultura, a fim de melhorar as
condições do abastecimento de
carnes de aves. será necessário o
reequipamento das instalações
dos abatedouros industriais, de
modo a permitir maior volume de
abate, em condições técnicas e
higiênicas satisfatórias.

AUMENTO NA PRODUÇÃO
DE LEITE
Km 195-1 a produção brasileira d*

lesr.t atingia 3.621.828.000 litro.*: em
1055 passou p.-.ra 3.866.407.000 e no-no passado elevou-se 4.114.750.000
litros. Em relação ao valor do lei-
te. os algarismos relativos ao citado
trênio alcançaiam -créscimos signi-
fícativos, ou s-sjam CrS 
10.074.276.000.00 em 1954 CrS 
13.326.846.000.00 em 1955'e CrS 
17.624.541.000.00 no ano passado.

Em ordem decrescente, os maiores
produtores de leite no pais assim se
apresentaram em 1D56: Minas Gerais,
1.428.291.000 litros contra 
1.365.969.000 em 1955: São Paulo. .
1 092.123.000 litros, contra 
1.056.515.000; Rio Grande do Sul
364.923 000 contra 339.478,000: Goiá*.
201.387.000 contra 176.726.000: Hio do
Janeiro, 199.315 000 contra 184.308.000:
Bahia, 154.128.f00 contra 114.328.000,
e Santa Catarina. 140.048.000 contra
156.734.000 litros en 1955. 0.« demais
Estados apresentam Índices Inferlo*
res.

íste? dado» fornecidos pelo Servi-
çn de Estatística da Produção, do
Ministério da Agricultura abrangem
nlo »ò o leit* consumido "in natu-
ra" ma« também o industrializado.

2.561 y_____________________________f_qr'-" lll ¦¦ !¦¦¦ ;*-J*a-_.*»g--
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JÚRI POPULAR:
Pilhéria demagógica

Bens Reversíveis (O caso Prefei-
tur- x LI*M) — O vinho nacional

A concessio da chamada "Ferro*
via do Minério" — Crescem, no Bra*
•il, os investimentos da familia qu*financiou Hltler — Origem • desen-
volvimento da avlaçio comercial (II)Porque é necessário o tabelamenta
dos calcados (II) — Nio precisamos
mais importar leite em pó — Atra-
vessa fase difícil a Juta nacionalEl Brasil en el petróleo boliviano.

Leia isses e outros estudoi no
n. 49 da revista"BRASIL DE HOJE"

Crt 10,00 o exemplar,
A venda nas principais bancai

de Jornais.

Em ceda lota dt tinfo paro pintura
de edifícios, móveis, aviões, «ná-

quinas, navrõiT.T~hl_Terírpr«^a^''prt*—
tença invisível" de petróleo nai
molécula» transformadas pela Química
•m novoi Ingredientes criadoi ev
pecialmente porá êue o outrof
ramos da indústria. O Departamento
de Produtos Químico» da Shell oferece,
nesse particular, ao* Industriais

brasileiro., arma variedade emjme
de derivados de petróleo de qualidade
comprovodamente garantida. 11

Eis ofgemoj sérlrt Mts« pretfBtMl
Solventes mintrait parcioimonf*
oromóficos.
Solventes mintrait porolinkot.
Solvenler minerais aromóticot.
Á/coois (diacetona álcool).
Colonas (meiil et/7 cefonq, fkJL
Éteres g/ieoei (oxitol, dioxihl),
Resinas epoxi (Epikote).
PlastHicantes e emolitnttt. ¦
Antioxidantes (lonol, VP/-2Ó0)
Ácidos creiíficoi e noftlnicofc '
Parafinai.
Óleos brancos.
Petrolaiot.
Detergentes. %'

:-'\\

A

mm
Poro batomsçòsi, ditija-ts eo wumummi k kmutos qoIwcoj

SHELL BRAZIL LIMITED
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ATUM - Política, Economia e Técnica de Pesca (V)

i

qui
no

Ttr..uni» do retaUrle apre-
M-nia.ii. prlu prof, HllO-lllNakamura — diretor do La-lioratírlo de PnquUu Ictlotó-
gleaa de Koehl — Japlo — aó-
pre aa pesquisa» efetuada* noBrasil p«lo barco "Toko-Mu-
ru", no niiilltórlo da DlvUio
de Caça e Pesca do MlnUté-
rio da Agrlenltura, no dla 13
de nulo de 1957.

Em toda esta tona desde o Rio
Orando do Norte ao ParA, sAo
encontradas também Isgostaa em. grandes quantidades."Eu ralei que esta sono nAo é
boa parn a pesca de arrastro. mas
nas costas do Território do Ann-
1>A as condições do fundo . sfioótimas pnro a pesca de arrastro .al nós capturamos uma quantlda-de de peixe, embora achássemos
aue nio fossem de boa quíilldnde para a alimentação, maa co
mo nfio conhecemos estas espé-
cies, Já pedimos ao Museu Nacio-nal para classIflcA-Ias.""Este fol apenas o resumo donosso estudo. O relatório oficialestn sendo preparado e serA entregue ao governo do Japão, quco enviará ao Rovêrno brasileiro,
mas, do um modo geral, os rc• filhados nrátlcos sáo istes aaulapresentados, sendo que os ma
pas com todos os pontos de p»5'quisas que os senhores estáovendo aqui, .lá fornm entregues
ao dr. Ascánlo dc Faria, oue po-rá á dlsDoslçáo dos interessados"A distribuição e mlgraçáo dasespécies varia multo com n énoca do ano c outras condições vá-rins. Assim sendo, somente umestudo longo e minucioso durante 1 ou 2 anos poderia permitirestabelecer dados fixos e defini-tivos. Entretanto, pelo presente re-sumo. esoeramos oue os técni-cas do Ministério da Agriculturaagora concluam seus trabalhos emdetalhes, principalmente com re-ferência & perca do atum.
.ulgamos a mais promissoraBrasil." ^"Para finalizar, nós desejamos
nue estes estudos e pesquisas ve-nham servir para ajudar a de-.envolver a Indústria de pesca noBrasil, fazendo uma grande con-trlbulçfio parn melhorar o nível dealimentação do novo brasileiro, o
que seria sem dúvida Interessan-te era que o Brasil criasse um ór-
gao nesse sentido. Isto é, nesqul-sar o setor de alimentação dl-retamente ligado ao pescado ""Desejo aqui manifestar osmeus sinceros airadecimentos atodos os brasileiros, e autoridades em particular, que nos Der.mitiram fa^er as nossas pesouisassem sentirmos que estávamoslonge de casa.

Mesmo apesar da diferença delíngua e costumes, nós nunca nossentimos no estrangeiro. Acreditamos que isto foi duvido à co.laboração ¦ cordial Já existenteentre brasileiros e Jaoonêses, des-de há muitos anos, no desenvol-vimento da grande agriculturadeste pafs e estamos crtos deque esta colaboração agora foiestendida ao mar.
estendida ao mar.""O mar do Japão está ligado aomar do Brasil, portanto, náo estamos tão longe. Com as pesqui-sas'que. Iniciámos, estamos cer-tos de'qué os brasileiros continua-rão a. desenvolvé-la, pois é pro-blema de urgente solução e anossa exnerlência no assunto po-dera ajudá-los. Nós nos senti-mos honrados e agradecidos.Muito obrigado."

(Depois de uma salva de pai-mas ao professor Hiroshl Na-kamura, fol pedida licença paraque se fizessem perguntas, ini-ciadas, então, nelo sr. Mauro RNogueira, seguidas pelas de vá-rios interessados: como veremos)Pergunta: Sendo o atum umpeixe migratório por excelência,nao haverá possibilidade de sd-mirem das costas brasileiras re-pentinamente?
Resposta: No caso do Brasil,acho que não. A migração obede-ce a certas leis; assim sendo, elae maior nas latitudes sul; Já nascercanias de 5.» até 2.» de latitu-de. ela é muito menor, pois aliexiste a corrente aue é o seu *a-

bitat e ali o atum desova. Nasproximidades do Eouador, a mi-gração é quase nula.

EVOLUÇÃOECONÔMICOFINANCEIRA DO BRASIL
IMPORTAÇÃO E PRODUÇÃO DE ARTIGOS BÃSÍcÔs

Toneladas

Melhor.....-'.
(Continuação da 8.» página)

do Mercado e das Vendas. Comosubida de un, degrau, resultantedos "Operatiòns Enterprise" daEuropa, promovemos no ano pas-
?.??_?». Tu? Congresso Europeu"NSE-International" sobra Mer-cado e Vendas. Foi realizado emMUao — Itália, em setembro tie1956, e foi pela primeira vez que16 países europeus se reuniram
para discutir a idéia de Mercadoe Vendas, como mercado comumna Europa. Esperávamos cercade 200 delegados, porém, o com-
parecimento foi de 580. De 8 a11 de setembro de 1957, foi rea-lizado. em Copenhague-Dinamar-
ca, o segundo Congresso AnualEuropeu do "NSE-International",
com grande sucesso. Vieram de-legados de toda Europa. O pró-ximo realizar-se-á em Bruxelas-
Bélgica, em 1958 e o seguinte, em
1959, está planejado para Berlim-
Alemanha.

Agor-a, depois de dois "Opera-
tion Enterprises" attavés da
América Latina, creio que é che-
gada a hora para Congressos
Anuais "NSE-Internatiortal" sô-
bre Mercado, na América Latina,
iniciando-se em qualquer época
do próximo ano de 1958, quando
a estação for melhor para tal.
Seriam utilizados somente três
idiomas: português, espanhol e
inglês, com tradução simultânea.
Seria uma mescla maravilhosa do
pensamento de todos os Latino-
Americanos, de suas prónrias
idéias e informações sôbre Mer-
cado e Vendas. Se quiserem con-
vidar participantes dos Estados
Unidos, então terão realmente Um
intercâmbio dos melhores.

Nós dos Estados Unidos ainda
não entendemos los_ seus proble-
mas e seu povo tão bem como
deveríamos. Há contribuições que"NSE"- poderia fazer e que en-
contrariam melhor aplicação em
suas pátrias se melhor conheces-
setios sua situação. ' ,

Deveriam vocês também, co-
nhecer melhor sua gente e seus
problemas, para qyo, no fim de
tudo, os resultados fossem mais
homogêneos e compensadores.
Recomendo-lhes um Congresso
Anual "NSE-International" na
América Latina, para melhores
Vendas e melhor desenvolvimen-
to dos mercados internos e me-
lhor padrão de vida para todos".

Pergunta: Se podemos peacarduraitUt lodo o ano o atum ou sedevemos obedecer a certas épo<
cas em defeta da procrlaçlo.Itr.p : Ainda no cano do atamno Hr4.11, pode mt pescado du
rante todo o ano icm dlmlnuiçiu
no volume de petCA ou na reserva.
Um atum de metro desora 4 ml-Ih&es de alevlnos e un de metro
e melo deaova 9 milhões. Nio
bi perigo, pois aa leia que re-
gen. a n_.1ur._4 sio aiblaa •
3aanto 

mais se pesea, mais Indivi-
uos sobrevivem para reporiçio.

No momento, penso que oa aluna
sio Inesgotáveis.

Pergunta: Em que profundidademédia fol feita a pesca dos
atuns e qual a temperatura da
água?

lt. sp : Nós pescámos em pro-fundldades média» de 100 a 1S0metros rom linhas de "lonr Une"
eom 5 anzóis entre coda bola, eom
espaçamento de 300 metros, on
seja am anxol em cada 60 me-
tros. A temperatura fol de 27.*
C na superfície e 25.* C a 100 me-
troa de profundidade.

Pergunta: Houve multa perdade trabalho ocasionada com pel-xes pequenos ou caçoes que co-
miam as iscas?1 Itesp.: Os atuns pequenos nio
se fisgam nos nossos anzóis e os
cações nio foram assim em
grandes quantidades.Pergunta: Qual fol a Isca empre-
gada na "tuna lcng Une"?

Resp.: Nós trouxemos do Japão
uma variedade de "saury", mas a
sardinha brasileira será uma is
ea excelente.

Pergunta: Durante as pesquisasforam encontrados peixes da fa-
milia dos linguados? <Flr.tiis.ies -
ílounders, soles, halibut, etc).

Resp.: Polcas peças.Pergunta: O "Toko Maru" possul a bordo um aparelho detetor
de som, Já empregado nos EE.
UU. e multo usado durante a
guerra para deter ruídos de sub-
marlnos, hoje utilizado Ãara de-
ter som de camarões, lagostas,
etc.

Resp.: Não temos éste apare-
lho a bordo.

(Como náo houvesse mais per-
guntas a formular, foi encerrada a
seção com despedidas e votos defelicidade).

ANALISE ~'X"

Numa análise rápida do traba-lho apresentado pelo professorNakamura, ainda que num resu-
mo, nota-se que o que éle consi-derou mais Importante no Brasil,
do ponto de vista de riqueza ic-tiológlca, em nível econômico ir-
refutável, íol a presença dosatuns no Nordeste brasileiro. No
restante da costa, os trabalhos ío-

por Mauro R. .Vaqueira
locomoveu do Japio para o Brasil Maru" a equipe brasileira, com
ÍEUÜJ.S-2men* * bordo * ,qui observações e reUtónos u.õepeo-deixou todo o seu equipamento: dentes, mas qua. em coUborí-çiot
t.J^,exJlttU!ld? dAmàr r "^ mutua «» « laTPnTBS. teriamlamentamos profundamentü quej propiciado um trabalho ntaéste estudo tenha sido feito nos amplo.moldes em que o fol. além do: Ainda aiora' sio encontra d&i
que.com Crt 13.000 000.00 S po- léSta? *TlAO*2 S»0 »¦*«*.»*:
deriamos ter adquirido um barco-! Stanley A. Beattr. tecnclogiru depesquisa para a nossa1 Divisão de:p«ca emprestado ao Ertado doCaça e Pesca. Ainda recente-: Rio Grande do Sul. e Finn De-mente recebeu o Autor uma; vold. biolcgisu trabalhando nooferta, da A emanha.de um barco: irjtítuto de Pttc» Marítima denovo (1956) de aço, deslocando Santos. Além dos que a FAO po- ,,, „ ,250 tons, totalmente equipado; dera sempre enviar so Brasil. «- a' Mmü:
com radar, éço-batlmetro. sonda- uáci certos de que o própriodor acústico de alta fidelidade do governo Japonês designaria um:tipo sonar. rádio-telefone. túnel; ou dai, técnicos Sn batalharde congelamento, laboratório para conosco, principalmente na zonaanálises .bico-químicas. to&Hdo atum. Mas antes de solicitar-çoes confortáveis para 11 tripula- raos t^ aux..jo, teríamos que;çao, motores a óleo de baixa ro- equipar laboratórios e adquirirtaçao, equipamento de pesca com- materiais para proceder ã pes

E«EC.r!CAÇAO

Cuolusa '¦ • • combustíveis
©•jerwer.e 
Carvlo de pedra ,,
Petróleo em bruto

Ai^rctalo 
TY.umbo
Cair* 
Enanho
Lurinidoi Ce íerro e aço
Fciro-iixai
Zinco

pleto com redes de ''trawl". li-jQUÍía> máSSw um barco. Soisnhas de "trolljng", linhas."long- «^ áisse recentemente, um
:.': .'¦'-- _:í-..-_t de ferro e aço:

Trilhos e acttsórios
Arame r.ú 
Arame farpado 
>'olsu de Fltndres .
Tubos e pertences ,.

Une", enfim tudo necessário as: técnico --^ é -o^ive. 1 ua bo.T.imodernas pesquisasL^eanograf!- me«re carpinteiro fazer bons mó-cas, pelo preço de USJ 235-000.00.! veií ^ ac<ni$ xm „ádado deo que daria em nossa moeda, ao;p<dra da era iol horaeta dascâmbio em que normalmente sao,cavernas". V;> Outros produtos minerais:importados barcos de perca,' Normalmente, em todos os pai-
çouco mais de Cr$ 11.000.000,00..^ de -^ desenvolvida, csre-j
r&tS. S-utJ° -?sp€cí0< '".f e n-° UulUdos das pesquisas sáo cJida-"affair"Toko-Marufoi.odespre-:dMar,t,.e 

compilados, faipransa» a que se relegou cientistas e e oUr-ribuidos acs interessado;.!
Uo enüdades brasileiras especializa-1 Vejamos se desta vez. pelo menosdas em íctiologia oceanografia e;no C2S0 do$ trabalhos do "Toko v^ P.-oiutos químicos:biologia. Esta plèiade de homens| }AzTU<-< ^mos ter algo seaelhan-,de renome internacional. na sua u -mbora até o presente isomen-1maioria, comp os do InsUtuto de| to ^^ jjo tenhamos c^tíriaPesca Marítima de Santos, do de govéreo do Japão üves-Museu Nacional — Divisão deL feito a ãáttta do relatório aoBiologia -.e tantos outros da énl0 ^ B-£ii.

própna Divisão de Caça e Pes- .
ca, teriam formado no "Tokol (Continuo no -próximo domingo)

Ar..¦:.'. artificial
A.ifalto 
Cim»nv> Portland .
Enx.fre 
Olecs lubrificantes

•Bar-ilh» 
5«U ciustjca 

I VI, Adubos químicos:
Saliire ir, Chile 
Superfosiatos de cálcio
Outros adubos químicos

^_______ _____l_LI___c_^____.^^^^_____I ________.^_B

Caehoeiro de Itapemerim
Caehoeiro de Itapemerim é um vizinhas, à Vitória e ao Rio de

dos principais municípios do Es- Janeiro por rodelas e ferrovias,
pírito Santo. Numa área de Da Capital do Estado está a 135
1.532 quilômetros quadrados, hi quilômetros por rodeia, 159 por
uma população de cerca de 90 ferrovia e £3 por aerovia.
mil habitantes distribuidos por,
cinco vilas (Burarama, Conduru, DIVERSAS
Jaciguá, Marapé, Pacotuba e Var-
gem Alta) alem da sede do mu- * A cidade é chave co siste-
nícipio, a cidade de Caehoeiro de ma ferroviário do sul do Espirito
Itapemerim. I Santo e centro consumidor e dis-

itribuidor importante dentro do
ATIVIDADE ECONÔMICA 1 Estado.• Há, na sede municipal, 12 ho-

A principal atividade econô- teis e 15 pensões, além ce cine-
mica do município está no ramo teatros.
de "agricultura, pecuária e silvi- * A única fábrica ce' pios de

Vil) Outros produtos:
Celu.os« paia ;__:.:»;. o de papelPap-1 para Jornal 
P>?el para outros fins 
Trífo .5) 

lill

1.170.2U
:i _¦•_ '.-.s

II' 4(1••o ....
3 513 ('._

6.704
13.3.«|
1S.22I

69.(1)
n ..1

778
14.341

25.0J8
U.72S;i3)
32.Sil|(3)
71.018,
31.198 (4)

14.634
3.8SS

242.124
«3.300

1&9.83.

31.311
89.489

1.323.000
1.728.374

12.178
2.248.303

244.238

1.884

1.110
982,119
17.303

80.398
4.874
4.877

37.830
7.149

13.983
.733.5481

50.304
97.505

273.948

122.984
130.371
16.133

1.860.0001

31.000

96.828
62.121

74.000
2I.OO0!

121.0001
1.101.000

I

2.493.293
4.082.041)

358.639
2.831.887
3.777.JU

8.348
13 598
13.228
1.179

1.064.690
18.283
14.34!

105.656
S8.5R9
37.528

109.848
88.145

14.634
19.831

2.977.6.12
65.3)0

199.83J

81.311
100.489

50.504
194.133
336.OCD

196.91.4
151.371
137.15,1

2.941 000

ÍIM (•)

t
í
I

753,669
1.984.327

899,001
444,332'.889.119

2.140.883
2.559.611

29.143
133.3T9
330.464

13.246
10.3631
29.669'

431'(1)
16.922;

339
19.5121

8.096
15.8(10'
63.029 (2)
94.6371
14.565 .4)

9.4401

1.847
1.119.893

18.3701

123.000
42.024
8.735

77.000
7.232

2.547]
1.782

.10.118
93.2601

191.414

87.031
128.28.1

42.629
105.84.]
207.291

119.2631
138.460'
29.000

1.409.000
I

58.129
3.284.884

30.0001

179.492
100.000

109.300
43.00(1

244.000
1.212.000

2.894.173
8.343.933

628.316
2.679.361
8.419.373

12.688
10.343
19.660

1 978
1.134.8<3

18 709
19.312

131.096
S7.SS4
69.6S4

171.637
21.707

2.347
37,911

3.31S.301
93.260

194.414

87.931
176.293

42.629
24S.338
397.291

228 763
181.460
273.000

2.711.OCO

1967
Janelro.março (•)

2

237.923
1, ii !'M
1T4.454
138.677

1.023,033!

3,799
4.1761
3.499'

37(1)
8.063

«I
1393

8.227
6.164'

21.183(1)
38.1331
1.713 (4)

283
133
881

31.160
40.967

22.290
25.58.1;

21.834

130.414

49.900
38.022
6.349

210.300

441.892
K0.641

18.493
509.912
291.318

1.589

397
293.857

5.043

10.803
434

1.422

707,111
1.299.941

183.Itt
648.889

1.318.331

S.SM
4,179
8.401

484
101 011
6,034
1.301

1.22T
16.78T
11.80Tu.m
4.14.

181
1»
181

96.169
40.96T

12.290
23.580

21.814

UÕ.4I4

40.808
38.012
(.319

110.300

Dados lujeitos a retificação. ¦
P.-oduçSo da Cia. Estanifera do Brasil.
P.-oíu;ío da Cia. Siderúrgica Belgo-Minelra.
?rodu;io da Cia. Siderúrgica Belgo-Minelra e Cia. MineraçSo Geral do Brasil.Produçlo da Cia. Forjas Nacionais.
Inclui em tírmos de trigo em grão, a Importação de farinha.reatei de dados brutos:

Co.-.mIíío Nacional do Petróleo.
Ser.-.ço de Estatística da ProduçSo — Ministério da Paienda.Serviço de Estatística Econômica 1 Financeira — Ministério da Fazenda

Tl)
12)
(lt
(4)
T5l

"«*¦

AUMENTARAM AS RESERVAS.

ram rápidos, preliminares e, como!cultura", ressaltando-se que, se- pássaros da América co Suldisse mesmo o mestre Japonês,I gundo o Censo de 1950, 62$ da po- tá localizada era Caehoeiro"deverão merecer imediato" inte-résse dos brasileiros, que não po-derão deixar de pesquisar conti-nua e detalhadamente toda acosta".
Na região Sul do Brasil, já' é pordemais conhecida a situação dosfundos de pesca dos baixios doRio Grande do Sul, onde o uso eabuso das redes de arrastro vêmsistematicamente arrasando a ve-

getação e riqueza do "planckton".
Hoje, a maior parte da nossa iro-ta sulista de pesca opera nas costas do Uruguai e da Argentina.

Do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, o traçalho de pesqui-sa a ser efetuado é dos maiores edemandará alguns anos para asua total complementação, isto secomeçarmos, nós mesmos, a traba-lhar já e ativamente, principal-mente à procura dos "hakes" —
peixes afins do bacalhau, conheci-dos entre nós como Abrótea(Urophycis sp.) e Merluza (mer-luluccius.bilinearis) — que tota-llzaram em 1954, no mercado doRio de Janeiro, 5.175 e 109.241 ksrespectivamente — aquele últimocom o nome de "Pescada Portu-
guêsa".

Se esta pesca esporádica exis-
«!_.. é_. Porclue nalgum lugar doAtlântico 'Sul existe uma concen-tração dessas espécies, desde quese sabe que estes peixes vivemem águas profundas, variando de80 ate 400 metros, em grandesconcentrações, alimentando-se
principalmente de pequenos pei-xes, camarões e crustáceos em
geral, menos moluscos. Aliás,acreditamos que com o início daação da firma Tayo Gyogo noAtlântico Sul, com base em San-tos, operando com redes de'trawl", e positivada a existen-
cia dessas espécies em nível alta-mente econômico, nós poderemoster em breve bacalhau brasileirode muito boa qualidade. E deveser este o objetivo da Tayo Gyo-
go aqui no Sul do Brasil, pois sóassim se concebe a licença paraesta organização funcionar em
Santos; caso contrário, a Divisão
de Caça e Pesca teria incorrido
em tremendo erro técnico, per-mitindo a sua atividade numa
zona de pesca onde não existe
problema de produção e sim deorganização comercial-industrial,
contribuindo desta forma paraagravar a situação do não escoa
mento do peixe fresco.

Em outras regiões, tais como a
faixa compreendida entre o Cea-
rá e o Maranhão, a pesquisa fòi
mais que superficial, quase não
existindo, embora deva-se notar
que Hiroshi Nakamura alegou
péssimas condições para pesqui-sas numa zona como aquela, pe-rigosa para a navegação de bar-
cos da envergadura do "Toko
Maru".

No extremo norte, ou melhor,
nas costas do Amapá, será possí-vel a pesca de "trawl", embora
êle considere as espécies ali cap-
turadas de pouco valor comercial.
Nós, nordestinos, que estamos ha-
bituados com aqueles peixes, dis-
cordamos de Nakamura, pois Ca-
murupim, Beijúpirá, Rbbalo, Pi-
rapema, Gurijuba, Tainha, Cava-
la e Voador, principais compo-
nentes1 da riqueza ictiológica da-
quelá região, são considerados
peixes de alto valor comercial
em todo o Norte do país.• Os americanos, entretanto, pes-
cam o camurupim (para eles Tar-
pon) e soltam-no em'seguida,
valendo apenas o prazer da "bri-
ga". Os japoneses,' no Nordes-
te, jogavam fora a cavala por
considérá-la de baixo vaior.
Acontece que nós gostamos. tanto
de cavala como de camurupim,
e, ainda hr>je,. com Albacora a
CrS.. 30,00, vender cavala 
CrS 100,00 o quilo não é proble-
ma no Nordeste.

PESQUISA

Fala-se que á pesquisa de 4
meses do "Toko Maru" custou-
nos CrS 15.000.000,00; achamos
que foi. barato — se contarmos
que uma embarcação daquela se

pulação ativa trabalhava neste Itapemerim.
ramo, seguindo-se llí no ramo"indústria de transformação" e
também 11< no ramo de "presta-
ção de serviços".

ei-
de

AGRICULTURA

As principais culturas agrícolas j

INDÚSTRIA
DE ARTEFATOS
DE FERRO
O setor da fabricação de ariefa-de Caehoeiro de Itapemerim, se- tc d7 firrõe «5T «m dos ra-f9U£Vi Vaa'd°er ^^^y^^^^lt^B

lho, arroz em casca feijao, cana msis áÍ7ersos 3-^01,Kcem a maior'de açúcar e .uta. O caie bene- p-rc<mtagem fe em alguns casos,íiciado, representou naquele ano, £m a toUiidad^ de mluria-prim^

INDÚSTRIAS

(ContlnuaçSo da 1.' piglna)

de dólare. correspondentes a um crédito concertado eom o
Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos.

Figura também nas cifras um pagamento de 130.000.000
de dólares, referente a setembro, feito à União Européia de Pa-
gamenfos, com a qual a Grã-Bretanha tem agora um saldo
favorável de nove milhões de libras esterlinas.

A comunicação do Tesouro diz que, afora as cifras antes
mencionadas, houve um acréscimo líquido de 126.000.000 de
dólares nas reservas durante o mês de outubro.

Seria ainda prematuro dizer que percentagem do aumento
corresponde a rendas líquidas derivadas das transações comer-
ciais ordinárias. Parte dessa renda pode ter sido o resultado
das restrições impostas à especulação com a"libra esterlina.

O saldo favorável de nove milhões de libras com a União
Européia_ de Pagamento constrasta com um déficit de mais de
60 milhões de libras em cada um dos dois meses anteriores.
O balanço final de outubro, na realidade, foi melhor qúe eni
qualquer outro mês de outubro desde 1952.

Os economistas consideram que o saldo favorável teria sido44,52.: da 
"produção 

agrícola ' 
naclo^adquitida ea n^^prin- de pelo menos 20.000.000 de libras 

"se "não 
ocorresse o qtie ãsc:o«:„ em;..:.'.. .:d<.n..s-_T_ erpe- autoridades francesas chamam de "ratissage". Isto consiste na

transferência dos saldos comerciais da França em libras ester-

cipais empresas siderúrgicas,.
cíalmente da Usina de Volta Redon

,. ....... da, da Companhia Siderúrgica .Va-No campo das industrias da co- áonzl '-.-¦muna destaca-se a de transfor- Por outro lado, o equipamento ds.maçao, entre^ as quais lideram; fábricas, que há alguns anos era to-as têxteis e de produtos alimen-' talmente importado, vai, aos poucostícios. O valor da_ produção mn-\mgõio substituído por máquinas na-dustrial do _ mumcipio correspon-i-forjai M ,3^ modernas e efici-de, em media, a quinta parte; entes, o que atesta, também, o grausôbre o total do Espírito Santo.; je desenvolvimento, da indústria
brasileira de máquinas. Os proble-

linos pera a conta oficial francesa.

DEZ ANOS DEPOIS ...

209 milhões de francos
custou o Congo

BRUXELAS — Em 1950 o Congo
havia custado à Bélgica 209 mi-
lhões de francos-ouro, Isto é cerca
de 7 bilhões de francos atuais.
Esta é a conclusão de um inquérl-
to realizado por J. Strengers, pro-fessor na Universidade livre de Bru-

MISSÃO CHINESA
NA GRÃ-BRETANHA

técnica
no úl-

MEIOS DE TRANS-
PORTE

O município liga-se às cidades

(Continuação da 2.' página)

barc

A DESCOBERTA DO...
(Continuação da l.1 página)

Seus inventos, como do jolheiro
John Kay, da lançadeira de vai
e vem, aumentou de maneira ex-
traordinária a produção dos
teares.

Samuel Crompton, simples te-
celão em Bolton, combinou a"Jenny", de Hargreaves com a
máquina aperfeiçoada de Arkw-
right, criando um notável tipo
que foi apelidado mula-fiandei-
ra, devido a sua força motriz. O
Parlamento íéz-lhe uma doação
de 5 mil libras, mas morreu na
pobreza.

Deve-se ao norte-americano
Eli Whitney, um mestre-esoola
que depois acumulou fortuna ma-
nufaturando as armas de fogo, a
invenção do mecanismo para
descaroçoar o algodão, serviço
que antigamente se fazia à mão.

Em. 1785, depois de James
Watt, a primeira instalação a va-
por montada em Nottingham, foi
a de um descaroçoador de algo-
dão. A manufatura autómata de
meias, ponto de malha, devê-se
a William Lee.

— 0O0 —
A indústria do algodão, segui-

da da indústria da la, passou pa-ra o novo tipo de produção fabril,
primeiramente com maquinismo
movido à força de água e, depois,
a vapor, até chegar ao aparelha
mento técnico atuaL E\ todavia,
uma indústria em que a neces-
sidade de reaparelhamento é
constante para produzir rendi
mento satisfatório. As maravilho
sas criações 'que o rayon lhe pro
ppreiona precisam dc ser igual
mente compensadas com o aper-
feiçoamento técnico. Este tem si
do o ritmo de desenvolvimento
desde que evoluiu na Inglaterra.

E a téfcnica de fiar, tecer e es-
tampar continua melhorando. A
American Viscose Corporation; de
Nova Yorlç, usa um novo siste-
ma de propulsão da lançadeira
por meio de explosivos sólidos se-
melhantes às balas comuns envol-
vidas em papel e já experimen-
ta a explosão a gasolina na com-
pressão dos cilindros. Represen-
tara a inovação uma redução de
357o nas partes do tear. Outro
processo vem de ser inovado porAB Maxbo, de Norrkqping, na
Suécia. Garante que a redução
pode atingir a 757o. A velocida-
de do picotamento pode atingir
a 320 por minuto para um metro
de fazenda. A urdidura pode ser
estreitada. O trabalho é silencio-
so e isento de vibração. Suprime-
se a lançadeira. Esta é substituí-
da por um sistema de ar compri-
mido. O tear sem braçadeira tece
qualquer urdidura em algodão,
la, cetim, rayon etc

mas enfrentados, que sáo comuns a' mercado interno são de 20 a 35
quase todo o nosso parque manufa-: por cento inferiores ao« franceses,tureiro, não chegam a afetar o seu, Milagre? Não — responde Ray-
progresso. imond Cartier, fonte destes dados,E ha, para o futuro, melhores: divulgados em publicação recen-
perspectivas, eom a execução dos'te — boas finanças públicas, se-
programas de atividades e instala-; vera disciplina monetária e livre
ção de novas usinas siderúrgicas. '¦ competição. O Dr. Erhard lutaAinda agora, a eBIgo Mineira ins- com duas mãos: uma, contra otalou uma nova aciaria, de grande estattsmo tentacular e o sócia-capacidade, que aumentara de 29% hísmo esterilizador; outra contraa produção total de aços especiais ;as coalisões de interesses e osno pais. Os planos da Companhia pactos industriais capazes de su-Siderúrgica Paulista íCKIPAi, porIDr;mir a concorrência pelo acordosua vez, prevêem a produção, den-j-entre os produtores.tro de poucos anos, de quantidades
consideráveis de tais matérias-pri-! O exemplo da recuperação ale-
mas. Dessa forma, a tendência de.mã é extraordinária fonte de en-
progresso das empresas produtoras i sinamentos, a serem meditados
de artefatos de ferro e metal é ca-jpor países, como o Brasil, que
da vez mais acentuada, de vez que. dez anos após a terminação da
em futuro os problemas de obten-j guerra lutam com a inflação, o
ção daquelas matérias tendem a de-: aumento das despesas públicas e
saparecer, ou pelo menos a se ma-,'com a inquietação social, já co-
nifestarem de forma considerarei- meçando a» traduzir-se em gestos
mente mais branda. ;ce violência.

LONDRES — Uma missão
e econômica chinesa chegou
timo dla 22 a esta capital. Os com-
ponentes da missfio Íoram visitar a
central atômica de Calder Hall e
manterSo quanto antes conversações
com organizações profissional» e rlen-
tlflcas, com fins geralmente explora-
tivos.

Os chineses — segundo declarou
um portavoz do Conselho comercial
slno-britftnlco — desejam retomar
contato com os técnicos britânicos t
estar a par do desenvolvimento téc-
nteo e Industrial da Grã-Bretanha.
Aprende-se 1 éste respeito que os
chineses estão particularmente Inte-
ressados em fábricas de tecidos e cm
maquinaria. Em íim de setembro
passado um grupo de t.cnólogos da
China visitou as indústrias do algo-
dão e da IS.

Açredita-se que a missão interes-
sar-sc-á outrossim ao selor metal-

- ...  siderúrgico, ao de construções naval»,
surgimento da Alemanha, que,'da eletrotécnica, motorlatlco, qulml-
deve ser saudado com respeito e co, de aparelhos de precisão e de ma-
admiração. | quinaria pesada. ANSA,

A fórmula da liberdade de ini-ciativa não está morta, comoapregoavam muitos sonhadores.
Ela está felizmente viva, e sobsua égida podem ser cumpridos
feitos notáveis, como êsse do res

xelas e membro da Academia real
de Ciências coloniais.

t evidente que, pondo a questão"quanto custou o Congo à Bélgica"
o professor Strengers fala na Bél-
glea como "estado belga", pois nio
seria possível traduzir em cifras as
conseqüências materiais da posse do
Congo por parte da comunidade na-
cional considerada em seu conjun-
to. Quando Strengers diz que O
Congo custou 7 bilhões de francos
ao estado belga desde o inicio da
posse colonial, considera apenas o
Congo, sem o território sob tutelo
de Ruanda Uraridi, o qual nos últi-
mos tempos custou à Bélgica 2300
milhões de francos, isto é um
terço do custo do Congo em 75
anos. ANSA.

íflua (Mi

A ECONOMIA...
(ContlnuaçSo da 1.* pillna)

Olinda. Cuida-se da instalação da
uma grande fábrica de conserva
de peixes.

Graças à Companhia Hidrelé-
trica do Sao Francisco, Pernam-
buco está bem provido de energia
elétrica. A abundância de eletri-
cidade está incentivando a indus-
trialização.

Pernam! jco é incontestável-
mente uma das províncias mail
dinâmicas do Brasil. Recife é um
grande centro universitário. E*
Uma das cidades mais cultas do
Brasil. Fossue grandes e bem íei-
tos jornais.

Firmando Jurisprudência

m iuol

SALÁRIOS
PRESCRIÇÃO | dução de tarefa de maneira a so;

! lhe proporcionar a percepção do"O aumento decorrente de '• salário mínimo (Proc. R.R.
sentença normativa, não sendo; 2.063-56 — DJ. 26-4-57.).
reclamado em dois anos, pres-cre-1
ve irremediavelmente qualquer SALÁRIO DE TAREFEÍRO
direito oriundo do mesmo."

Assim decidiu o Egrégio Tri- Se o empregador proporcionabunal Superior \> Trabalho, os meios necessários para que o
acompanhado do voto do minis- tarefeíro obtenha o salário mini-
tro AJstolfo Serra: I mo, não está obrigado a comple-"De fato, entendo que a pres-f tar os salários do empregado quecrição bienal, na hipótese rubi o não atinge por deficiência ou
judice atinge náo as parcelas desinteresse. (Proc. T.S.T. —
exigíveis dia a dia, mas o direito R.R. 2.263-56 — D.J. 9-8-57).
em si de reclamar que, não foi!
pleiteado na época própria, não
podendo sê-lo depois de dois
anos".
(Proc. 603-56-RR. DJ. 15-2-56).

VIGIA SALÁRIO
A jornada diária de salário do

FINANCIAMENTOS
DO BANCO DE CRÉDITO
COOPERATIVO
Ultrapassaram no corrente ano,

s operações do Banco Nacional de
Crédito Cooperativo. CanaUzando
preferencialmente os seus recursos
para os setores rural» copera-
tivos, superou bastante os Invés-
t_rr.?ntos feitos com o mesmo obje-
tiro, no ano passado, t que somaram
apenas Ste milhões e 500 mll cruzei-

trabalho de vigia, correspondem qu__ntla de 320 milhões de cruzeiros
ãs horas trabalhadas. ' "" '

O Tribunal Regional do Tra-
blaho decidiu que a exceção le-
gal que autoriza a fixação do
horário em 10 horas, apenas pro-duz efeitos na conceituação do
que seja jornada normal daquela
categoria. Isto não impede, toda-
via, que o empregado faça jus'ros.ao recebimento das 10 horas.
(Proc. T.R.T. 131-57, DJ. 7-6-
57).

EMPREGADO -TAREFEÍRO

Acompanhando o voto do mi-
nistro Aldílio Tostes Malta, de- responde a 74,70% do total. Cerca de
cidiu a Terceira Turma do Tri-i 13 milhões foram destinados a se-
bunal Superior do Trabalho o se-'mentes adubos, Inseticidas, veículos,
guinte: .máquinas e utensílios o que contri-

O simplesfato de ser o en_p_e-|buiu para o aumento da circulação
gado tarefeíro não autoriza re-lda produção f__anclada, (SIA).

Especificamente de janeiro a ie-
tembro último> foram realizadas pelo
B.N.C.C. operações no montante de
C.-S 821.555.014,30, sendo que as re-
ferentes á produção de gêneros de
subsistência alcançaram a quantia
de Cr. 613.712.722,00, o que cor-

SgaJE^^V-F <_j^_fe'?,y [ *JÍ£b3-----------B

qualquer hora.
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BEBEDOUROS AUTOMÁTICOS

El •&

mais práticos! :
mais moderno»!

mais eficientes!
¦" 1—

Característica* principais do Mod.D-104.

Capacidade do reservatório, 6 litros.
Produz 40 litros de áqua gelada por hftw

(em ambiente normal).
Indicado para Grandes Companhias,

Repartições Públicas, etc...

' TEMOS TAMBÉM OUTROS MODELOS»

DEPARTAMENTO
BÃOtO- REFRIGERAÇÃO

filo.Bui do fajtmtl., <t2/ii&-Niteróiifi. Vise £. Branco, 521J3

\ \
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MERCA DO CAFÉ
Vendas e movimento

nos portos
I — VBNDAH l'ARA EXl>QnTAÇAO

No dl» II ii. -i' nita. foram vendi-
dai para exportação 101,UO --.....- nd
prica do Sanloa, ii.Ul na «lo nk» U
na dc r.ii ju.iKii.i t 3.033 na do Vitó-
ria. m iju»U renderam em camblalii

Mntoj; : i....i ¦>)•! ... iici..ir-, amo-
11. ano- . 200.aiH.20 il.il.ur-. convtmo

¦6bre a Noruega; 310.333,00 coroai
dlnamarqgtsa ; 2,233.2». 1)3 coroai
iuecai; 1.0O3 370.00 (rançou bdcas;
17,030.374.00 frfncoa (ranceiai; ,..,.
!!! :.'.':; ...;-,-. hora* esterlinai; .,..,

030.003.20 marcou 238.473.00 lio-
rina e 33.003.soo.oo lira».

nloa 00.443.33 dólares americano»;
211.303.00 dólares convênio sAbre a
Arientlna; 121.360.SO «Abre a Hnl..u-
dia; 60.308.72 «Obre o JapSo; «.«38.40
eoraaa dlnamarque»»»: 23.480-17-09
lilit.i-. •- in lin.i'. e 32.812 00 mar-
coi,

iMHHi.niiiii. 1.372.348.00 (ranços
franceaei.

Vitória: 87.333.00 tíúlarei conv*.
lilo sAbrc a Argentina; 817.760.00
francos belgai; 4.627-10-00 librai ci-
KTlInai

II - MOVIMENTO NOS PORTOS

Nn dia 21 diste mt* (oram nego-
cladai com o cxlfrtor 120.300 aacai
de cad-, tendo 01.027 cm Santoi, ...
1.781 no Rio. 2.033 em Vitória. ....
18.272 em Paranaguá 230 em Angra e
123 cm Recife.

Na mesma data (oram despachadas
para exportaçOo — 69.934 sacas, ien-
do 43.317 em Santos, 17.324 no Rio,
1,388 cm Vu.iri.. 7,100 em Paranaguá
• 623 em Salvador.

Ainda no mcimn il.i, oi cmbnr-
quês para o exterior atingiram .. .
40.800 sacas sendo 13.333 cm San-
tos 21.091 no Rio. 2.671 em Vitória.
1.000 cm Angra. 230 cm Salvador e
435 cm Recife.

Ati ;'i data em referência, (oram
embarcadas 4.437.034 sacas, sendo
4.330.327 para o exterior e, vendidas
iste mis 1.399.275 sacas, restando
lim saldo a embarcar de 1.530.185

Canceladas — 0/17.042 Sacas em
Santos: 2.009/1 250 Idem em Para-
noguii

6.* Cmbrno
M A QUINAS EM GERAL

MOVIMENTO DE TURISTAS
NORTE-AMERICANOS
PARA A AMÉRICA LATINA

NOVA YORK, — Importante ho-
mem de negócios sul-americano,
o uruguaio Maurício Litman,
Presidente da Câmara de Turis-
mo dc Punta Del Este, vaticio-
nou que em 1960 o movimento
turístico dos Estados Unidos paraa América do Sul aumentará para200.000 pessoas, o cjue represen-
tara para essa região um lucro
de 300 milhões de dólares. Ad-
vertiu, contudo, que. para atrair
êsse número de turistas norte-
americanos, as comissões de tu-
rismo da América do Sul terão
de trabalhar de acordo com um
programa comum.

GRUPOS SUPERIOR 360 RPM 1250 KVA
GRUPOS M.A.N. 300 RPM 1200 KVA

1 GRUPO MWM 600 RPM 300 KVA
1 GRUPO NATIONAL 600 RPM 250 KVA

GRUPO STORK 600 RPM 220 KVA
GRUPOS M.A.N. 720 RPM 200 KVA

1 GRUPO HOLLMANN 327 RPM 150 KVA
1 GRUPO McLAREN 1000 RPM 120 KVA
1 GRUPO CATERPILLAR 750 RPM 112 KVA
1 GRUPO CUMMINGS 900 RPM 90 KVA
1 GRUPO INTERNATIONAL 1200 RPM 65 KVA
5 GRUPOS PENTA 1200 RPM 30-90 KVA

limpos novos, com garantia de fabrica, com assistência
ttcnlca-mecinlca própria. Entrcft imediata.

Usinas Tcrmo-Elétricas
NOVOS DE FABRICA — PRONTA ENTREGA

AlIiiChalmeu turb^fl.rador 1250 KW
? Brown Bovtry turbo-fleradorei 110 KVA

USINAS Hidro-Elétricas
Turbinai-Geradorti AEC cada 320 KVA

1 Turbina • Carador CE da 250 KVA
Nova* encalxotadai

ANDEBU DO BRASIL S. A.
Rua Araújo Pôrto Alagra, 56 — 2." andar • Grupo ?1

Talafonw: 22-5288 — 32-8833 - 32-9422
Procuramos agentes nos Estados

¦

MOTORES DIESEL
SERÃO FABRICADOS
NO BRASIL
Encontra-se nesta capital o sr. Va-

leriano Barreiros Rodrigues, diretor-
geral da Barreiros Diesel S'A da Es-
panha, quc está estudando com indus-
trlais brasileiros, os detalhes para a
Instalação de íábrica de motores Die-
sei no Brasil.

Nos próximos dias. será encaminha-
do ao GEIA, o pleno dc fabrica-
ção nacional dos referidos motores.
Tão logo o mesmo seja aprovado, será
Iniciada a construção da fábrica, que
deverá entrar cm funcionamento se
possível, em fins do próximo ano. Êss?
empreendimento sem dúvida alguma,
abrirá novas perspectivas para a eco-
no"-la rio transporte no Brasil.

ASSISTÊNCIA 
~A^ 

LAVOURA
TRITÍC0LA
A fim de dar prosseguimento ao pia-

no de assistência à lavoura em espe-
ciai a triticola, no Posto Agropecuá-
rio de Carazinho, Rio Grande dn Sul,
o Serviço de Expansão do Trigo, a
Divisão de Fomento da Produção Ve-
getal c a Superintendência do Ensino
Agrícola c Veterinário, firmaram um
termo de renovação de contrato nos
próximos doze meies. O ETA con-
correrá com assistência técnica até o
valor de 7 mil dólares e com mate-
rlal de importação até 10 mil doía-
res, contribuindo ainda com a im-
portância de CrS 1.000.000,00 • para
um fundo conjunto. A DFPV, por
sua vez, concorrerá com CrS 
600.000,00, participando a S.E.A.V.
com CrS 1.200.000,00 e o S.E.T. com
CrS 700.000,00.

Jfc p^^VEw

Sodedade Beiro Mecânka "SOMAR" Lida,

TORNOS PARA MECÂNICOS
TORNOS PARA TUBOS

BOMBAS PARA POÇOS
A venda em tôdas as casas do ramo

iA marca "SOMAR" é conhecida em todo o Brasil desde 1932.
Fábrica em São Paulo.

Representante nesta Capital:
M. R. BRANDÃO — R. Estrela, 38 - Fone: 28-2152.

89763illlllllDHIIIIIIlIflllHIIIIIIIIIBIIIDIllllllllDlD

MÁQUINAS PARA
CONSTRUÇÕES

Betoneiras — Giiinchos— Caçambas
Roldanas — Carrinhos — Pás — Cabos
de Aço — Máquinas de Furar — Baldes

Economize fompo t obtenha maior produtividade I.
i ! 
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Utilize as modernas'
EMPILHADEIRAS"MOBIUFT"

Vibradores de Imersão para Concreto
Com motor a gasolina ou elétrico

Portátil — Fácil manejo

BOMBAS
Para esgotamentos e abastecimento

doméstico
Com motor a gasolina ou elétrico

Para muitos anos de uso

Visibilidade completa am qual-
quer direção - Capacldadt

de 2.000 Ib (900 Kg) a 5.000
' Ib (2.300 Kg) - À venda em

2 tipos t Mobilirt "Stand-up-

. . end control" (para dirigir
de pi) e Mobillft "Slt-Down"

(para dirigir sentado).

. Equipadas com
"MOBIL-MATIC" - .taiemo automático
de transmissão que proporciona par-
tidas a paradas suaves e rápida mo-
vimentação para diante e para trás»
"HVORA-LIZER" . ,u.p.n.8o hldrdu-
llca independente das rqdcrf, que
compensam as Irregularidade^ do
solo ati 7,5 cm.

Distribuidores Exclusivos para o Brasil GEÜVIA

1

© DRAGÃO
O REI DOS BARATEIROS

VENDE DE TUDO E PELOS MENORES PREÇOS
DO MERCADO.

I

Louças e porcelanas, vidros, .cristais, ferragens e ferra-
mentas em geral, artigos de alumínio, talheres e roqueiros de
tôdas as marcas e qualidades, fogões e fogareiros a óleo cru,
álcool e querosene, e peças avulsas para os mesmos, brin-
quedos, 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. Sor-
timento completo em fôrmas de gêsso, madeira, alumínio e
tolha.-e todos os demais pertences para confeiteiros, formi-
nhas de todos os tipos e cortadores, porá doces e biscoitos.

191 — Avenida Marechal Floriano — 193
EM FRENTE Ã LIGHT

30554

BRASILEIROS VISITAM
FIRMA IMPORTADORA
DE CAFÉ EM INDIANOPÓLIS

INDIANóPOLIS, - (UP) —
Um grupo de 25 brasileiros inte-'
ressados em agricultura visitou,'
as instalações da firma Hoosier
Coffee Co., torreíadora e impor-
tadora do principal produto de
exportação do Brasil.

O grupo íoi acompanhado por
H. S. Hcckavd, dirigente técnico
da Universidade de Purdue, que
patrocina a visita cle um mês dos
brasileiros a unidades industriais,
agrícolas e do governo. |Os visitantes 

' 
permanecerão

neste Estado' até 23 de novembro.

AOS LABORATÓRIOS
Máquinas automáticas para encher e fechar ampolas de

1 cc a 20 cc, a que melhor trabalha com nossas ampolas. Pe-
çam uma demonstração ou assista funcionando nos Laborató-
rios que já possuem. Uma fabricação da LABOR, especiali-
rada no ramo. Telefone 49-1777. 14871 78

pifeferWas

r -v • \*

por engenheiros,
empreiteiros e construtores
porque

resistem ao trabalho pesado

CIA. NELSON CASTRO COM. E IND.
Av. Mem de Sá, 77 — Loja

Caixa Postal, 3.031
Telefones: 22-0055 e 42-3827
Telegrama: TOURADA

Rio (fe Janeiro 68175

IA-260!

Comércio • Engenharia S, A.
Rua Viic de Inhaúma, 134 - 19° ondar • Tel. 23-2080 - Rio de Janeiro

Filial» tm IS* Paula • Bale Harlianlt

PEÇAS
TORNEADAS • FRE5ADA5 • APLAINADAS - ESTAMPADAS

para Tritores, Escavadeiras, Automóveis, ele.
"pIçÃSE 

SÉRViçOSDE OFICINA"
PARA QUAISQUER MAQUINAS INDUSTRIAIS

FÁBRICA DE ENGRENAGENS
PAUL G.JYÀÚI

RUA FREI 'CANECA, .11.7 - Tel. 32-2602 - RÍÕ' DE JANEIRO-

/•EBEBfl

NO CANADÁ""
AGUARDENTE BRASILEIRA
MONTREAL — Como resultado da

campanha de amostras iniciada há
mais de um ano pelo Escritório Co-
mercial do Brasil no Canadá, estabe-
leceu-se verdadeira corrente de re-
messas de amostras para o referido
Escritório, o que vem facilitar am-
piamente a colocação de novos pro-
dutos na pauta de exportações brasi-
lelras para o mercado canadense. In-
íorma o Escritório que acaba de rc-
ceber os conhecimentos.de embarque
de duas caixas contendo S6 garrafas
de aguardente brasileira, remetidas
por uma firma de Paranaguá. Com es-
tas amostras, pretende o Escritório
reiniciar os entendimentos com as
Comissões de Bebidas Alcoólicas das

.. provincias, que tinham sido suspen-
«os por falta do material para os no
cessários exames. Tem-se como certa
a conquista do mercado para a popu-
lar bebida, mas o Escritório adverte
que inúmeros problemas precisam
ainda ser vencidos. A. N'..

fpjSgiíi Cadinhos
__$&"' \';^««ShSDr ££$t*. ¦ jtffe. I I£

- ORIGEM ALEMÃ —|
PARA PRONTA ENTREGA -

•
TAMBÉM TBMOS EM ESTOQUEi

rUNOENTES - INDUTOS PARA MOLDES DE FUNDIÇÃO - LIGA-
DORES PARA AREIA E MACHOS - BENTONITA - CIMENTO

REFRAIARIO E FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS IMPORTADAS.

mãm^mWÊÊÊ

SUÍÇA

TE0D0UT0S
diversos (amanhos
de círculos duplos,
Para triangulação,
topografia e levanta-
mentns cm geral.

para arquitetos e
construtores
para nivelamentos
de precisão

SOCIEDADE IMPORTADORA SUÍÇA LTDA
AV. RIO BRANCO, 14 ¦ 2/3.» - Tels. 23-2325 e 43-3059

RIO DE JANEIRO
\

81300

m \ /"_\r^-^

LÂMINAS D-8 e D-7
Importadas, novas de fábrica, tam-

bem para Scrapers. Tratar Rocha.
Fone: 52-3884. 18049 78

INDÚSTRIA CHINESA
DE ADUBOS
Informa-se de Pequim que o Mi-

nistério da Indústria Química da
China anunciou que em 1962 (fim

_'._ jtío 2." Plano Qüinqüenal), aquele país
AlITOPI7ACÃ0 Ipassará a produzir cêrca de 6 n)i-
nini rihwfiii llh0cs de toneladas anua's de adubos.
PARA FABRICAR Esta produção destarte será 8 vezes
uiuiinc rnMDncTnt maior do quc aquela Prevista em
VINnUi lUMPUillO 1957. A produção de adubos de nitro-
O diretor das Rendas Internas Bênio e com base de fós£oro é Pre-

nos termos do art. 16 das Normas vlsta para 1957 em 755-°°° toneladas.
Gerais da Consolidação das Leis' ° L° Plat)0 Qüinciüenal registrou
do Imposto de Consumo, é para a construção de 6 grandes instalações
efeito da redução prevista em a fertilizantes e a ampliação de duasi^s^èíítsétàlrr-produtoras de íertiiizantes
dação, concedeu à Fábrica de nitrogênio.
Bebidas Santa Elisa Limitada, es-' A moderníssima instalação de Kl-
tabelecida na Rua João Vicente, rin, na China nordeste, já entroí-
numero 515, nesta. Capital, auto- em ativldade. A expansão da indús

50 x 4Q cmts., nova, preço bom,
— MOJOMAC - Praça da Re
pública',. 199. i|

j_  778H"GERADOR 
DIESEL-

3 KVA alemio completo com
quadro, oreço barato.MOTÕMAC

PRAÇA DA r.EPÜBLICA, 199
77814

JUROS BANCÁRIOS
NOS EE. UU.

rização' para fabricar os vinhos

NOVA YORK — Segundo resulta
da resenha trimestral compilada pelo
Federal Reserve Bank desta cidade,

Juro médio aplicado nos emprés-
timos concedidos pelos principais
bancos de Nova York City às em-
presas, alcançou no terceiro trimes-

jtre dêste ano um novo máximo post-'bélico.
A media do juro aplicado por estos

bancos no primeiro semestre dc 1957
foi de <l,Q2._ para os empréstimos a

compostos: vermute, tinto, meio lrla dOS fertilizantcs abs°rveu 40r0|curto prazo, com um aumento
doce; e quinado, tinto, doce M0 total dos investimentos no setor Iquasc o,50fo em relação à média di
cujas fórmulas foram arquivadas'químico durante o l.« Plano Qüin-I',.14T<' registrada nos 4 trimestres preno Innstituto de Fermentação, jqücnal. ANSA Icedentes. ANSA

Fusíveis de cartucho ' efaca, fixos e renováveis-
Lâminas de fusão.
De 250 e 600 volt-

Fusíveis Diazed,
renováveis. 500volts.

Material Elétrico em geral

ROBERTO KRONIG
Eletro Indústria Ltda.

Rua Teófilo Otoni, 90
Tels.: 23-0846 e 43-4209 - Rio

Meio Carpinteiro
Alemão: Serra 'circular, Tupia e

Furadelra, com motor de 4 HP. —
Preço barato. — MOTOMAC — Praça
da República. 199.

CÃÍEGÃDErRÃS"PÃRA"TÚNEIS
E MINERAÇÃO

Vendo duas, modelos 21 e 40, marca"EIMCO". — Tratar Rocha. Fone:
53-3884. End. tel. SOAJUI.. 5059 78

Ü6G02

MARTELETE INGERSOL
Vendo um novo, perfurador, mo-

dêlo JB-40. Tratar Rocha. Fone
52-3884. 298

MOTOR
MARÍTIMO

Vende-se, ainda encaixotado,
alemão, "M.W.M.", de 22 HP,
óleo Diesel, eixo, hélice, telescó-
pio. — Sr. João — Tel. 43-2453.

... 7032 78

Molorávekdoras Novas
Entrega imediata

MARCA WAKERFIELD (DESENHO GALION) MODELO 120 EXTRA PEGADA COMLAMINA E E5CARIFICAD0R. COMANDOS HIDRÁULICOS. MOTOR DIESEL DE 125H.P. PEÇAS E ASSISTÊNCIA MECÂNICA. -
M/TERIMS, EQUIPAMENTOS E EHOEHHAPIA 5/ A. ^ . /•'

Av. Almirante Barroso, 97 — 6.° andar
r.AA Tcleíone: 22-3104 — D.F. r$: v:;

I&-1iiif!!Síjíí| <tâ$m

garantia contínua de

# m
para seu apartamento

ou residência
Instale hoja mesmo^uma
b:mba de água T-205
5. H. P. 15.C0Q lires
por hora. Elélrica, com
garantia e. assistência .
p3rm:n2nte. 

•' •

Mais de 83 tipos-diferentes
Peça catálogos iluslrados

bombas

BUA FERNANDES GUIMARAS , »1-RIO
TSl. U-2SÜ9

MAQUINAS PARA OBRAS — Alu-
gamos betoneiras de 120 a 250 litros;
gulnchos; serras, cireulares; vibrado.
res; bombas para esgotamento. Má-
quinas novas para pronta entrega,
com assistência mecânica gratuita.
Alugamos também para o interior.
Ver na Rua Jiilla Lopes de Almeida
n. 17, fim da Rua dos' Andradas.

7042 78

TUPIA DUPLA
Vendem-se duas pela melhor

oferta, marca "Baxter", ameri-
cana com motor de 10 HP. Rua
Buenos Aires, 100 — loja — Rio
de Janeiro. 15937 78

77814781

NACIONAIS
SENAF \ A,

Cobalto — Chumbo — Manganês — Magnésio — Zinco — Cálcio —
Cromo — Cerio — Cadmlo — Bismuto — Bárlo — Alumínio — Cobre— Ferro — Níquel — Tallo — Tório — Vanádio — Zircfinio.TEOR METÁLICO RIGOROSAMENTE DOSADO PRONTA ENTREGA

Fabricante ANTÔNIO CHIOSSI — Rio de Janeiro
Est. Engenho da Pedra, 169 — Praia de Ramos —• Tel. 30-5873

CALDEIRA A VAPQRT- i
Vende-se uma. multitubular horizontal, com 130 m2 de su-perticie de aquecimento, com duas bombas de água é auei-mador dejleo. Telefone 23-1064, sr. Araújo 8023 78

Compressor Juhkers
126 p. cub/min

/ . PRONTA ENTREGA •

CIA.CARNASCIALI-IHD.COM.
Telegr. CARNASCIALI — Fone: 42-3603
\:.: Ay. Beira-Mar, 200
<' Rio de Janeiro

il

71162

FERRAMENTAS
I 1 É TRI CA S ^Q\

110 ou 220 Volts
50/60 Ciclos /'X\ yf________U*mW___C\

__t^^^_^_v__wfSS^^^ ^*

pron'ta entrega
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

• .:
Deiconíot eipee/ait
poro ravaiidadorat

MÁQUINAS
MOTORES S.Â.

RIO DE JANEIRO: AV. RIO BRANCO. 25-1*. ANDARTEIS. 43-0659 S 43-3510 - 43-6995FIUAI S. PAUIQ: R. FLOR. DE ABREU, 793 - TH. 37*7050FILIAL B. HORtZONTE: AV. PARANÁ; &jMfmí\\

ii^j Distribuidores: ^^

*7A

A .1
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Máquina automática
medir dureza

Aparelhos
universais

medir dureza
Aparelho para
micro dureza

Dinamômetro

O novo método

Máquina
magneto-elétrica

Máquina para
equilibrar
dinâmicament**

Conjunto par?
raios X

determina a
qualidade em valores exatos,
substituindo a complicada e duvidosa estimativa.
Assim garante-se a qualidade desejada,
eliminando ref ugos e custo
excessivo do produto

Equipamento apropriado para as indústrias de:

A

Aparelho magnatest para
o controle nào destrutivo
da qualidade de materiais

Aparelho
ultra-sônico

detetor de' defeitos

APARELHOS ELÉTRICOS
AUTO PECAS

BORRACHAS E PLÁSTICOS
CERÂMICAS

FERRAMENTAS
MAQUINAS E MOTORES-MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO
TECIDOS E PAPEIS

TINTAS E
VERNIZES ê

Aparelho para ensaios
de tração de papel

Máquina para
ensaios de concreto

Aparelho para ensaios
de ductilidade

Aparelho para ensaios
de desgaste

Aparelho
p/ ensaios de

'¦ :-\ V

Cilindro adicional
para ensaios

mm*, Aparelho para ensaios

,\
Microscópio

Metalográfico

de tecidos

molas

. Máquina para ensaios
de longa duração

ta-¦¦'**""

Pêndulo

Máquina p/ ensaios espectrográficos Máquina universal p/ ensaios Máquina- p/ ensaios de molas

Máquina para ensaios
de tração de borracha,

Máquina para
.ensaios de fadiga

i

PAMAIVIBRA S.A.
RIO DE JANEIRO

Praça Joáo Pessoa, 7 - Q A"Fone: 52-8173

SÀO PAULO
Avenida Senador Queiroz, 96 - Fone: 35:5171
Rua Florencio de Abreu, 285 - Fone: 36-6418

PORTO ALEGRE
Rua Vol. da Pátria,' 1341/1347

Fone; 718Q:,'

RECIFE

*• 
i \
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MÁQUI NASEM GER
6.* Cat,.erno

¦

Placas
li»

torno

Um produto brasileiro
tâo bom como os

nelhores estrangeiros
• e por preço menor I

GARANTIA DE UM ANO
Contra defeitos de material e de fabricação.?

Assisfencic
fécnica

Eílcquo
permanente

de peças

s^
P*^pv!

\

m
Tolerância enlre 0,005 oté 0,020

Castanhas retificadas e pinhões
em aço cromo-niquel cimcnloção.

Coroa em oço carbono 1050

IMPORTANTES INDÚSTRIAS
APROVARAM A PLACA "MEIBA" EM CONFRONTO COM
MARCAS ESTRANGEIRAS E PASSARAM A USA-LA.

CITAMOS ENTRE OUTRAS:
CIA. MELH0RÂMEN1DS DE S. PAULO
CIA. SIDERÚRGICA NACIONAL
CIA. VIDRARIA SANTA MARINA
ELETRO INDÚSTRIA WAL1TA S/A
FOKKER IND. AERONÁUTICA S/A
FORD MOTOR COMP. EXPORT INC.

MAQ. AGRÍCOLAS ROMI S/A
GENERAL ELETRIC S/A
MAQUINAS PIRAT1NINGA S/A
MERCEDES BENZ DO BRASIL S/l
S/A INDÚSTRIAS VOTORANTIN
Hüsltl S/A

Representantes e Depositários no RIO DE JANEIRO:
DAPEX Import. Export. Ltda.

Rua Dom Gerardo, 46 — Salas 702-709 - Tel. 43-9245
7558.

MFFALURGIC/-
SANTA BARBARA LTDA.

vRua Aurora, 82/88 - fones 32-0164 e 34-9867 - S. PAULO

SERVIÇOS DE

SAGEM
" i em

AC*9 imm.

CASA INOXIDÁVEL artefatos dFaço _td/*
«IO BE JANEIRO - AV. PRESIDENTE WILSON, 210 8/914-17 » FONES: 22-8733 • S2-4442

LATÃO \ füRPFÍ TRATORES SCRAPERS
Chapos, Tubos, Vergalhões, Bobinas, Discos, Barras.

Pronta entrega — Consultem nossos preços.
f. M. TEIXEIRA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS'S. A.

/ Rua Sotero dos Reis, 66 — Praça da Bandeira.
Tels. 28-4987 - 34-8423 - 34-8517. 

'

21524 78

r *

GRUPO DIESEL GERADOR
'Me,ncfuDU?'^0lif0 usado* marca MWM (procedência ale-

ma it-ua 'J™°, RPM' coni 9erador Garbelahmeyer, trifásico120 KVA, 60 ciclos, 220 volts, com regulador automático.freço de ocasião, facilidade de pagamento.
\ Correspondência para

TECELAGEM JOHANN S. A.
Caixa Postal, 17 — Niterói, Est. do Rio

\ . s \
V

2301 78

in-19 c HD-20; INTERNATIONAL TD-I4, TÜ-18; SCRAPERS de 4 até ftJardas cúbicas; BUCYRUS, GAR-WOOD, LETORNOU e LA-PLANTECHOT- vende-se para entrega rápida e financiado. Tratar com OVCS, RuaVisconde de Niterói, 688 - Tel. M-2838 - RIO. 2307 78
OFERECEMOS MOTORES MARÍTIMOS É^ÊSTÃCIONÁRIOS~

PARA IMPORTAÇÃO DA FINLÂNDIA E DA SUÉCIA:
Motores di* popa "ALDELI.", suecos
Motores de centro para embarcação, marca "VIRE", flnlande-ej,dc fi HP, '
MOTORES Diesel marítimos e estacionado**, marca "WICKSTUOM".

finlandeses, de 8 a 8(1 HP. '* '
Bomba-Extintor dc lncôndiu, marca "RAPIDEX", flnlandese», de S,3 HP3.000 rpm. '

PREÇOS COMPETITIVOS - EMBARQUES RÁPIDOS

CONSULTEM NOSSOS PREÇOS
IMEP LTDA. — Av. Rio Branco, 277 - Grupo 1.605 — Tel. 42-7S87 — Rio

8074 78

COMPRA-SE RRITADOR
Compra-se britador de mandíbulas mínimo 20"x36". Preferên-

cia montado sobre carreta e respectivo àlimentador. Telefone
43-2453; horário 9 às 11 ou de 15 às 16 horas. Sr. João.

7029 78

\ \\

EM ESTOQUE
TRATORES

M-R-S modelo 150 — Motor Cummins Die
sel.de 262 HP, especialmente dese
nhado para scrapers até 20 j.c. rasas.

OTO MELARA - modelo C 25 - motor
Diesel de 22 HP, para agricultura,
equipado com tração intercambiável
de esteiras ou rodas.

SCRAPERS
IMPLECIR - modelo R.8, de 13 j.c. de.capaci

dade.

MOTONIVELAD.ORÀS
GALION - modelo 303 — motor Diesel In

ternational — de 55 HP, com esca
rificador.

EMPILHADEIRAS
BIG JOE - elétricas — capacidade de 700

quilos — para armazéns.

ESCAVADORAS
LINK-BELT SPEEDER - modelo ls 68, de

3/4 j.c. — sobre esteiras — motor
Diesel Caterpillar.

COMPRESSORES DE AR
WORTHINGTON - modelos de 125, 210 e

315 pés cúbicos ¦— motor Diesel —
sobre rodas pneumáticas.

TECHNOIMPEX - modelo de 177 pés cúbi-
cos 7* motor Diesel ~~ sô')re rodas

pneumáticas — outros modelos esta-
cionários e elétricos.

Ferramentas Pneumáticas
MAVAG - de todos os tipos, para inúmeras

aplicações.

CLORADORES
WALLACE & TIERNAN - diversos tipos.

SONDAS A DIAMANTE
LONGYEAR - modelos "Porta" e "Prospec-

tor".

Perf uratrizes de Percussão
STAR - modelo 55.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
SERVIÇOS MECÂNICOS

PEÇAS SOBRESSALENTES

CIA. IMPORTADORA DF. MAO*ja*,ASCOMAC
RIO Sio PAULO sao hORizoNit

™mmmrmxfímtm

Av. Presidente Vargas, 502 — 6.°.— Tel.:
23-5885 — Av. Brasil, 6.725 — Tel.: 30-8221.

v 86672
COMPRÉSSORjõnir-

vzz"znr. hjs «jarras E__-r
te"xitlTTuTnJ''** 

C°m °VCS ~ Tele,'! M-283«* Ru» V"«""e
'¦ 2309 18

II 

I 11 ^l***<______________________________________________________  |
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UMWliBKRaJSn I
m RUA URUGUAIANA, 55 - GRUPO 813 j

C .. Í388 TEL. 43-7479 '
RIO DE JANEIRO f^* BH^pwí \W\WWW

mmMMMMMMMmmmtmMMMMMMMMMMMMMiMÊmM

I TALHAS ELÉTRICASmuncK
I Tradição em talhas norueguesas j

PRONTA | JTV \
ENTREGA l H" ..

v at_ 5 ton. y iimTOi y

Poro execução rápido e "*&£ S. / *
econômica de todos os ser- _WY\ iAu
viço* de transporte interno «r-4 ___]

UU
CAPACIDADE
ILIMITADA

ItifORMACOt S E VINDAS

COMPANHIA *^PÍMC*>
(COMÉRCIO E MfiáSTIM,

Fornecedores de pontes rolantes • guindastes ti-xo* para qualquer instalação interna ou externa.

RIÒ-Av. Rio Branco, 83.16.* ai,*\.T.I.: 23-2101-Ramal 250
SÃO 

PAUIO - Ruo "Oscar Thomp»on, S4 . T.l., 3M10I
BRO HORIZONTE . Ruo Guoranl, 307 - T.lrfon., 4-8447

11

FITAS DE AÇO NIQUELADAS
Extra-brilliaiite
UMA MATÉRIA-PRIMA APROPRIADA PARA AS '

INDÚSTRIAS METALÚRGICAS
nos larguras de 4 m/m até 300 m/m e espessuras de 0,10 m/m até 1 m/mfabricamos em qualquer dureza

\ Amostras, também de fitas de aço latonadas, cobreadas, zincadas e chumh„Wnc
,, gratuitamente à disposição dos interessados chmbaitt5'"COGERAL" CIA. GERAL DE LAMINAÇÃO

Rua Ibitirama, 1.800 ~ Telefones: 63-3109 - 63-3100 - 63 3196
63-5983 - 63-5985 - SÃO PAULORepresentante: J. J. Langer-» Rua Teofilo Otôni, 113 - 5.? andar - Tel.: 23-0247

80277 71
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M Á Q U I N AS E M G E R A L
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Garantidos por'^156 anos de aperfeiçoamento
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ISAM

INDÚSTRIA SUL-AMERICANA DE METAIS,S.A.
RUA MARCONI, B3 - 10.o AND. - FONEi 34-8107 - END. TELEGR. I "SUl.METAL" - SAO PAULOFABRICAI ESTRADA DB MAUÁ, 883 - FONEl 608 — SANTO ANDRÉ (CAPUAVA)

NO RIO: Rua Buenos Aires. 20 -S/ 503 — Fone: 43-5030

^ÊÊÊâ
»llB*aH*lB * i SS. A J j j \_^__M_wS-W^l^mma^Bt

| ¦¦__,* tk 9*^1 [TB gM^^BB * 9 "M 1 9 ^B || ---BaiaaP^^V^^/ía» aaMl y

llHitfliiM i«fflr *-
'1 ^aHgfaivB9^^l TC^SftaaH **^eO yjMyIi£"<l.!>£3:~tPl Ml Q

^PB^ !^***w ¦ _7^ 9

5,5 até 44 HP
1 a 4 Cilindros

COM OU SEM RADIADOR
ARRANQUE MANUAL OU ELÉTRICO

Distribuidores
exclusivos i

HooS
OÜSCONrOS CSPtCIAIS
PARA RfVfNDÍDORES I

'. 
! ,''¦, 

-****

Aceitamos Dísfr/buidores em diversas Praças

MAQUINAS MOTORES S.A.

MATRIZ: RIO DE JANEIRO - AV. RIO BRANCO', 25 - 16.» — TELS. 43*0659 * 43-3510
FILIAI BELO HORIZONTE: AV. PARANÁ, 237 — TEL. 2-3511

VENDEMOS
VENTILADOR TIPO ROOTS EM ESTADO DE NOVO

Capacidade; 5.000 metros cúbicos de ar por hora Presilo de cn.luna de água: «00 a 1.000 milímetros. Potência requerida: 45 * 50 HP.
Ot interessados queiram dlrlglr-se à cia. Federal de Fundição —Rua Neri Pinheiro, 240 - D. Federal - Tels.: 42-8050 e 32-1159

243 7S

BOMBAS PARA IRRIGAÇÃO OU
ESGOTAMENTO - Vendem-se, elé-trlcas e 1 gasolina, «condicionadas,
garantidas, ótimos preços com faci-lidnde.|Ver nn Rua Jtilia Lopes dcAlmeida. 17, fim da Rua dos An-
oradas. 7041 78

Blocos e Cabeçotes de Motorei
Soldageni á oxlgtnlo com processe

garantido (alta temperatura). CE-
LANEY TEIXEIRA — Av. Brasil n.<
8.437 — Tel.: 49-3137. 18909 71

MARTELOS ELÉTRICOS

\ V

fdtRA«r"'A
van

^gF^VzVU. I It? Bll/l*»

B0SCH
. 1> COM MOTO» UNIVIISAI

ÚU 0E AlTA MtOUlHCIA

PARA INSTAlAÇOCS,
CONSTRVÇÒcS CS-
TRADAS. PCDRCtltAS.

minas etc
Oi* «U tra tWdtM tr-ti*
o iiiiioi íwspith* a ara.
r» iiunti a -usini item-
CA" Oi mieta tnnlm i —a—
Wlnoi D in**. lm a <i »
t» .Miimi ra'aMidi ai na
«ou nam mm» a Mm

(ÍICJSÍV' m

i *

¦^mj-ímmi"- V

¦*S3_~3awF.<&.
t,SltlS niH^SOS WKMSA*

IfflEBERC LlIlL ,„RUA URUGUAIANA,•S5.8-ANDAR E
TELEFONE 437479 C. POSTAL 3388 - RIO

PÊRFURADORES PIONJÃR
Vende-se 4 novos BRH-65 — Tratar Eng.

Conrado — Telefone: 43-8393. 23895 ?8

m

J. TORQUATO & CIA. LTDA*
oferece

pa, PRONTA ENTREGO

metais
iDúarnu. aaiaMiaiaaNa DB Ma*r*-*U*s,B,*a.

GARANTIDOS POR 138 «NOI DE APERFEIÇOAMENTO

Receberemos com satisfação sua
consulta, colocando ao seu dispor >

nossa experi6ncia para solução
econômica de seus problemas

com metais não ferroios.

Si»*0 
'

CO»»»

MJ
M.0

AJrAW0

BltOHl»

CHVlrABO

llMCO

-jUBOS •

|S1M*«°

. »o»^s
,vt»°mhõw

&rV»*^

iiooo'N»KM*S

J. TORQUATO & CIA. LTDA.
DISTRIBUIDORES DA

CM. SIDERÚRGICA NACIONAL e da CIA. SIDERÚRGICA BELGO-MINEIRA
jR^Q-D E ~J A N E I R O

Sr. Industrial!

não pague mais do que a necessária
A il-iplti Imloloc.o da u m W$

_Çojid€rjis»ado^Estático 8"
evita qua ot confoi tf* eletricidade da süõ^fp-^
dústria selam majoradas pelo cálculo na base
do Indica cot-fl. A ELETRO BAVÁRIA SIA está
capacitada pera Instalar condensar/ores asiáticos
de alta e baixa fansflo, corrigindo e melhorando
o faror de porêncla de teus moror»*.

Consultai um compromisso

• ••jlilliltf ——
ç WM h h a m

sÊÊÈ I * bípIÍ^SW fl lllllllll IIIIIII Wm<£

__wk\ 
^^^^f^^^M^j&MJammmm^—. ' " «áíü^i^^^ttKroPÍTf^WiV-'W: nr S^^X^Wm^^£:^--^^ls^mí— ' WÊ lllllllllíifiiSillllll B» -®|^>. ' T~f1r*^Tr_Jrk ílaMlfflMTO

»whto& .*bbbH I f"'-^ ;víw/l 'íí"x'À < . cwíf-H^rjl ^*~__^_______^________\%&/-;

lW$i ' 'll fe'''Í X ^{MíàalalalBaiB n*ll

H 11 }rmWm^r^-''''^KB^rmI' I, 'B ^:fô©^wl
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-..ja,'V ^'"^SSLMml ^-*l§i0!<Vm><* 
'!ÍL~rrxs&£1!*u..

ELETRO BAVÁRIA S/A
. SAO CRISTÓVÃO - RIO DE JANEIRO

Rua Senador Alencar, 305-307 * tel.: 34-8060 (Rode interna)

PARA TODOS OS FINS

ACIONADOS PO* Moro» HÍTSICO OU MOTO* DlíSll

CONSMUÇÃO ROBUSTA f ACABAMÍNTO IS/H»AD0
I

DIVfRÍOl T/POS PARA TODOS OS SIRVIÇOÍ

t.pf.i.nlonl.i «xclmivo» paio todo o troiili

^Í^^E^BBmW^-^-MSXmmma^m^^B^Í^^-a^-mmmmmamW átsSsB^*t% 1

Hluti-y^fcMJ ly. jyjaW^_p^**i-«al___S3F_j|tt__
J^**^^j3_ylt*^ ^i!!llÊmaT*ma B^'^»]

Ifif ír\mr\u/f\%to
COMERCIO E INDÚSTRIA S.A.

MATRIZ: -
RIO DE JANEIRO ^-.R. VISC. DE INHAÚMA, 37-TEL. 23-5847-CP. 800
FILIAL SANTOS-SÃO PAULO:
PRAÇA IGUATEMI MARTINS, 132 * TEL 2-5338

P/ ENDEREÇO TELEGRÁFICO: "ANSALVASCO"

J atB*BWa»s»»WB*Bafa«S^

// M0T0MAC"

Motor Diesel
6 HP;, 1500 RPM — NOVO
Crf 45.000,00 — OCASIÃO

MOTOMAC — Praça da República, ms
77814

•ras
ENJETORES

Para chupar água Me encanamento. Todo* oi tamanho*.
Também fazemos instalações. '

PRAÇA DA REPÚBLICA, 199 (LADO DA CASA DA MOEDA)
Bombas dc ãgna para todos os fins; bombas clitipadoras

a nossa especialidade. Fnzrmos Instalações. Máquinas ope
ratrlzes, máquina* para marcenarias, terra», betonclras, mo-
torci ei. gasolina, ete.

Peça orçamento
Venha à nossa loja para ver o funcionamento. Reiol-

vemos o seu problema de água, aeja em casa particular
ou edifício de apartamento. Tr-ços mais baratos. Serviço*
rápidos.

77B15

tvaHMi-M

'ir.i gàg , i .Tr^ri'1

LOCOMÓVEL - GERADOR
l'í 400 KWA — 500/550 HP

Vende-se "Grupo termo-elétrico" composto de Locomó-
rei "Wolf" — Gerador "REM" e quadro de comando. Com-
pleramente novo importado há 3 anos, porém apenas um
ano de uso. Tratar Rua Mayrink Veiga, 17/21 - 3.° andar
— Madeirense do Brasil S/A. 4314 78

TOURNAPULL SUPER C
Vende-se 3 Tournapulls Super C, capacidade 15 jardas cúbicas,

em ótimo estado trabalhando. Entrega imediata, ótimo finan-
ciamentó. Tratar na OVCS. Tel. 54-2838, Rua Visconde de Ni-
teióüu 688 — RIO. 2308 78

--.-.- *—¦
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PUS 'Mi

ROLAMENTOS OE ESFERAS

ROLAMENTOS DE ROLOS

<^^^^

li^;:.j:.m.'-'''"''::KV-'''V"J:^''-^ ¦ "¦"-!"" "

1^: ¦HK9F-v.-. :-.-..~t.-. .-. ¦a^^^^7T^^^^^^^^^*^^^M*^^P^Wf^^B^^W^WWM$^t_WÊ w
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^'^'^•'ffiVh?;^

;V -__. -|-jM|MHH||, à f""" S 
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SKP

MAtmOJ • MASTtllTti • "USADIISAJ • SniFICAOlIBAI •
iiMiauHADiiSA; . aoiouiADiiaas s eASASuiAoniAS • vt
SSADOSIS • SISIAS • TfSOUSAS llfolCAS • 'OUISIIÍS • II»

fABA OUA10UIB OFICINA OU «ÍBSICA • 'tt* TODOS OS
•AMOS OA INDÜSTBIA • BABA MBBO • MAOEIBA • MATÉBIA
nASTICAeSOIRACHAeSlOBAS MAIUBAIS OU MTIHCIAIl.il,.AssisrtiíciA rtmcA 6mtWM*mmA imm

&ts#U6iUdotes:

LENNEBERG WM
RUA URUGUAIANA, 55-8. AND.
TEL 43-7479 • C. P. 5588'vRIO

briladores
e conjuntos completos para

pedreiras e mineração.

MU #!í| l/"*! ti Wl BA àÉmh. mW* ammmr ¦ ¦ ã

^Kr: g f':'^| ^^^ ^^^1 ^^L. ^^^^^^^^1

XIMO EM
RELÓGIOS
E PONTO!

Í'íáÍ',Í ;-.-'»«í.itól, * '^ 
'"a 'Tsíd'^

iJAGUSJ
I CAIXA DE AÇO
' CORDA 8 DIAS

OU AUTOMÁTICA

ANOS OE GARANTIA
VENDAS k VISTA .

I COM FACIUDADFS

companhia TAGUS-MÉIO PIMENTA oereiogios
S PAUl.O-Rue'CerrfeelAreo»erde.614-leli 8-4349 -806952 - Ci Pulil. 11 10i]
RIO - A» Almirante Barroio. 6 - 2 ° - con). 206/8 - Tel. 22-4144 I
CURITIBA - Rua Joié loureiro. 133 - 8.» - conj 809 - Ed. Mau* - Tel. 4440 ]P. AlEGRE-Ar.BoffleideMedelroi.261 -10°.» 1010»E4Unlio-Tet.f-2875r.4*

"mi 15^
- Alimenlador automático
- Esteira transportadora
- Elevador
- Pen iia rotativa e vibratória de cha-

pa ou tela de aço
- BRITADORES ERCIL DE 2 A 100 M»POR HORA.

Pronta entrega
Facilidade de pagamentoAssistência técnifca permanente
Montagem e garantia de j ano.

emils.ü.
R. da Alfândega, I ] 1 -5.° and.-Tels.: 43-0050
e 43-0054 -'Rio - São Pauloi R. dos
limbiras, 502, s/ 1 e 2 - Tel.: 37-4014

ROLOS COMPRESSORES
TANDEM

COMPANHIA DO BRASIL ROLAMENTOS

GRUPOS GERADORES
ENTREGA IMEDIATA

3 ¦ 5 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 25 - 30 - 35 - 50 - 90 - 200 - 300 KVA.GRUPOS GERADORES de 100 até 3.000 KVA., de Importação.
"'" "^ Assembléia, 104 -Grupo 1012

Tels.: 22-3072 e 52-2424:

v.wi wj «EiiHi/unc] ae im

UNICOM
End. Tel.: IMPEXPUNI - Rio de Janeiro

Descontos especiais para revendedores, instaladores e repartições públicas

ALMEIDA COMERCIO E INDÚSTRIA
DE FERRO LTDA.

SUC. DE L.B. DE ALMEIDA & CIA.
RUA DOS ARCOS, 28/42 — RIO

IMPORTADORES e Distribuidores da Cia. Siderúrgica Nacional, Cia. Siderúrgica
Belgo Mineira, Cia. Brasileira de Usinas Metalúrgicas e outras.

AÇO em barras, yerealhões c lâminas para portas. CHAPAS: dc ferro, pretas cal-vanizadas e de aço, para portas. CHAPAS DE COBRE e BOBINAS, EIXOS nara Van,.mlssao eetç. PERRO;: cm barras chatas, verga.hões quadrados e^dondol"^ one I
etc TÜRn^iivw V C Ü.LATA0: ™» vers-alhócs, barras, cantonelras, chapas ectc. TUBOS: galvanizados, pretos, vermelhos e de aço, para caldeiras.

SECÇÃO DE CORTES DE :
BARRAS, vergalhões, chapas e vigas I, e L.

FUNDIÇÃO DE FERRO e outros metais. OFICINA MECÂNICA e SERRALHERIA cm
TELEFONES; Mesa: 52-2104 — Sec.' Vendas: 22-0409 e 52-2102Expedição: 22-1584 - Oficinas: 52-2103 — GERÊNCIA: 22-2549.

___, «SB-ll

MOTOR DEUTZ 3 a 5

JB 5a8
7 a 9,5
tons.

KENDEX é fabricada pela
KENNAMEiAL e representa
econrmia certa, pois,

disptnsa afiação
é montada :em iclda

0 01 ar:ifoi tão todas
utlUiávêit 00 máximo

0 r;c3-je o poj/i Í10 «em mudar
a po:içâo do porta-fe;ram§nta

iOfc
IAEKC-Ç

Estoque permanente de porta-ferramentos e pastilhasnos distribuidores exclusivos para todo o Brasil <

S.A. Armando Busseti
Rua da Const.tuição, 57 - Rio do Jjnéiro
SÂO PAULO - BELO HORIZONTE

Também rolos corri 3 rodas . 1Q a 12 tons.
para pronta entrega do nosso estoque

Rio -C. Postal 471»
Tel. 32-8952

ks. Paulo-Tel. 35-4407
ETON%

• i

******* ,-^^^^m

i
I ¦ '

CONDENSUDORE!
GRANDE ESTOQUE A PREÇOS VANTAJOSOS'

MEDIÇÕES
FORNECIMENTO
INSTALAÇÕES

SPIG Av. Duque de Coxia?, 94 -Tel: 52-1105 - 5. Pnulo'
Rua frei-eaneca,' .275. -. ]-.. and.-Tel;. 52-7*148-Rio

EVITEM MULTAS NAS CONTAS DaTíSÍ^^^

PROJETO E EXECUÇÃO DE INStALAÇÕES ELÉTRICAS,
HIDRÁULICAS.& MECÂNICAS.

19933 78

Bombas de Pistão — Centrífugas — Auto-Aspirantes — de f
1 MC,Angrenagens — Elétr'cas — Manuais — À gasolina. fMECHANO TÉCNICA LTDA. - R. Teófilo Otoni, 15 ."..,/ 7i6 ?
^ Cx. Postal 3.072 - Fone: 43-9822 - HIO DE JANEIRO <_
L^^^^~ . _ . ___ 89755 A

\ ¦
  ,¦¦;-••'-¦ IA-Í71Í

irmSl PARA MADEIRA I i

^^ ty/CXK$^ ¦ * ¦ 1 mm W< kr\a {XwM0ÊÊÊ%zj*i I

H RUA OO RESENDE, 21"A "LS^MóA^^^^^J

flgtòHz, kmhm,n^Bys^

í"

A FAMOSA

BOMBA ''AZUL1'ttK.S.B;
DA ALEMANHA

•

LEMZ \ x '¦• Para residências,
indústrias e agricultura.

o Fntrega imediata. tSt» ^^^ *'&•
MAQUINAS^^^E FERRAMENTAS

AV. MEM DE SÁ. 95 - C. P. 3886 . TEL 22 1131
PfOS„ocerdo MiUOR. 

-GOTTFRLENr . R,0 DE SeÍo'2'

a 4

u*mMwiBWBmgm
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A SIM EA NOSSA TAREFA:
ajudar a construir um Brasil melhor!

i ~^jf-- ^Bi^BB^^^KMjMl^B*tfi£íBpKgi *^ —

Graças à receptividade de nossos
clientes, agora podemos executar a nossa
tarefa melhor do que nunca.

lito porque nona obrigação não termina após
a venda de uma de nossas máquinas: queremosessa máquina continua trabalhando longa e
eficientemente. Nós acreditamos em reputação.
.'¦' 

''¦''""-'¦

A Caterpillar Tractor Co. pensa do mesmo
modo. Foi por isso que a Matriz estabeleceu
no Brasil a Caterpillar Brasil S. A.
E ainda por isso que vendemos
peças genuínas aprovadas pela Caterpillar Brasil S. A.
Os possuidores de equipamento Caterpillar, portanto, nao
devem arriscar-se a usar peças que nao sejam genuínas.
Somente nós as fornecemos, originais em qualidade
e desenho, e a baixo custo, com tôdas as garantias,*
tanto do material quanto da sua fabricação.

Dttta forma, tttamoi prottgtndo
• elitnte no hu trabalho: - a ta-
refa tão pitada quanto importante

, para o progruto do Braiil.>m-
HU CATERPILLAR

-¦arca registrado

siuí» ."SJ; \\. 
•¦,-¦-_>..

SOTREQ SJ. DE TIUT8RES l EQUIPiíHEíVTOS
Matriz Belo Horizonte:

Av. Brasil, 9.200 - Rio ds Janeiro Rua Prof. Gerson Martim, 166 - Cx. Poitãl, 858
Cx. Postal 20 - Tal. 30-9966 Lo|a dai Peças: Rua Guolcurui, 653

Uberlândia! Vitoriai Goiânia:
Av. Vaiconcello» Costa, 1.646-Cx. Postal,370 Av. Vitória, 2.073-Cx. Postal, 483 Av. Araguaia, 60-Cx. Postal, 312

Campo» i'Rua Marechal Floriano, 40
Cx. Postal, 167

P/7^J^y/ílBturad0-p. nm Tamanho PM-2 \ 
^^^^^

Prenéá horizontal
¦«i'''ou Maromba

II»' ti
ni r

Lamlnador liso ou relinador

A nossa Unha de fabricação pró-
pria abrange todos os setores es-
peoializados de maquinas para ce-
ramicaf* e olarias, para pronta en-
trega. O nosso serviço de peças ga-
rante assistência continua. Elábo-
ramos qualquer projeto para insta-
lações completas, tambéoj a vácuo.

IÍ

¦ ||L'|S

m :if" íPrensa de manllha tipo
contlinio-Tamanho PM-0

TEMIL S. A. m
ri»: Hua Teófilo Otoni. 70. fal. ia.snílü ni« ,,« t—..i\J XiM«««RiMaltl»: Hua Teófilo Otoni, 70. Tal. 43-6089. Rio de Janeiro

Agencia»; Belo Horiionte, C. P. S22U São Paulo, C. P. 6566

/ms I ««orle c anlMios «li tvpla pua r«tbtr lntsrmiita JMil detalhidu, Indicando o objeto di na tattusji, |
un (omproBli». r

«¦• ....
C|J«J. 

— 
|

EiM... I

Companhia Mechanica e Importadora de São Paulo
FÁBRICA DE PREGOS, PARAFUSOS E AFINS

PREGOS
PARAFUSOS FRANCESESPARAFUSOS QUADRADOS E SEXTAVADOSREBITES ESTAMPADOS A FRIO E QUENTEAGENTES VENDEDORES EXCLUSIVOS:

CIA. BRASILEIRA DE AÇOS FINOS S. A.
RUA MAYRINK VEIGA, 28 - LOJA
FONE: 23-1655 - C. POSTAL 1720

RIO DE -JANE.I RO 71152

DUMPERS
(BASCULANTES)

Vendo dois, motor Fordson, lnglêí,
cap. de 3 jardas. Tratar Rocha: Fo-
ne: 52-3004. End. telegráfico: SOA-
JUL. l',-'\ 300 78

Rolo 10/12
Vende-se um, novo. Tratar

Rocha. Fone: 52-3884.
24837 78

\Y

WÊÊ PARA TRABALHAR METAIS: 
^^^^H

ESMERILHADEIRAS • FURADEIRAS • FREZADEIRAS • UXADEIRAS NS U
PICADORES Dl FERRUGEM t POLITRIZES • REBARBADORAS ^% Ú

¦ REBITADORES. ENCONTR ADORES E CORTADOR AS • SERRAS CIRCULARES >! íflj
H TESOURAS DE CHAPA 1Ê ||

PARA FUNDIÇÕES: W
PICADORES • SOCADORES • VISRADORES Wi

PARA OBRAS PÚBLICAS, TRABALHOS EM MINAS E PEDREIRAS ETC: 1
PICADORES E PÁS • ROMPEDORES • SOCADORES DE PISO |

PEÇAS SODRESSALENTES EM ESTOQUE 1

ASSISTÊNCIA TÉCNICA |j

Solda de BAIXA
TEMPERATURA I

«* *.

^00_m\mm*mmm----- ^^ II 0,e **e Pra,a' • em d|v««a»
^^^SÊ______ | composições, conforma a natureza

^ H H ti do »6rv'Ç° o «•!¦ executado.iv
M HL! 

g00° C" Fru,° d* lon9a exP«rl*nc,a M
Mm mÈl campo das toldai de baixa tem*

*Êsk HE* peratura.

-^^^^^^Ê--^kW'-W-wK^ÊkWÊSi Eficiência comprovada pelo em**^.j-éWS^^^Ê^it1'-''^/L^-\^^:^^-Wê-W^ prefl0 *m larfla e,cala na nou9
-)!^^^^^^^^mmp- ^^ÊfmW^^^Ê-W própria Indústria. ,";

sfflÈ WÊmwÊ WBÈ WmW $ i

PI ^ÈíimtemW/
^>iS T&r Para Mldogam è SADIA^^mmmSBm**^ TEMPERATURA da COBRE a

ff| , IATÂO . BRONZE . AÇO a 1
||| NÍQUEL 

. AÇO INOXIDAVfl

111 : ¦('¦'- ' ¦*'

BAIXO PONTO DE FUSÃO.

ECONOMIA DE MATERIAL
DEPOSITADO E DE GASES.
RAPIDEZ DE EXECUÇÃO.

DURABILIDADE.

DISPENSA ACABAMENTO.

GRANDE RESISTÊNCIA.

Exija uma demonstração do nosso
Departamento de Serviços Técnicos.

S.À. WHITE MARTINS
-,-^-r Pioneira no Brasil da Indústria de Oxigênio e Argônio

MATRIZ
*« » Rua Beneditinos, 1 e 7 - Tels.: 23-1680 e 43-0420.- Rio de Janeiro-^Alorca Registrada -I

V \
Y\

m;'.:y . w j^JkSsasiBS.-rawtrrt - — _
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MÁQUINAS EM GERAL

1 BO/i Tfw^BinWWTiWfrAjij^' ii iK "Tr i

^ÊmMm
TOOOS OS INTERESSADOS PARA VISITAR NOSSA

EXPOSIÇÃO
¦n

DE
MAQUINAS EM GERAL

INCLUINDO O

TORNO REVOLVER h

MVR
;-¦.-.¦;_' ¦ í

'/: 
L PESTANA H

COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. ¦H
RIO DE JANEIRO IEÍ!1ÍÉÉ

RUA TENENTE POSSOLO, 24-A • ffiVi^^^B

MSSm£w'-ftJ]^

WÊÊSÊ^fÈBLmmmmmaméÈ

FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS - MARTELETES

BEPHÂG - Amberg (Alemanha)
STOCK —ASSISTÊNCIA-PEÇAS

MAQUINAS E FERROVIAS (RIO) S. A.
RUA TEÓFILO OTÔNI, 15 — GRUPO 609 — TEL. 43-8182

US
/

V

Vende-se completa com predosador, elevador
de filler, ciclone, alimenfador, com ou sem motores
Diesel para entrega dentro de 20-30 dias. ETON i A.
- Telefone: 32-9142 - Caixa Postal 4.719 - Ro
de Janeiro. 1424178

CORRENTES E ENGRENAGENS
-COAA&ACÊ LTDA.

SÃO PAULO-CAIXA POSTAL 7245

>,J^/d

CORRENTES PARA
TODOS OS FINS

REPRESENTANTES E DISTRIBUIDORES

LtNNEBEHG lllÜ <
• ;.«f-.- t** *-*V ;4- l'i\ v ¦**,*Vívr 'V r ¦*'¦*" ^

RfURÚGÜnillNII, 55-8.0-TÉLf43-7479-C.P.3388• RI

MERCEDES-BENZ
MOTORES ESTACIONÁRIOS
GRUPOS GERADORES

 50/60 ciclos®
16-40-45-60-70-80-100-125-150KVA.

ENTREGA IMEDIATA
Peças sobressalentes

/^^s^ttfiii
w& it> ^ySÊs^—A^WZZ^'\m
^^ÊÊÊvmÊÊBÈlíéÊlai

Assistência especializada inclusive para o interior.
Descontos especiais para revendedores,
instaladores e repartições públicas.

>n<eiiicnàh(» cxcltinvoi doi motorei eitaocnãnoi, porá e D.F, • Eir. do RiO

Assembléia, 104-Grupo 1012-Tels.: 22-3072 e 52-2424
End. Tel. IMPEXPUNI • Rio de Janeiro

t}Q'gzn&w9
Parafusos CC/ sextavada e CC/ quo
drada, pinos, porcas castelos, e quaisquer
artefatos metálicos sob encomenda, de
aço, lafão, cobre, efe.

I Fábrica: Rua Aguiar Moreira, 433 - Tel.: 30-4354
Escritório: Rua Visconde de Inhaúma, 58,14.°, S/1403

Tel.: 43-2445 - Rio de Janeiro

PEDREIRAS — TÚNEIS —
AGRICULTURA — TRANS-

TERRAPLENAGEM — PAVIMENTAÇÃO
PONTES — BARRAGENS — FERROVIAS
PORTE. /

Tratores D-8, D-7, D-6 e D-4. TD-18A, TD-14A, TD-9 e TD-6. Mo-torserapers: dc 11 a 24. Scrapers: dc 6 a 24. Escavadeiras: dc 1/2 a2 1/2. Rolo Compressor: 8 a 12 tons. e Tandem 5/8. Patrols: 50, 7» e100 IIP. Compressores dc. ar: de 60 a 500 pés cúbicos. Marteletes e per-furatrlzcs de avanço automático. Usinas de asfalto de 10 a 20 tons. Brl-tadores. Rebritadores. Allmcntadores. Peneiras vibratórias e rotativas.InstalaçSo de brltagem importadas até 80 metros por hora. Caminhões,Carroçarias basculantes. Trallers. Carretas. Cavalos Mecânicos. Pás me-canicas. Escarlficadores. Lâminas. Pés dc Carneiro. Locomotivas. Tri-lhos. Desvios. Vâgonetas. Carregadeiras para túneis Elmco 21 e 40. In-
Jetor de concreto. Estampadelra de brocas. Jack-BIts. Máquinas desolda. Grupos geradores. Guindastes. Bombas. Dragas. Navios. Aviões.Empllhadclras. Sondas. Batc-estacas. Drumpcrs. — Tratar "MAGERAL"
Imp., Exp. e Comércio Ltda., Rua México, 111 . s/ 303 — Fone 52-3884.End. telegráflco: SOAJUL. 295 78

tf " GBDMEY
Um serviço completo

para mercadorias

que valem dinheiro!

Tenha ium mercadorias real-
mente seguras, armazenando-as
nos Depósitos Crümev. DIspon-
do de aparelhagem moderna
t especializada, os Depósitos
Grümey lhe dfio a garantia de
um serviço perfeito, executado
de acArdo com as normas da
"Material Handllng lndustry",
dos Estados Unidos. Os Depdsi-
tos Griimev lhe oferecem, ainda,
as vantagens de u:n serviço,
modelarmente 'organizado, de
emissão de "warrants", garan-
tido pela estrita observflncla

Armazonagens • Transportas
• Despachos • Seguros •

Balança • Warrants •
Câmara Frigorífica para Filmo»

l.

vuia pardal dai IntialaçBa doi Cupóniot OrttMy,
tm terna portuária do DUiriio Moral.

dos preceitos legais em vigor.
Os Depósitos Grümejj lhe assegu-
ram, em todos os seus serviços,
rapidez, eficiência e segurança.

smviço tsptciAii
Cargo, ditcargo, trambSrda • arruma(5o dl Mal»
rial (mado para «mprliai particular». • d* Iram-
porti, a domicilio, ali 30 lontlodoL Montogia •
lnilola(ão d* moqulnorio pnado m tuai bam.
Fiwool McnlcoMinlt copacllodo, «oUrlal modtrno
• adiquado.

Depósitos GRÜMEY
Armazéns Gerais Guordatudo

Armaxtnt i Cato éa Uno

GRÜNEWALD & MEYER LTDA.

• Praia d. São Criit6vão. 24/34-Titifoniii 54-1601 • 34-4973 • Rua Btnidilo Otínl, Sl • Ytlttonai
21-4761 • Rua da Igrijlnha, 9 - Titifoaii 28-3552 • Prata Podri Sív», M/32 - tio da Ainilra

IMiinTlriKi
'mBmwW^n
MÊfc MmL;s^0Ê0*í3&

FRESADORAS
RETIFICADORAS
PLAINAS
TORNOS
MÁQUINAS DE SOLDAR
PRENSAS HIDRÁULICAS

© ESMERIS E POLIDORAS
SERRAS DE FITA
FURADEIRAS DE BANCADAS"
ETC.

—v>

¦ ^\  .^;ZZaA
SEÇAODE MÁQUINAS

Rua das Marrecas, 18/20 MESBLA
BALANÇAS n n

tgBa

Um tipo apropriado para cada fim. Para ferro em vergalhão,
tubos, chapas, etc. Para veículos rodoviários- e ferroviários. Para
usina de açúcar, para pesagem de líquidos, gado, etc.

Fabricação nacional em laminados de aço. Entrega rápida.
Consultem-nos sem compromisso

Rua Sete de.Setembro, 43 - Grupo 403 -Tels. 224803 e 52-0531
ECLA — ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

RJ
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M A Q U I NA SEM GE R A" L

Comparações que honram

¦Js-j*---^^-*? '*"Z.'.

Com ioui 350 eloicaro-fadorei, qut
Integram conjuntos que operam
na. r.oiões Norte, Nordeste,
Centre • Sul do Brasil, podo-ie
afirmar que mais de 40%
da infra braiilalra de algodão

pana por maquinai de
fabricação "Plratlninga".

*/--..*•:<-¦•. *.:¦*_ Vi :i" :*'-"'*
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V j Dascaroçidort. pmumáticos "Murray-Pirati-
ninga" de 80 . 90 itrr.s.
Limpador»» "Mltchíll-Piratlnlng." • "Murray-
-Pi.atininga".

. Ventiladores e aspiradores d. 30", 35 ,40",
45" .50".
Válvulas alimentado!» "VS"d* 52 tys". 72".
Condensado, es d. pluma de 24", 60", 72'_ 80".
Sacadora».
Conjuntos d. prensagem d. alta média •
baixa densidade

Em 1935 nasceu, em S8o Paulo,
uma pequena fábrica

destinada à produção de
descaroçadores, de algodão,

que, desde logo, tornou
conhecida, em todas as

regiões algodoeiras do Brasil, a
«ua marca "PIRATININGA".

Em 1946, Máquinas
Piratininga S. A. efetuou um

acordo de cooperação com
um dos maiores fabricantes do

_ mundo - The M urrar
Company of Texas Inc.— para"
produção local dos conjuntos

Murray-Piratininga, dentro
da mais aperfeiçoada técnica

de beneficiamento de
algodão em todo o mundo.

"DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA DESENVOLVIMENTO™S INDÚSTRIAS DA BAS?
São Paulo: Rua Eduardo Gonçalve», 38 e Telefone 9-5124
Rio de Janeiro: R. Vise. de Inhaúma, 134 e 4." and. e Tel. 23-1170Taubat*í - FundiçSo - Parque das Indústrias - Tel. 5331

R&jrw- om: Maiuas - Belém - S. Lufs - Fortaleza - Natal - Campina Grande - Recife - Salvador - B. Hsrizmtt - CMrittta - P. Alftfrt

mBl^wi
m

bülldog mm. PROO. co;
Ü.S.A.

ALLEN-BRADLEY
U.S. A.

LAUR. KNUDSEN
DINAMARCA

CHAVES ELÉTRICAS DE FAMA MUNDIAL
PARA INDUSTRIAS

ESTOQUE E ASSISTÊNCIA:

SEISAS.A.
Rua Inválidos, 194 - Telefones 22-4059 - 22-8951 — 52-4989 - Rio de Janeiro

t^1l^l_!lwi_^^ * £íyi l&í? ^r *" * ^^^m^^^^k\^^SSS^^^^^
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i O ~ -'' ____t_S^_tt_Aii^_i^iáS________[ 
I

ICESA
INDÚSTRIA DE CALDEIRAS

E EQUIPAMENTOS S. A.
Rodovia Presidente Dutra,

Km 16 — Nova Iguaçu
Caldeiras — Tanques — Con-
dehsadores, — Trocu-Caíorias— Autoclaves -i Aquecedores
de Asfalto — Aparelhos de
Aço Inoxidável para Indústrias
Químicas — Calandras paravirar chapas — Serviços pesa-dos de Torno Mecânico 7 me-tros entre pontas e 3 metroí

de diâmetro.
CONSULTAS

Rua dos Inválidos, 194
Tels. 22-8951 e 22-4059

u
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; FERRAGENS\

( finas para construção
abrasivos - pregos - pa

rafusos - rebites - etc.
Ss_

I ab
V

••<í_-_^—

:><::-^.

/ ARTIGOS P/ LAVOURA
/ enxadase enxadòes "CO

i LOSSO" - machados -.
anzóis • lanternas /.  _

FERROS
chapas lisas o onduladas -. folhas

arames lisos e farpado, mar-
ca "COLOSSO" . tubos de aço

com e sem coslura • tu-
bos de ferro fundido

FERRAMENTAS
brocas - machos - feis *j

ferramentas manuais,
etc. ¦

""" 
SANITÁRIOS"^

ouças - cerâmica - «nb< 
N\

jos - arts. domesticcs - Cflh *
\ fres de segurança - UMUtòes f

L N^. _•ra
mm oe mmm t miôíiis in.

cimento branco - gásso . &*faàm ,
tintas - telhas e canolisacáo KtASUl /

II l_U_l__._fll._S' L

Cil. BRASILEIRA OE FERRO £ HIT[RfftlS
OECOMCiflS.' i^jSSBi

iwfmm pühii iNiisifis
maqs. pj solda elétrica -motor-ts-icTr
bas • gachetas • papaláo d» amiji*?.1«

*.
I
i

- tem tudo o que D. pncíéa! -

QISí* Q« SI». IIUÊ1l|l|tJ||;;i IMMMIUIQO «iim-ii.-i ¦ IIMMGMNM aaMííAftA £ ÍUr«,i3 ISi-M/ia IMMMKB

CASA PRINCIPAL: P.ÜA BUENOS A.SiPwP! FON^SSâ cND «FILIAL: AV. GOMES FREIRE. 275 A .FONE M-oXs
EiM CAMPOS

AVENIDA 13 DE MAIO, 53 - FONE 28.36EM BELO HORIZONTE
_AVEN1DA PARANÁ, 85 - FONE 4-7166

:,ci;ííi.w.àT"

CASAS EM. SÃO PAULO BAURU CURITIBA - U86RUNOU Z jfcASuI

AÇOS
ROECKLING

Aços rápidos ? Aço cromo-níqu«l
Aço para trabalhar à quente J Aço prata
Aços para matrizes ? Fitas para portas de aço

Arame de aço para molas, tipo corda de piano
I

SOCIEDADE COMERCIAL DE REPRESENTAÇÕES
REG DO BRASIL MM.

Rua Teófilo Otoni, 123
Rio de Janeiro

Tel.: 23-5155
Harncí |

FITAS DE AÇO ALTO CARBONO
ESTRANGEIRAS E NACIONAIS

1'.LAMINAMOS E FORNECEMOS COM E SEM TEMPERA
PARA TODOS OS FINS INDUSTRIAIS

"COGERAL" CIA-, GERAL DE LAMINAÇÃ!)
Rua Ibitirama, 1.800 - Telefones: 63-3109 - 63-5983 - 63-5985—São htitle

Representante: J. J. Langer - Rua Teófilo Otòni, 113 - 5.° andar - Tel.: nJMI
u:r,i, z-i

MAQUINAS
D'AN0R£A

Para beneficiar Café, Arroz,
Milho, Mandioca, Amendoim,

Mamona, efe.
Rua do Rosário, 113 —

Sala'307
Telefone: 43-5394

Rio de Janeiro, D. F.

CABEÇOTE TD-6
Novo, par» motor UD-6. dut irato- ,

res TD-fi. 1-6. Farmall, tU- Tratar ;Bocha. Fone: 52-3884. — End tele-gráfico: SOAJUL. 2oe ;|l
\

3

SERRAS PARA WETAIS

f^ftNOERSOM"
•:.t;* v*,, *:'iFiatNciA -•'¦'.. =''':*

AÇOS SOLAR FERRAGENS S.
0l$TIIIUIDO«e$ D* CIA. SIDERÚHOICA NACIONAt.

IN Pedro Al.lt, 13/17 -Iih,: «1660 • 23-34S1 135364
M. Tel. "2UIU" - iio di Iumo

—— -. I

Reprísentantei de;
SANDERSON BROS * NiV_80Ut.i_ IT&,
H. LEES ft SONS tTD.
FREOÊRÍCK SIHITM & CO. «IRE mfr*

.
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«UPEBINTENDENTt ,
Jiihé V. PORTINHO
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A SIDERÚRGICA CAPIXABA

A ORGANIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO
E A ZONA LIVRE W COMÉRCIO

Otimismo-.construtivo na; reunião de Paris
por John Klngslçy

Amortizações das dívidas
comerciais latino-ameri-
canos nos Estados Unidos f£&Ll& &tielparam dn Organização dr Co

lis OvcrJnnd,O Ruhr brasileiro será no bacia do Rio Doce, ao lado das
}avdas de excelente minério de-ferro e de manganês. Ai jáexistem duas das nossas cidades do aço, junto das usinas side-

. rúrgicas do mesmo nome: Monlevade e Acesita.
Monlevade surgiu, há alguns anos, na margem do Rio Pi-

racicabo mineiro, um afluente do Rio Doce, nas proximidadesdo aço e do manganês. Envolvcndo-a, as florestas que.lhe for-
necem carvão. Fabricava, de inicio, 120 mil toneladas de aço,
anualmente. Fabrica, agora, 360.000 toneladas. Fabricará
500.000 toneladas cm 1960. Numa terceira expansão pretendeatingir a um milhão de toneladas. Será, então, uma grandeusina. E ultramoderna. ,.rS ](| ()()() n)j|

. . Acesita também se localizou às margens do Piracicaba In produção das
mineiro, já nas proximidades da embocadura. Dedicou-se à fa- autopeças existe
bricação de aços especiais. Fabrica, agora, 50.000 toneladas Ihaverá.-.tímàLécõ
de aço, anualmente. Fabricará 120.000 em 1959, quando ter-
minar a montagem de seus novos equipamentos. Em 1960, ar-
ticulada com a Usiminas, fabricará 240.000 toneladas de aços
especiais. Abastecerá,o Brasil.

A Monlevade tem o maior programa de reflorestamento
da Américo Latina. Planta, anualmenet, cerca de 6 milhões
de árvores. Está investindo, em reflorestamento, CrS 1.000 mi-
lhões. Já possui grandes florestas artificais ao lado de vastas
florestas naturais.

A Acesita possui grandes florestas naturais. Refloresta há
vários anos. Já plantou 18 milhões de árvores. Está plantandoalgo como 3 milhões de árvores por ano.

A Usiminas também se instalará ao lado do Rio Piracicaba
mineiro. Em 1960, fabricará, em sua primeira etapa, 504.000
toneladas de aço. Iniciará, então, o seu primeiro aumento, quea fará produzir um milhão de toneladas de aço, talvez em
1963. Admite-se que a Usiminas produzirá, num futuro rela-
tivamente próximo, dois milhões de toneladas de aço, Não re-
florestará, porque consumirá coque metalúrgico.

_ As condições da bacia do Rio Doce são tão favoráveis à
siderurgia, que outros grandes empreendimentos surgirão em
futuro próximo. Na opinião do engenheiro Athos de Lemos
Rache, o Brasil precisará, em breve, de dez milhões de to-
neladas de aço. E esta produção ainda é um começo. O Brasil,
é opinião dos técnicos, está destinado a ser um dos maiores
produtores mundiais de aço. Iremos aos vinte milhões, passandodepois a mais de trinta milhões de toneladas. Estes aumentos
que seriam considerados exageradissimos outrora, agora nada
têm de exagerados. Não podemos pensar em fazer menos quea índia e a China. A China produziu um milhão de toneladas
de aço, em 1952, e 5.500.000 toneladas em 1956. Acreditam
que produzirá 10 a 12 milhões de toneladas em 7962 e 28 mi-
lhões em 1967! O programa da índia é menor, mas ainda assim
considerável. Em 1961, deverá produzir 5.500.000 toneladas de
aço. Em 1966, 18 milhões de toneladas. Como poderemos nos
CMfentar com dez milhões de toneladas? Os nossos engenheiros
Siderúrgicos já prevêem produções muito maiores. Grande partedesta produção deverá ser obtida em Minas Gerais, nas pro-ximidades das jazidas de ferro e manganês. Ê um fato quenão deve e não pode ser esquecido.

Mas há outro local muito favorável à instalação de uma
grande usina siderúrgica. Trata-se de Vitória, no Espírito Santo.
Ai embarca minério de ferro do Vale do Rio Doce. Por ai po-dera chegar, em troca, coque metalúrgico. Os trens que trou-
xerem minério do planalto, subirão com o coque. Haverá, assim,
uma arande economia. Parte do minério, porém, poderá ser in-
dustrializado em Vitória, com algum do coque importado ou
proveniente de Santa Catarina. Uma usina siderúrgica insta-
lada em Vitória, produzirá aço muito barato. Esta é a opinião
de nossos técnicos. Dela compartilham técnicos da Unesco.
Afirmam que a usina dé Vitória poderá exportar aço para a Ar-
gentina e o Uruguai e para alguns paises africanos.

Em seu plano de desenvolvimento da siderurgia brasileira,
o general e engenheiro siderúrgico Iberê de Mattos, situa, em
Vitória, uma usina siderúrgica que fabricaria 700.000 toneladas
de aço. Parte deste aço seria consumido no Brasil. Exportariam
o restante. Infelizmente, até agora não tomaram em cons/-
deração um plano que nos daria 4.200.000 toneladas de aço em
1961. E como não o tomamos em consideração, e o presidenteKubitschek perdeu muito tempo, não teremos mais de 3.200.000
toneladas de aço, em 1961. Estaremos muito abaixo da índia
e da China.

_ Felizmente, surgiu uma empresa destinada a montar uma
usina siderúrgica em Vitória. Trata-se da Companhia Ferro e
Aço de Vitória S. A. Articulou-se com a Ferrostaal A. G., de
Essen, Alemanha. A firma alemã fornecerá a técnica e os equi-
pamentos, avaliados em US$20 milhões. A fábrica será ultramo-
derna. Em 1960, fabricará 100.000 toneladas de aco laminado.
Seguir-se-á um aumento que lhe dobrará a produção. Ainda
será uma pequena usina. Numa segunda expansão ira às 500.000
toneladas de aço. Se houvesse um mais substancial financia-
mento, a siderúrgica de Vitória poderia produzir meio milhão
de toneladas de aço em 1963, com reais vantagens para o Brasil.

O Brasil, não esqueçamos, precisará em breve de dez mi-
lhões,de toneladas de aço. O desenvolvimento de nossa indústria
é tão rápido e nossas possibilidades tão grandes que nõo fica-
remos aí. Iremos aos vinte milhões de toneladas. Ultrapassàre-
mos os trinta milhões de toneladas. Não ficaremos abaixo da
índia e da China. Não há razão para tal. E a China, informa
a revista especializada londrina "Metal Bulletin", produziu 1 mi-
Ihão de toneladas de aço em 1952, 5.500.000 em 1956, produzirá72 milhões em 1962 e 18 milhões em 1967, se tudo correr bem

NOVA YORK - Durante'd
mé« de setembro, diminuíram rm4.100.000 dólares ai dividas co-. merciais dos Importadores latino-

Vomag DKW, Ro-ilari funcionando. O Brasil ficará *5eí}f.*no* •<»• ««Portadores doa¦¦'¦"¦•- • ¦¦- ...,¦___ . .... r.E.lJl!., segundo o relatório
mensal do Banco de Reserva Fe-
deral em Nova York. A.retcen-

mi, VolkwaRcn, General Motorso abHtecVdo~e-ém'condüteV'dVV|nl
íord. Em breve - • •¦¦ '¦•- ¦¦ ---• ... mi-ciar discreta exportação de

quinas de escrever.
Aa filas de máquinas há multo

tempo sio fabricadas em nosso
pais.

 - estarão funcio-
nando mais três fábricas: Fnbral,
Land Rover e Toyota. Terá, en-
tão, o BPasil onze fábricas de nu-
toveiculos.

Em 1860, quando tôtlas ns fá-,
briens se encontrarem em franca;A KRUPP NO BRASIL
produção, o Brasil produzirá Iaproximadamente 150 mil auto-l i Poreec que a Krupp .te instala-veículos de todos os tipos: auto-Prá definitivamente no Brasil,móveis, caminhões, ônibus, ca-;Pretende fabricar caminhões ei-mionetas, peruas... As fábricas igantescos, maiores que os F. N.faturarão, nesse nno, algo como M., c locomotivas. Talvez fabri-CrÇ 40.000 milhões. Incluindojque também armamentos. Pelo900 fábricas dc,menos terá essa possibilidade..-;entes no Brasil,| pois a fabrienção de armas sem-

"» """> economia de divisas pre foi a sua especialidade.avaliada em USS 300 milhões. i A vinda da Kruppe trará gran-tm 1960, o Brasil será o oitavo1 des vantagens para o Brasilmaior produtor mundial rie auto-1 Alem do muito que vale por si,moveis. Produzirão mais aulo-lcertamente abrirá caminho a oU-veículos ouro Brasil, os Estadosltros grandes empreendimentosunidos, União Soviética, Alemã-'[alemães. Muito poderão eontri-nha, Grã-Bretanha, França, Itá- bulr para o progresso de nossaslia c Canada. indústrias básicas.

ta que. ao terminar setembro, to-
mava 155.SOO.000 dólares a divl-da pendente .da América Latina.
O Brasil, porém, aumentou tua
divida comercial em 1,800.000

itex dos países que. par-___ . dn Organização dr Co-operação Econômica Européia —
OCEK — reuniram-se recente-
mente em Paris parn considerar
o estabelecimento de umn ZonaLivro ,p> Comércio nn Europa.
Nâo espçravam fazer grandeprogresso; a dizer a verdade, eratemor bastante generalizado queo único resultado da reunião se-ria apor o silo. ministerial no•tolciro em qua se achavam ainegociações desde a primavera.tsse temor, todavia, foi exccssl-
vo, de vez que a reunião te de-

los meses de parallzáçiae ogrn-vndn pela piora do aspecto eco-nômico Internaclonnl. Dal pnre-cer provável que os slgnntárlos
do. Pacto de "'
¦» sa '

igualmente . difícil fazer- conces-
soes.

Nô GóRDIO '

O Sr. Maudling cortor.ésse nó
facto de Kiessitm reliatisicmi |,ó^io uao ^clarnr qujç. a Grá-
criticar n solidnrlcdnde do ^cUnh» c^av» disposta ¦ con
ado Comum, fazendo con- s^erar a questão agrícola, qu

dólare. par. totalizar ú.,00.000. MJ<EJ&S 
"5SS. 

OefeiioO valor em dólares dot novos, do gesto que teve o Sr. Maudling.saques contra os importadores la-tino-amerlcanot declinou em ...
1.900.000. para ficarem 
44.600.000 dólares. Esta dlml-
nulcio com respeito a agosto re-
flete principalmente a diminuição1 em novot saques contra a Vene-
zuela e México. Os sóbre o Chileaumentaram em 500.000 dólares,
para 1.700.000, e sóbre o Brasil,
na mesma soma, para ascender a6.300.000 dólares.

O total pendente de letras d»
cambio confirmadas, emitidas pe-lot 14 Bancos em favor de expor-
(adores dos EE.UU. subiu em ,.51.300.000 dólares, pára totalizar
em setembro 250.ZOO.000, o mais
elevado nível desde fevereiro de1952. U.P.

ap informar tos demais partici-
pantes da OCEE, que a Grã-Bre-
tnnhn esti disposta n considerar
a coordenação da política agra-
ria de todos eles, foi o de reno-*  ......... ,..,.„-.,, ,„„»„_
var o otimismo construtivo. que.mcntnlmcnle, á discrepância en-•parecia.quase extinto. A Idéia de|«* « GrS-Brctnnha e os seis sô-

Merendo Comum, fazendo con-cessões ao ponto-de-vista brltft-nico. e que a Grí-Brfttartha, por«ua vez, resistisse a tõfnnr a ini-eiatlva na oferta de-concessões,
P,or temor 'de ser levada demaslado longe.

DISCREPÂNCIA V .
O fracasso dns comissões téc-nicas, em seu intento de chegara um acordo sôbre os problemasinerentes i associação da Zona

Livro de Comércio com o Mer-
cado Comum, deveu-se, funda-

uma Zona dc Mercado Livre naEuropa continua muito viva ain-da, e existe agora melhor opor-tunidade que aquela quc serialicito esperar hi uma scmnnn deltvá-In á prática conjuntamente
com o Mercado Comum dns na-
ções signatirias do Pncto de
Messlna. •;

ENTUSIASMO POUCO• 'DURADOURO
O BRASIL FABRICA MAQUI- ! EXPANDE-SE A KLABINNAS DE ESCREVER

\ A Klabin tem a única fábricaTsa Avenida das Bandeiras. Rio brasileira de papel de imprensa,de Janeiro, Inaugurou-se a nossa;Encontra-se em Monte Alegre,primeira fabrica de máquinas de'Paraná. Fábrica anualmente 40escrever Trata-se de uma fábrl- mil toneladas de papel de lm-ca Rem tigton. Ocupa uma área [prensa com pinheiro do Paraná,dc 75 mil metros quadrados. Nela Entrou numa fase de expandotrabalham 1.200 operários., Fa- em que talvez inverta CrS ..bricarao 36 mil máquinas por.2.000 milhões. Terminada, a prl-ano Nao se trata de simples meira etapa, ficará fabricando Inha. e para bem mmmontagem. As maquinas são bra-1120 mil toneladas de papel de! região da Leopoldina, » i.omsneiras em 36,5T. . 3.5% das pe-: Imprensa, anualmente. Ainda não ray e«tào instalando uma diui *ças ainda sao importadas. |bastará ao consumo nacional. José Maurício: èm (rente * estaca.. ti,_ ,,, .,,,,Em Campinas, se instala uma Numa segunda etapa, aumentará Dotada de requisitos modernos, para Sifin,,M.J?. .,outra fabrica de máquinas de es- » Produção para 160 mil tonrta- proporcionar conforto aos seus fru- 2il«SL- .,? ò,ncrever Trata-se da Olivetti, de «»S. Isto ocorrerá em 1960. ,u«et. . nova (ill.l de WtMUHfS^lS^^SSBuí^SSW dC
proveniencia Italiana e muito! Há outras Iniciativas aprecia- ra» á Penha, será o nn.ee! conce . StV™'ÍÍ««,,°
Íim5f«d«: /rambc,I! "á0 »erá veis no setor industrial da celu- «ionário rri,idaire pJr» tòd. . Zona ffi'd22 FortamTA&fl« rt£simples montagem. Em breve es- lose e do papel. ;d. Leopoldina. , gffios ^ve 

°lugn* 
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"LOJAS 
MURRÀY"

TAMBÉM NA PENHA
Acompanhando

O cntuslnsmo oriRitinlmente
suscitado pelo npôio dn Grã-Bre-
tanha i proposta da OCEE em
prol do estabelecimento de uma
Zona.Livro dc Comércio, cm
combinnção com o Merendo Co-

Draireuo d» p» i ">""}¦ '."",0 fui multo duradouro.
¦-"frTooSulõJ Dim,mlil' rAP'damente no Irem

. i„r «parecendo as dificuldades que o
\ ,Z,. ; P^jeto, implica. Estabeleceram-

Ji, se toml!!S»es técnicas encnrrcgn-
. : das de examinar e vencer essas

não

bre o.assunto da cooperação eco-nômica. Viam os seis, na am-, - """"• WM «J».1.J( III. .1111-
plinçuo do Consórcio do Carvãoe do Aço até convcrtô-lo no Mer-cado Comum, um passo para aunificação da Europa. Para eles,
a eliminação de tarifas aduanei-ras -nao era. senão um meio 'para
chçgar á gradual, porém ímpar-
tante, integração econômitía olo-ciai, e a existência dc umà au-toridndc supranacional, à.quál osmembros teriam quc entregar
parte dc sua soberania econômi-
ca, traço essencial de suns pro-postas. Não obstante suas discre-
pnncias quanto às implicações
meramente econômicas do Mer-cado Comum, mostravam-se osseis unânimes cm sua decisão deavançar pnrn n integração eúro-
péin. O plano britânico, por ou-trn parte, devia alguns dc seusmatizes à existência da Com-monwealth e ã preocupação dafizeram Grã-Bretanha pof seus interes-
ses comerciais no resto do mun-
do. Nêlc não se passava de pro-
por uma rebnixn dc tarifas, con-
veniente a todos, sem quc nisso
intcrviessc. n idéia da integração

que

PIRARUCU PARA INDUSTRIA DO BACALHAU NACIONÀÍ
Áreas aquáticas imensas serão aproveitadas na criação do Pirarucu

...k^HARES, Espirito Santo — O de êxito, na realização de tal em-Ministério da Agricultura vem |preendimento são enormes, uma vezdesenvolvendo um grande plano deique a área aquática da região, emfomento da piscicultura, no vale estudo, deixa crer, tratar-se de umaao Rio Doce, por intermédio de Idas melhores do Brasil para a cria-

. w '-Wm
MmmmWli^~- ¦<- iA^íllitH H

As lagoas do Linhares (Vale do Rio Doce), onde se pretendeintroduzir o pirarucu para industrialização no fabrico do baca-lhau, sao vastíssimas e numerosas, destacando-se dentre elas asconhecidas pelas denominações de Lagoa do óleo, Boa-Morte.Ouro Verde, Urubu, Pau Grosso, Terra Alta, Terra Altinha, Pai-mas, Nova e Japaranã. De todas a maior é esta última, comcerca dc 35 quilômetros quadrados de superfície. Suas águas sãoverdes, límpidas e profundas. Acredita-se que se adaptam bemaos fins previstos.
seu órgão competente — a Divisão ção econômica da espécie emde Caça e Pesca. É uma medida de,apreço.
n,rDa.h^ aJcane.e; Pois, visa - a criarj Os pirarucus que povoarão as vas-melhores condições de alimentação Itissimas lagoas de Linhares serãoDará lima nnnll acin niimo,.no „,.„ ..j_- ..•_...'. ?¦'"°

••ra um, porém um só, dos espi-
nhosos problemas técnicos apre-
sentados.

Náo seria menos difícil superar,
por exemplo, a pxigêncla de al-
guns países continentais visando
a equiparação das altas tarifas
dc seu Mercado Comum e da
proposta. Zona Livro de Comer-
cio. Dada a boa vontade por par-te de todos; não há causa visível
para não se chegar cvcntualmcn-
tc a um' acordo sôbrc o proble-ma dos torodutos agrícolas. Nem
mesmo dehtro do Mercado Co-
mum vai haver plena, liberdade
quanto a tais produtos, mas sim
uma situação regulada, na qualos países participantes reterão
bom grau de liberdade para fa-
zer o que queiram de seus pro-dutos agrícolas. Há amplo campo
para conciliar o "Mercado Regu-
lado" com as obrigações da Grã-
Bretanha para com seus agricul-
tores e para com seus colegas da
Commonwealth, todos os quaisdesejam ver convertida em rea-
lidade ,a Zona Livre de Comércio,
sob a condição dc que fiquem
protegidos seus interesses. Mas as
negociações estãc por ter inicio
ninda, e, como disse o Sr. Thor-
oeycroft, "não serão rápidas nem
fáceis''.

VERDADEIRO VALOR
O verdadeiro valor da inicia-

tiva do Sr. Maudling reside nõo
tanto na predisposição de nego-
ciar sóbre os produtos agrícolas,
embora sendo tão importante,
como prova de que a Grã-Bre-
tanha está pronta a fazer sacri-
fícios em prol de uma colabora-
ção européia mais estreita, mas
no' reconhecimento de que um
Mercado Comum sem uma asso-
ciação européia maior debilita-

•**

•¦<

m

i <

4

«r

m
¦ !

4 «

Aos seis êle pareceu relativa- ria a Europa, em vez de robus-
mente negativo, em seu aspeto tece-la. Em virtude de tal reco-
político, e viram hêle uma amea- nhecimento, a proposta Zona Li-
ça contra o êxito dc seu plano,Vre de Comércio deixou de ser
próprio e mais ambicioso, no qual | considerada como iniciativa me-
a liberalização do comércio sesubordlnnva á geral integração
econômica o social. Dcsejosos co-mo estavam — por vários mo-
tivo* — de que a Grã-Bretanha
se ligasse mais estreitamente à

ser empregado no consumo dire- ptclos. Muitas lacoas. eslàn imnlan-to como pescado fresco, pelas po- tadas cm meio a mata vircem epulaçoes formadas nas margens do para atingi-las. temos que caminhargrande Rio Doce... i«traves de picadões. usados no car-suiesso e. por certo, seus desceu- reamento dc toras dc madeiradentes, encontrarão, nas águas ca-; Quase, sempre, ai, para agravarpi.abas, ótimas condições para sua mais a situaçio. somos obrigados aadaptação e conseqüente produtivi. enfrentar enxames de mutueis enor-"aae- !mcs (moscas bcmatófngas) que dão
Nossa reportagem têm acompa-; picadas doloridas c provocam in-nhado todas as fases do duro tra-lchajões e febre em suas vitimas.

mesmo homens, verdadeiramente leão ^85^88^^ E^tf?^%^

ramente britânica: consta agora
que o Concelho da OCEE está re-
solvido a estabelecer tal zona em
combinação com o Mercado Co-mum. Foi dado um primeiro pas-so, como disse o Sr,' Thorneycroft,

T
Europa, ainda assim evitavam Para a criação de um mercado
rt MtiBlIllH m. _..- 4nn rt M« v, -J ~ —  n '__! > l>arriscar o que haviam consegui
do. A Grã-Bretanha, com obri-
gações para com o resto da Com-
monwealth ao mesmo tempo que

ipara com a Europa, achava

abnegados, lançam-se a tarefas des-1PlsclcultuSd7Hrâssunun"gX'no"f.s'-
ví.TJJP ura- ^.P»»0'"* chu- tado de Sio Paulo e Manoel Batis-\as caídas na região, transforma-lta de Morais Filho, encarregado dosras os caminhos e as estradas em ver- trabalhos do Pôsto rie Fomento dadadeiros mfernos de lama e prccU!Plsckultura dc Jtapina; do prSfe,-

de Pesquisas e pôsto à disposição
do Ministério da Agricultura; do
técnico em Piscicultura Joio Simer-
ma,n e de um corpo de auxiliarcs
bastante experimentado.

tao grande como a Rússia e tãolivre como os Estados Unidos.
Agora se adverte claramente quéos problemas apresentados nãosão meramente técnicos, mas simenvolvem considerações políticasde grande alcance. O co-esta-
belecimento de um comitê denegociações em nível ministerial,
que, segundo o Sr. Maudling, té-ria que começar a reunir-se nomes que vem, parece indicar quecomeçou com empenho e com al-
gumas possibilidades de êxito a
consideração comum desses pro-blemas. (BNS).
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A cerueia da amizade
SS^Jí^Sfffta.v •• _ B
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jpara uma população numerosa quesjj distende, dividida cm pequenose grandes núcleos humanos, ao lon-
go das margens do caudaloso RioDoce.

A primeira etapa dêsse plano,consistiu na instalação do Pôsto deFomento da Piscicultura, de Itapi-na, no Estado do Espirito Santo que

A PRODUÇÃO AMERICANA
DE ARROZ

O Brasil é o maior produtor
americano dc arroz. Em 1955,
produziu, conforme o Anuárió
Estatístico da UNESCO. 3.809 mi-
]heiros de toneladas. Os Estados
Unidos sc colocaram em segundo
lugar, com 2.42S milheiros. A
Colômbia, com 315 mil toneladas
foi o terceiro produtor. O Peru
íoi o quarto com 256 mil tonela-
das. Seguiram-se: México, 211
mil; Equador, 182 mil; Argentina,
174 mil; Guiana Britânica, 167
mil; Cuba, 153 mil; Panamá, 107
mil; Venezuela, 75 mil; República
Dominicana, 74 mil; Uruguai, 65
mil; Guiana Holandesa, 65 mil;
Chile, 61 mil; Nicarágua, 34 mil;
Trindade e Tobago, 19 mil: El'
Salvador, 13 mil; Honduras, 12
mil; Guatemala, 9 mil.

As safras brasileiras de arroz
tém aumentado constantemente.
Entre 1934 e 1938, o Brasil pro-duziu. em média anual, 1.620.UOO
toneladas; em 1952, 2.931.110-
em 1954, 3.366.838. Éste ano tal-vez produza mais de 4 milhões detoneladas de arroz. As possibili-dades do Brasil são praticamenteilimitadas.
APARELHOS ELÉTRICOS

A indústria brasileira de apa-relhos elétricos está tomando
grande desenvolvimento. Já aten-de todo o consumo nacional. Asmatérias-primas empregadas sãobrasileiras em 90% do total. Hádiscreta exportação para os pai-te* vizinhos. ,

Ha, por exemplo, sete fábricas
de geladeiras elétricas e duas fá-bricas de geladeiras a querosene.Em 1955, foram fabricadas 115
mil geladeiras elétricas. Em 1957,
prevê-se uma produção dé 145
mil geladeiras elétricas.- Esperam
fabricar 160 mil geladeiras elé-
tricas em 1958, 180 mil cm 1959
e 210 mil em 1960. Fabricam-sc
anualmente 20 mil geladeiras a
querozene.

Também tem aumentado a fa-
bricação de máquinas de lavar
roupa. Foram fabricadas 10 mil
cm 1955; 18 mil em 1956; serão
fabricadas 25 mil a 30 mil em
1957.

Está estacionaria a fabricação
de aspiradores, desde 1955. Pro-
duzem 21 mil anualmente. Omesmo sucede com os liquidifi-
cadòrcs. Fabricam 227 mil anual-
mente. Fabricam, ainda, 42 mil
batedeiras.

Aumenta, porém, a fabricação
de enceradeiras: 125 mil, cm 1955;
130 mil, em 1956; talvez 145 mil
em 1957.

O Brasil fabricou 22 mil venti-
ladores em 1955 e 25 mil cm 1956

transportados via aérea, diretamen
te, do Serviço de Piscicultura doNordeste, no Ceará. Aquele Serviço,remeterá alevinos (filhotes) prove-nientes de pais, já aclimatados, naságuas dos açudes nordestinos, ondevem se reproduzindo com grandeAs pesquisas tem consistido no la-vantamento biológico, físico-quimi-

As pesquisas tem consistido no levantamento biológico, fisico-
químico das águas das lagoas, bem como em pescarias para eo-nhecimento da fauna ictiológica e determinação do fito e soo-plancton. Na foto uma turma a serviço do Ministério da Agri-cultura, em plena atividade. '

A VITORIOSA INDUSTRIA
AUTOMOBILÍSTICA )

A indústria automobilística bra-
sileira está em franco e acelerado
desenvolvimento. E' um progres-so verdadeiramente espetacular.

Em 1957, sairão de nossas fá-
bricas 40 mil. autovelculos; Serão
fabricados ' na Fábrica Nacional
de Motores, Mercedes Ben,:, Wil

jjã • vem funcionando1 plenamente,i cujos tanques estão repletos dc
peixes de alto valor econômico pa-;ra serem distribuídos, gratttitamen-tc, aos proprietários rurais que dis-
ponham de ambientes aquáticos
apropriados para tal finalidade. As
espécies que vem, ali. sendo cria-
das são a Tilapia mélariopleura,

, peixe por excelência herbívoro, de
[grantle prolificidade; o Black Basã-lc o Bluc gill i exóticos i; o Apaiari,
dt- origem amazônica.!V.A segunda,
etapa , processou-se com o peixa-mento do próprio Rio Ducc. com o
Dourado (Salminus maxillosusj, pro-cedente da Estação Experimental de
Biologia e Piscicultura. Piras-
sununga, no Estado dc Sáo Paulo
c transportados em aviões da Força

IAérea Brasileira (F.Á.B.)i
A última etapa do plano, está

; tendo inicio aiiora com os estudos
que estão sendo levados a', efeilo.
nas grandes lagoas tributárias do', Rio Doce, para a introdução, ali,
do Pirarucu, quc terá por objetivo
a exploração futura desse fabuloso
peixe, quc alcança mais de 2 me-
tros dc comprimento por 160 qui-los. na indústria do chamado ba-

ícalhau nacional. As possibilidades

co das águas das lagoas em quês-tào, como bem assim, de pescarias
para o conhecimento da fauna ictio-
lógica existente e, ainda, de de-terminações do fito e zooplancton.
São lagoas que vão desde um quilo-metro a 35 quilômetros de compri-
mento por 400 a 1.000 metros de
largura. São como se pode ijotar pe-
quenos mares internos, quando os
comparamos a esses charcos inun-
dados quc estamos acostumados a
ver e que sâo chamados . também
dc lagoas.

As lagoas de Linhares são vastis-!
simas, de águas verdes c límpidas.!
com profundidades superiores a 20
a 30 metros. Estão elas, em nume-!
ro acima dc 10, conhecidas eomo;
Lagoa do óleo c Boa Morte, na Fa-
zenda do sr. Florêncio Batista;'
lagoa do Ouro Verde; do Urubu;
do Pau Grosso; da Terra Alta; da
Terra Altinha; das Palmas; das Pai-
minhas: Lagoa Nova e Juparanã,
essa última, como a maior de todas,
com 35 quilômetros de superfície'

Como se vç, são lagoas de áreas
colossais que poderão produzir mi-
lliões de quilos de Pirarucu tanto
para a industrialização no preparodo bacalhau nacional, como para
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