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PFLIMLW PEDIRÁ INVESTIDURA À ASSEMBLÉIA FRANCESA
Burguiba a favor de conversações com a
França - Pedem os independentes ''dados
"presôbre
a
argelina
do
precisos"
política
nucr" designado
PARIS, 10 — O dirigente crisíâo-delnocrata Piei-re Pflimlin
confirmou, hoje, que pedirá à Assembléia Nacional, terça-feira, sua
investidora como presidente do Conselho de Ministros da Franga, mas a frieza demonstrada pelos poderosos conservadores indica que não são muito brilhantes suas perspectivas de êxito.
Os comentários desfavoráveis a Pflimlin corriam, hoje, pelos
círculo^ da ala direita — os independentes — ainda no momento
cm que o candidato de 51 anos conseguia esmagador voto de conliiinça de seu próprio partido,
Os independentes, que contam com mais de cem cadeiras entre as 5116 da poderosa Assembléia Nacional, se reunirão na maunhã de segunda-feira próxima, para decidir oficialmente se volarão a favor de Pflimlin.

acrescentou,
poderão se desenrolar
na base das propostas anglo-amcricanas de bons ofícios;
Depois de salientar que mantinha o
das
seu pedido de evacuação total
da
tropas francesas, o presidente
"os
República
Tunisina declarou:
franceses poderfto continuar a dispor
da base de Bizerta pelos termos de
um acôrdo provisório e que poderá
ser negociado imediatamente após a
cvncuaçilo das tropas. Pensamos que,
nn futuro, Bizerta deve scr um pórto tunisino, utilizado e manlido por
pessoal francês se conseguirmos nos
entender com a França, por pessoal
dc outra potência; se nfto chegarmos
a um acflrdo com a França, porém
nío se cogita do porto ser arrendado, cedido ou vendido sob qualquer

Porque Ike se opõe a conferenciar com Krucliey
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A pressão ainda age no sentido das conversações russoamericanas.
Uma olhadela a 40 anos de governo comunista, mostra o que
se pode esperar. E isso indispõe contra a realização de acordos
com tal governo — as apostas sáo de 13 contra 1, — dc que qual>
quer promessa feita pelos russos será quebrada.
Ha forte pressão sôbre o governo americano para que este tome parte em importantes conferências com a Rússia.
Essa pressão vem dos países aliados europeus. Inquéritos públicos realizados mostram que o povo da Europa Ocidental, numa
maioria de 81% na Alemanha Ocidental e 51% cm Londres, quer
que o presidente dos Estados Unidos conferencle cnm o ditador
russo. E esta opinião popular ê apoiada pelo chanceler alemão
Konrad Ádenauer, pelo governo francês e pelo primeiro-ministro
inglês Ilarold MacMllIan.

Em Washington, a opinião é outra, concordou c:n retirar su;,» tropas d,i
Tanto Eisenhower quanto Dulles t.e Mongólia e aceitou partilhar com »
opõem a tal conferência, sem que ela.China a propriedade da Cliluesc liasNâo obstante, jâ começa a ou- lutos, por um prazo de seis meses,
seja precedida de grandes preparati-l tem Railwav, na Mandchúria,
/lr-se voze.s poderosas que recla- para aplicar um "tratamento de
vos. o motivo dessa relutância estáj Conseqlltncla: Em lOXi. a Rússia
no estudo das conferências anterlo- vendeu a sua quota cia referida esmum um voto hostil, baseando-í;e choque" destinado a solucionar os
res, que trouxe como conseqüência as Irada de (erro ad Mandchukuo, eul.io
em que a política de Pflimlin a graves problemas econômicos e
seguintes conclusões: Estado-fanlqclie do Japão e Isto derespeito da Argélia parece "frou- norte-africanos que cada vez ofeCalcula-se
' * •m9^m^À?Lmm^mW^mmmm'lt'^*>' ^r*4f **™fi^^» v3Í^Lf**i<h '*>,^^K WÊ *^!4M
que há uma chance pois dc os japoneses terem-se apósHB^vM
Wf$*
xa" e cm que. a seu ver, o aspl-1 recém mais perigo à França.
em 1178 de que não resultará qual-1 sado da Mandchúria' numa guerra
rante a presidente do Conselho é
Segundo fontes autorizadas,jf01!ma qUC SPja
quer acôrdo. Êsse cálculo foi basca-lcontra a China, Os protestos chineses
do no estudo das conferências de vi- não fórum levados cm consideração,
partidário do aumento dos iní- Pflimlin procuraria pôr em férias | Rcspondendo a". uma
pergunta, o
rios níveis realizadas entre os F
Em março dc 1936 a Rússia criou o
postos sòbrc as pessoas de grau- os deputados, até outubro, ime-1 presidente Burguiba
precisou que,
dos Unidos e a Rússia para chegnv
eu próprio Eatado-fantoelic nn Manddes rendas.
diatatnente depois de assumir a para éle, "o Ocidente, a despeito de
Tratado de Paz Austríaco, final chúria Exterior, reconheceu-o indePflimlin é o terceiro deputado presidência do Conselho, a fim de todos os seus erros, continuava
a
te assinado depois 11 anos e cio i..i pendente da China e depois informou
(ns anteriores foram Gcorgcs Bi- ter liberdade de ação. Ao fim dos ser o pais da liberdade".
encontros.
chinês que a Rússia "ninAposta-se 13 (ou talvez mals) oda governo
observava" o Tratado de 1924,
clault c Rene Pleven, também ex- seis meses, procuraria, então, con- Finalmente, disse Burguiba que a
contra um que qualquer acordo com
Estônia, Letônia c Lituânia. Houvt
presidente do Conselho de Minis- seguir a aprovação de novas refor- situaçfio econômica do scu pais era
os russes será quebrado por estes. O reconhecimento da independência da
j
tios) a quem o presidente Coty pe- mas constitucionais, depois do que grave "como a de todos os paises que
cálculo v baseado nos acordos prévios | cada uni dos paises báltlcos pelo goriiti que assumisse a tarefa de pôr renunciaria automaticamente.
saem do domínio colonial. Precisaleitos entre os Estados Unidos c a vêrno russo em III20, lendo sido asRússia.
Uinados pados de não-agressão rom .i
fim â crise governamental iniciaSe Pflimlin conseguir a aprova- mos de auxilio — acrescentou — de
Eis as promessas russas feitas e as i Lituânia, em 1026, c com a Letônia e
da. há 25 dias, com a queda do ção da Assembléia, seu governo créditos e de. ajuda técnica". (F.P.)
suas conseqüências:
| Estônia, em 11)32.
gabinete de Felix Gaillard.
| excluirá ministros dos dois partidos
Geórgia, o governo russo reconhe-l Conseqüência; Estes pactos de náoSabe-se que terça-feira próxi- não comunistas mais, poderosos do O PROGRAMA DE PFLIMLIN
ceu a Independência ria República dalagressfia ainda eram válidos quando n
ma Pflimlin pedirá à Assembléia | país, ou seja, os independentes e
Geórgia, ao sul do Câucaso, a 7 uei Exército russo invadiu os li cs paises
maio cie 1920, tendo sido estabelecidas'
Nacional que lhe àê poderes abso-1 os socialistas.
PARIS. 10 — Segundo Informações
relações diplomáticas e consulares.
..
O dirigente independente e ex- dc boa fonte, o programa que o li(Continuação da 14a página)
Conseqüência: A 11 de fevereiro de
PiMRP
do
Antoine
der
Conselho,
do
(dcmocrata-cristüo),
dc
Cape
Hallçtt.
colônia
presidente
na grande
os
com
o
1Ü21
russo
ocupou
atacou
c
pingüins
Dufek
confraterniza
Exército
Almirante
O
Pinay, anunciou, hoje, que, embo erre Pflimlin, apresenta as personalia Geórgia.
Ao fundo, três membros do scu estailo-maror: da esquerda para a direita aparecem,
ra apoie '-pessoalmente" Pflimlin, dades cuia colaboração pede para o
República Trá.nseaiiORslaua, Os Ksoficial
encarregai1'
Kobinson,
LCDR
o
CONFERÊNCIAS
Informações;
dc
lados de Geórgia, Armênia e Azerbaido
Serviço
Esrejeitará um cargo no gabinete.
o CDR Mncbain,
(Continua na I4.a página)
foram anexados pelo governo rusdc
ordens
jan
ajudante
insa comunicação de Pinay será
das Operações Aéreas; e o LT Georgc Portcr,
Três presidentes americanos viaSO A República Transcaucasiana. Proterpretada, provavelmente- como
meteu o Kremlin independência par- jarani 65 mil quilômetros' « gasordem aos deputados independentes
ciai aos 12 de março de 1022.
taram M dias conversando com os
Conseqüência: A República Trans- prendera russos,
para que adotem igual atitude.
caucaslann foi incorporada à Rússia
Os socialistas ficarão, também,
Roosevelt cnconlrou-se com Staa 30 de dezembro de 1922.
lin em Tccran. cm 1943.
excluídos, em vista de sua recente
Ucrânia. Tornou-se independente aí
Resultado: Stalin comprometeudecisão de náo figurar em governo
28 de dezembro de 1920. Um (ratadoI se em quatro grandes acordos e
futuro algum.
de aliança foi firmado enlrc o novo; violou todos êlcs.
Ao mesmo tempo, contudo, os sopais c sau poderoso vizinho.
ttoosevell encontrou-se com SiaConseqüência': A Ucrânia foi toma- lin cm Yalta, em 1913.
ciallstas parecem dispostos a vo-1
da
dominada
pelos chepela Rússia e
Resultado: Stalin comprometeu! tar a favor de Pflimlin, U-rça-feira j A ««¦**-'ICÍfí
n1Í9àôiirÍfl UU
(hi Ul
RlY/Síí
UÒU
íes russos qtip assinaram o Tratado sc cm seis acordos, violou cinco
!1 próxima, embora não figurem em | ¦**¦
de 1920, a 30 de dezembro dc 1922.
r manteve 1 — entrar na guerra
seu gabinete. Iíso quer dizer que
Reconhecimento nriiánico
A In-, contra o Japão.
outros partidos moderados oue sede
facto a União
glatérra reconheceu
Trumaii enconlrou-sc com Stadas Repúblicas Socialistas Soviéticas; lin cm Pótsdam. cm !9'5.
. gurm a atitude socialista adotarão
.i
li
e
dc
março
de
1921,
ao
—
mesmoI
. igual nosicão
e isso permitirá a
Stalin comprometeutempo levantou o bloqueio. Os lide- se Resultado:
14 grandes acordos c vioi Pflimlin conseguir sua aprovação.
res russos prometeram soltar js bar- lou emtodos
eles
O grande problema do aspirante
cos dc pesca Ingleses, suspenderem a
Eisenhower rncontiou-se com
Cad. Pác a chefe do governo parece ser, agopropaganda antlbrltânlca na índia, Kiuchev em Genebra, em IB54,
respeitar
"Correio
e
c
o
Péi,ia
"Visão"
AfgnnlstSo
ra, o de preparar um gabinete de
da Manila") acordo comercial.
c do
Resultado: Nenhum acordo def>"
1 coalisão que compreenda ministros
Aconteceu
(Dc Durval Rosa Dorgcs, enviado de
adoOs agentes russos finitivo. Kruchev prometeu
Conseqüência:
.
..
4o
5
lauto
de
de
seu
como
ouAerbmòdelismo
novo espirito clc conciliação
partido
ho-íanos adquiriu enorme experièn- •ontinuaram sua propaganda anli- tar três
ainda
o
fido
endo
primeiro
anes
50.
depp
com
ela".
.
—
o
almirante
fazer
Pcary
desarmamento,
setores
Quando
A fala dos Astros .. 2o 11 tros. (U. p.i
.... avião no cia da Antártida, seus problema;
,, ; britânica, retivernm os barcos dc pes- em
c cor,conouislou o Polo Norte em Oioutro presiucnle americano, üi-.mcm a desembarcar de
e violaram <v acordo comercial. reunificação da Alemanha Nenhum
Io 18 BURGUIBA A FAVOR de convek- de abril de 1909? depois de 29 senhov/er. aovo3a o conu.-olc do,Pólo Sul. Comandou u primcira^e potencialidade, c no trato inti- íCh
Aries plásticas
latos entre Kslc c Oeste.
relações
ns
Inglaterra
denunciou
:A
ou
americanos
cientistas,
com
foi
Aviação
2o
7
SAÇÔES COM A FRANÇA
rom a Rússia a 2B de mnio dr 1927 desenvolvimento substancial
anos de tentativas t"de prepara- Ártico, prcocuiiado cóm a utilida- levas de aviões à Antártida e su-uno
nas i citando
'ção, enviou entusiasmado tele- de da zona então desprezada.
a quebra
das promessas feito cm qualquer destes setores.
|frcu um acidente num hc^conte de outras nacionalidades,
Ballet ,.. 5? 10
assistiu
ou
pre- russas.
Êste exemplo mostra como ô ro. conseguindo escapar do apa conferências que imenso caberia
bonn, in --Numa entrevista con- grama ao presidente Táft, pondo
Brídge
-1°
2 redida
a sidiu, acumulou
China Em iroca dó-reconheclmenTelevlsfio Alemfi. o presi-a zona conquistada à sua dispo- perigoso brincar com o futuro e relí.o: que submergiu
Io chinês, o governo russo, cm 19Í1,
(Continuação da 14a página)
Seis .secretários dc Estado ameCaça Submarina ... 4° 3 dente Hatód Burguiba pronunciou-se sição. A resposta do presidente!subestima a importância de ia- gelada clc Mc Murdo. Wesies irto
ricanos viajaram 1112 quilômetros e
o,tos'ou áreas aparentemente des-j
Cinema
Io
10 n favor dr um "retorno às conver- foi mais cortanle clc ironia
que
gastaram 42(5 dias com ministro»
ío.lmais frio vento polar: "Agradeço pidos de importâncias no tempo
russos dos Negócios Exteriores,
Coluna de Édipo ... 4o 5 sações diletas franeo-tunfalnas,
interessante oíer-!e no espaço. Assim, os variados
Cordell llull foi a Moscou conCorreio Agrícola ... 6o 6-!) po que fór resolvida a crise minis- jsua generosa c exatamente
o que aspectos que a Antártida olereferenclnr com Mololdv cm 1043.
fi
Crônica Cientifica .. 4o il lerial francesa; Essas conversações,Ita, mas não sei
mundo ee ao Brasil devem
Resultado: O governo russo
cc ao' munclo
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No momento, apenas um mundo gelado e silencioso
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a atenção —— A opinião do alm. Dufek, comunáunle da Operaque chama
v/tu "Deep Freeze" — Oportuna advertência do único brasileiro
aue esteve na Antártida
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merecer o respeito das coisas que
pertencem mais ao futuro do que
i fi-» t\
la0 Presenle e -s"'' discutidos e
UfTLjU | compreendidos pelos homens que
enxergam além cie sua geração.
Quisemos ouvir, a respeito o
mirante George Dufek, conian-

eiacoes

1

eno-russasr

comproineleu-se em irc«

grandes

acordos e Violou Iodos Mcs.
Edward Ti. Stetllnlus jr. conferendou em S Francisco, cm 1949,
com Mololov.
Um giaiulc acôrdo
Resultado:
violado pelo governo russo.
íoi a Moscou,
Byrnes
F.
James
Londres, Nova York e Iròs vc/.cs
a Paris conferenciar com Molotov, cm 1!M5 c 1046.
Marinha norte-americana, para
Os russos se comResultado:
Críticas ilo vice-presidente da Argentina aos agres- ocupar vasta zona da Antártica,
cm io grandes acôrprometeram
em função do Ano Geofisico Indos e violaram nove.
sores de Nixon — Apelo do ministro colombiano ternacional. Dufek não é apenas
Gqorge C, Marshall foi a Moscou c Londres conferenciar cnm
um dos mais hábeis oficiais da
da Educação aos estudantes
Mololov, cm 1047.
Marinha, qualificado para comanResultado: O governa russo comcomerciais
de su. BUENOS AIRES 10 — O Chi-1 ministro do Exterior da Rússia, tençãò de relações
submersas,
unidades
do
de
—
entre
num grande acôrdo
O vice- a real coexistência pacifica
prometeu-se
BUENOS AIRES, 10
reconau
dois
se
a
chegará
países
Kuznetsov,
quando
e a Rússia preparam o resta-Vassili
perficie ou aéreas, ex-comanclane Vlolou-o.
'
.
O
presidenta da República, Alejan-joa povos". iK.P.).
diplomaticamente
nhecem
seguindo
depois
Aires,
,.,., ,, ,
,te de bases no Japão e elemento belecimento das suas relações di-jBuenos
Dean Acheson foi a Putis con»
dro Gomez, declarou n um grupo
regresso
de
Kuznetsov
na IMPRENSA MEXICANA
inesperado
do
Chile,
! importante na invasão da Sicílh. plomáticas, interrompidas desde para Santiago, Capilai
ferenciar com Vlshlnsky, em 11)13.
de jornalistas cpie considerava umnj
voRK
10 — Toda a im- Êle foi. ria Antártida, um dos 1948? O Chile vai vender coDre Assinala o jornal que a Rússia e o.a Buenos Aires a Um cie segui)
'
""¦ v0Va
'
Resultado: Nenhum acôrdo.
"verdadeira monstruosidade11 uma
causou
Chile
o
depois
diplopropara
Foslcr Dulles foi a Berlim, VleiChilc não mantêm relações
"verdadeira brutalidade" a manei- prensa nova-iorquina felicita hoje o destacados auxiliares clc B.vrd, em à Rússia?
tlicírculos
nos
funda
surpresa
mi e duas vezes a Genebra, rm
formu- máücas. acrescentando que Kuzvice-presidente Richard Nixon pela, UK19 e cm 1946, e, em sua posiI
as
São
essas
.,,.,
perguntas
"La Razon", netsov declarou recentemente, em plomátlcos desta Capital. Mem- 1054 e 1035. coiilcicnciar com Mo.
™ ''",'"
uW 2L»i. 3» iin m!" sua coragem demonstrada em Li- cSo atur,i, teve a seu cargo a cx- ladas pelo vespertino
Rússia as lotov,
,m,s
á imprensa bro. da delegação da
Pcniploração
CaP'tal
d0
maestar em entrevista concedida
de
declarando
mais
descoberta
de
desta
Capital;
c
... '¦h !™ , vi n mo,„ièn ê "0s
l'm grande acordo
"É difícil a manu- cerimonias de posse do presidenResultado!
miioto
orestão
Capital:
americanos
vicenesta
i
de
o
continente,
afirmar
do
dc
condições
km2
milhões
§
que
relativo ao Tratado Austríaco
À
v
i ü 1, Rlchard
liL
n „
NiUnidos,
dos
Estados
Kuznetsov
Arturo Frondizi,
vice.prCsiciente
0
com
seu
llhosos
foi
mantido,
«Moul York
xon. Acrescentou Alejandro t,o- ^n„
,,„„,n,.n o,, "New
Vnrlt Herald
i,(1,.nlí|
¦
havia deixado Buenos Aires na
te", declara
O escore, depois de 1ü impor¦
última, clc regresso a! tanies conferências,
de 40
mcz: "Pergunto sc incidentes desse Tribune", órgão cio Partido llcpufoi
quinta-feira
Moscou, via Montevidéu e Mexi- nc-Ardos feitos; 3 acordos niantlafirma o "New York Mirror"
gênoro ocorreriam cm universlda- blicanoj
"a
dc russa ao receber um visitante qUe
conduta do vice-presidente
jco. Salienta igualmente o jornal dos pelo governo russo.

O inesperado regresso do rice-ministro do Exterior da
Aires, a fim de seguir para Scuüiago
rwrinFATTlTC
w^;^^^^
á Buenos —
HI? ÍIM A dSe"aa^
surpresa
Kruchev define a posição atual do
Düo InLll/LiJMtS ULj LIMA
comunismo: em lula com o capitalismo — A ameaça
econômica à América Latina

REPROVAÇÃO GERAÍ

Críticas ao regime português
ler medo, declara o "ene-

Finalmente o vice-Mos Estados Unidos encheu de drí que pela primeira vez um íuncio |
estrangeiro".
nário da categoria de Kuznetsov
presidente argentino condenou Oj;ili),0 0 coração de todos os nor
••fanatismo
visitará o Chile. Observa ainda
dos grupos extremls- te-amerlcanos".
"O
auc importa; »os americanos estão mu
auc a viagem do diplomata russo |
tas", afirmando:
momento cm que 0 i
ocorre no
ua nora atual, ames clc tudo, é a jatribuem os incidentes dc
do Chile, general tba-i
harmonia entre as grandes potên- I agitação comunista. "Deve-se cs- IV/I 11,. ,.,ln>vla llolifilíli.
presidente
1'fUI
dlií(I
Ili
II
lll'P*iÍflcilcÍ(l
OlílS'
<
IUIU
UllIZ
U
!)IUl
noz dei Campo, anulou sua viacias, a fim clc consolidar a paz c Pc,-ar que o insulto feito a Nixon ' «f ti 111111)1 I IO UVlfgUUU, lUHUUUUU
pi
.,,
desperte mais cie um norte-amengem aos Estados Unidos em con-|
seqüência das ameaças que po-1
cano que acredite que o comunis- SlIlCOU O
Com a gaiuntia.- .¦,-^'
sam sôbre as exportações do eo-:
os
mo não constitua ameaça para
ibrc chileno para os Estados Uni-,
Estados Unidos", salienta o "Dallj
do ptópfío noin£,
Idos. Ora. conclui o jornal, o Chi-;
News". O "New York Mirror" de1
"O
Suiça
dn
le está na obrigação clc encontrar
incidente salienta
clara ainda:
o cobr<
mercado
novo
um
FOI UM SUCESSO!
"É
o ódio ccko da minoria vermelha".
para
e
còn-;
uma
anistia
—
seria
entrevista
em
geral
político
LISBOA, 10
preciso que presidenciais,
0 Jornal "New York Times", cm- O
ex- (iue representa a exportação báao redator-cheíe do jor a concessão du liberdade de
pais deixe rie ter medo. É ne- cedida
"Republica".
admitindo
os
hora
Incidentes
que
!
entrèvis-lpressão,
Imobiliário
de reunião, etc. "Medi-SÍCÃ °.a ec°nomla Ç"ueJ?"', „ ,„
Ness.i
nal
David,
e
Goltas
ce.-sário
recordar
Veja na pág. 16,a do Caderno
tenham sido obra dos comunistas,
"havia nos incidentes o regime como o brutal Golias e ta, que constitui uma epecie de í(as a que aspira a nação, polltiSJ^íLS^J^f^ft
que
possibilidade^ V^mnvl ricandidato, o go- ,amente_clesorganizada pela dita42933 sugere
a oposição como o pequeno Da- apresentação .rio recordou
mais do que uma demonstração
^
lonha
Depois
cie
dura".
condenar
Delgado
"Podeneral
que
vid" — eis o cjue declarou o geChile à Rússia, tendo como chefe
comunista", acrescentando:
gerais, gamente 0 regime, declarando "me-L
que o Sr. Cuevas MacKenna.
sc tirar uma lição desse aconteci- neral Humberto Delgado, candi- via prec-onisado eleições eleitoral,
presilei
absolutamente
nova
era
uma
o
mesmo
segundo
Mineira
t d
:*lato oposicionista as ekAçôes
Corporar.âo
(Continuação da 1411 pagina)
precedida da revisão das listas. clieval", mencionou o general ch^na. (F. P.)
Depois de afirmar que o atual Delgado o seu passado poi.tico,i
regime era "um comunismo bran- acrescentando: "Se hoje inter-i M0SC0U
io -- ' A Rússia
no-|em.á
oposicionista
e
impelido,
candidato
ro".
o
venho
ta
política
E!RAS
mais de (,cm bjlhões
LARANJ
/i\m9A^t!BBm*\
manifestou a opinião de que se- tadamente, pelo desejo de ver as de rublos
no desenvolvimento
ria preciso o periodo de um OU forças armadas mantidas fora da; da
su.,
indústria
Salào — 3 quartos com armários embutidos —
química".
dois anos para que o povo por- política, como ocorre nos países anunclou Kruchev cm relatório
copa-cozinha, dependências completas para empregada
! apresentado à comissão central
tugués se organizasse política- realmente civilizados
Em outra entrevista política, do pa,-ud0 Comunista Russo nns
mente em bases sólidas e demoe garage — 4 pavimentos sobre pilotis com elevador.
esta de caráter coletivo, salientou:dias 6 e 7 do corrente c rlivu
càticas
Água abundante. Visite ainda hoje o local à Rua Ria respeito da rca- 0 general Delgado: "Se eu lôrigado pC|n Agencia Tass. TrataInterrogado
beiro de Almeida, n.° 22 (Na altura do n.° 222 da Rua
Ização das eleições pre idenclais, eleito, demitirei o presidente Sa-;..e notadamente, acrescentou, cie
PARIS. 10. Uma missão de co-, to foi reservado à missão, tanto -espondeu o
das Laranjeiras). VENDAS EXCLUSIVAS - CONSÓRgeceral Delgado: ?"A lazar d.is suas funçõs". Anunciou aumentar a procli
produção das mateEstados
aos
jwiaaos
dos
como
como
chec
técnica,
operação
cientifica
pelos
petos
«ovemos
governos
opOEÍ(.ào desconfia muito da reiContinuaçáo da 14a página)
da 14* página)
(Continuação
CIO BRASILEIRO DE IMÓVEIS — Rua do Carmo, 17 fiada por .lugla:. diretor-gcral da pelos diferentes serviços mofes- ^ £ d
(ia. difl.
fr dM
"Divisão de Pesquisa Cientifica e .ores dos Institutos e Centros e
"J.0 andar — Telefone: 52-8317. 46480
rtaqulavéllcas". Decla^g^,
alunos
'
acaba
Técnica de Ultramar"
de
ios
se
^'regressar do Brasil onde percor--belccida uma ligação permanente, rou em seguida o general que,
S Y N T E K O S. A. — Comércio — Importação — Exportação
çlc
P
meio
da troca de técnicos, dei10S5e
1 rcu todas as regiões tropicais, por
entre'
Distribuidora exclusiva dc SYNTfKO no Brasil
com exceção da Amazônia. Ju- alunos e de documentação entre'glas. assessorado por Dumont. a Pesquisa Agronômica das re-1
COMUNICA
professor dc Agronomia Compa- giões do Brasil, cujo meio físico
rada do Instituto Nacional e por; corresponde às diferentes zonas
Firmas e pessoas incscropulosas vém aplicando produto* de qualidade Interior, para reve«tiEuverte, adjunto do diretor do; climáticas da Africa Negra e de
mento de assoalho, afirmando tratar-ie de SYNTEKO.
de vários
de uma parte e. de
A superioridade de SYNTEKO é comprovada, entre outros «iemc-nlo«. pel» dui
Instituto de Pesquisas Agronômi- Madagascar"Divisão
anos. A vitrifieação do. assoalho c ai resina* iintílicas comum, n^o »e identificam com o
Científica e
cas de Madagascar. i outra a
tratamento SYNTEKO. segrído da ciência lucca.
Durante essa viagem, organi»- j Técnica de Ultramar" assim coSYNTEKO é aplicado tòmeníe pei» própria SYNTE-ÍO e por emprètas e U-cnico» oevidarncTile
da pelo Ministério dos «NegóciosI mo os diferentes institutos espe- Eisenhotcer receberá os
autoriiadot. Consulte a firma SYNTEKO S. A . em (aso de dúvida
franceses
ícializados
(oleaginosos,
Estrangeiros no quadra da ação
A CONSERVADORA COPACABANA, Rua do C armo. M - s/l a ORGANIZAÇÃO INTERNACIOe
c
algodão,
café
frutas,
têxteis
latinodo Conselho Superior de Coope-'
adidos militares
NAL DE LIMPEZA LTDA. Rua Alvaro Alvlm. 33/37. « «17, ASSOAUIOS SIIINE LTDA. Av. 13
rsç.io Econômica e Técnica, a cacau, borracha, etc),
de Maio, « - «/ 1.204: a CINCO TEC. Av N. S. de Copacabana. 583. »pln. 2*15; o Sr. MARIO
americanos
MOKETRA. Rua Tcnreiro Aranha. 86. deixaram de »<-r aplleadorn de SYNTEKO
missão visitou os institutos es-i Os membros da missão declaA VITRIFICAÇAO DE ASSOALHOS BRASÍLIA LTDA. (VABi. Av. 13 dt MaJo. V, - Rrupo 2 803.
pecializados em diferentes Esta-íraram que a sua viagem havia
nunca foi autorizada a aplicar SYNTEKO.
cios. principalmente o de Canu:;- revelado outras possitulidades dv Washington, io - o prudente
O preço atual, tabelado, d» aplicação de SYNTEKO. preço que nio pode ser alterado por nenas, no Estado de São Paulo, que! colaboração técnica, particular- Eistnhower receberá, sejunda-íeira,
nhum aplicador autorizado, é de Cr» 160.00 a Cri IM.Cú o ml incluindo a ra»pa»em * a ca)*21
reda*
militares
é autoridade em matéria dc pes- mente no domínio da geologia c t» reprc*eni«nl*i
frtaçáo i
tatfen
a
americanas
que
café. A missão sobretudo em face rio Congresso públic»*
quisas sôbre o "in
SY.VTEXO S. A. fornece o certificado de «a rantia SYNTEKO e, a pedido, se prontifica a eoS.A. TUBOS BRASILIT
dcie*.
comum
»
"
a
loco" nume- de Geologia de Caiena. organi»- ref de pianiíicar
viar um inapilor para examinar o serviço dí qualquer empresa.
também estudou
av f»A5*»0 W*G*. "' * W«Al
da do hemt>ííno.
rosas explorações agrícolas de tô-; do oelo Instituto Francês
l/O d l»N£í*0
"Bureati'
S.A- COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
SYNTEKO
eEirevútatà
cow
O preudenit w
da natureia.
América TroDical e o
!• ,n.Ur - fofi) lt;/«» - Tfl. 21-Us: . «-2U1
„Mmir»r,lf R»(tf>»«, **>
Em conseqüência desses con-: Mineiro Cuianenst'', c iw das « <*f!ei «•** «W«s*«*« W* w'«' (Continuação da 14» paflna)
Utoj — um excelente acolhimen-: pesquisas sociológicas. (F.P.).
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nto or- É preciso que o país deixe de

sulazarismo de "comunismo branco'
de prisões desmentida pela polícia
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11 dc Maio dc. 1958

Em 1957 a construção rodoviária no Brasil ALFÂNDEGA DO RIO FAZ,
A DE SANÍOS DESFAZ
teve desenvolvimento de 605 por cento

NO DIA DAS MÃES

j CAFÉ

AMARGO

Dia das Mães, hoje, em todos]
Com a autorização de mate- se a fixar teto de 499,50 cruzeios lares há festa. Eu, infelisinenA ria
publicitária, recebemos pa-|ros. entregando-o á sua própria
te, terei que me contentar apenas\ ra inserir em. nos-a edição de sorte, enquanto para o café, além
Com recursos regulares, haverá grande sucesso «os programas governaDescarregada metade da carga suspeita já com a lembrança
daquela que foi., hoje uma nota do sr. Santos de fixar preços altamente comResotoeinOs acoMie-lojpensadores (3.300 cruzeiros), éle,
mentais — Como serão feilas as ligações rodoviárias eom Brasília — ISoacompanhada por fiscais — Apreensão na cm vida, um exemplo de bondade} Voíiii;.
gratuitamente nestas colunas, governo, garante pelo I, B. C. a
de ternura, c dc compreensão. Pervas declarações do dr. Carlos Pires de Sá
pela *na concordância com o compra da produção,
orientação deste jornal.
dcmo-la liá muitos anos, numa
A política interna de preços aiLIGAÇÃO DE BRASÍLIA CO.M
com a futura
A construção de obias rodoviáiiaslleça a comunicação
! tos, transferida para a área do
—
reconhetriste
manhã.
Nâo
Após
milhões)
cruéis
linho
de
bando
(20
padeciDurante 23 anos, bto é, de 1922 nosso comércio exterior, acabou
REGIÃO SUL
cm 1057, teve um incremento de 605 íCapltat da União, das sedes poli.imentos, deixou éste mundo, tendo até 1945, o preço do café foi sem- determinando a perda do contropor cento, em relação ao ano de 1955 jcc-administratlvas das diversas urido
Rio
aduana
da
autoridade
ceram
— Compreende esta pegiáo fisiocm torno do seu leito os filhos pre o dobro do que o preço do je do mercado mundial do caie,
Assim o Departamento Nacional dej dades que constituem a PedevaçãT
A matcriallzação de um tal pro- gráfica, os Estados de Sáo Paulo, PaEstradas de Rodagem vem reallzana assistiam desolados, vendo açúcar. O açúcar, 100 cruzeiros'que estava em nossas mãos.
compõe-se de raná, Santa Catarina e Rio Grande SANTOS, 10 (Do correspondeu-le aqui resolveram dar livre in- que
a saca; o café, 200 cruzeiros. Já i Estimulando nossos concorreudo as metas rodoviárias programa-;grama, no entanto,
— Está repercutindo viva-terpretação às leis. Com tudo is- partir para o desconhecido aquele em fins de 1946 o café
fases distintas, a
primeira, do Sul — continuou o dr. Carlos Pi- te)
pulou pa- tes, nós que detinhamos 80<;c do
da* no Plano Qüinqüenal elaborado (ditas
mente aqui, principalmente nosjso, comenta-se, íicou talvez frtis- ser extraordinário,
personalidade ra 547 cruzeiros, cheganddo emImercado internacional do cale,
para esse importante setor da vida atingível a longo prazo, representa- res— de Sá.
irremediavelmente
um
tramodo
trado
o
como
meios
portuários,
i
O roteiro básico a ser consiútnacional,
e terá grande sucesso se
invulgar, dc cuja beleza na mo- 1947 a 560 cruzeiros. Desde en- estamos hoje com apenas 47%,
pelas autorí- balho de fiscalização rigorosa darado,
orintar-se-á, em
tão o café não parou de subir.
programa- foi desembarcada
não lhe faltarem recursos.
e ameaçados de termos o mesmo
volumes,
todos
em
cidade guardo ainda e guardarei
metade
dojquclcs
envoltos
alfandegárias
.'i aneia Ho'üüeidades
Em 1950 o seu preço chegou a fim da borracha.
çáo rie primeira
A política do Departamento Na40),
do
há-estranhas
embalagens
vinha
bordo
carga
a
(eram
que
sempre as inais palpitantes recor- 1.218 cruzeiros, enquanto o açú-j
tange á interligação dus capitais das
cional de Estradas de Rodagem tem
precisamos recuperar ienedia*
"Lóide
América" sob grave 20 foram apreendidos à pressa e
unidades federadas que constituem vio
car atingiu a 170 cruzeiros. Em 5 tamente a nossa posição antiga rio
sido no sentido de reduzir e estabidações.
Pôrnum
armazéns
do
estão
dos
segunsuspeita
de
contrabando,
a região, pela BR-2, alcançada a ca1.018 cru- pais-llder do mercado internadolizar cada vez os custos de construMenino sem afetos, como aliás anos o café aumentou
Santa Catarina do já noticiáramos, no valor qus o. Só agora conseguimos apurar
pitai do Estado de
zeiros, e o açúcar 40 cruzeiros. jnai do café. Como?
ção de estradas c reduzir também,
de
linno
se
20
a
enorme
milhões que
partida
o são, de um modo geral, todos os
pelo trecho da BR-36 e que se desen- se estima em mais de
Continuou o café a subir, dan"Tolon
o tempo dc construção das rodovias. •¦
Demonstramos que açúcar e camF
Ltda". Os dois
,^m^mr^m\
volve entre Lajes e Florianópolis: o dp cruzeiros. É que, destinada ao destina a
meninos
do
Nordeste,
do
seu salto mais espetacular tyn fé são culturas que, do ponto de
Seguindo a exemplo cie muitos oueu,
entreRio,
da
Alfândega
do
delegados
roteiro
Paranaguá,
acima
articular-se-la
a
BraPorto
de
a
mercado1957, quando passou a 3.300 cru* vista do custo interno, ,-e cquitioj países, tem adjudicado os seus
sília através da BR-33. de São Pau- ria irregular, constituída, ao que Reynaldo Ubirajara e Vinícius Vi- tanto, admirava a formosura de zeiros. E o açúcar? Passou para'vaiem,
programas do construção a empréPorque, pois, internamenhábil, fizeram ver, Dona Xaninha (Ana Rosa Cavaileia,
em
tempo
e
Matão,
da
BR-56,
a
linho
Io
de
Matáo
tudo
indica
de
tecido
de
— exatamente esta quan- te- uma vale 3.300
sas particulares especializadas com
cruzeiros e a
sucessivamente, ao fiscal aduanei- canli de Albuquerque Magalhães) 499,50
Fiutal,
da
BR-14,
vez
linho,
de
Frutal
a
Anáde
fibra
de
como
em
tia. A disparidade é inexplicável.! ovitrn, apenas 499,50 cruzeiros.
grande sucesso nos resultados.
26
de
Santos,
ao
ro
do
armazém
e
estava
Goiânia
a
consta
oficialmente,
polis.
passando por
já
Sobre o êxito do Plano QülnciüePor quê? A cultura da cana,
" maior fervor. Gostava dc
Esta disparidade evidentissima
BR-18, de Anápolis a Brasília.
de dois guardas guarda-mor e ao próprio Inspe-lcoíM
acompanhada
nal de Obras Rodoviárias que está
dá colheita a partir de 18 meses; e a causa de nossa expulsão do
a
Alfândega
local,
missão.
da
tor
,i
t>
missa
sua
mão
c
sòmenvia
Como
alternativa, entre Curi- aduaneiros devidamente credenpela
¦¦•
executado pelo Governo e sobre as
Mas,
aos
Mas,Imercado
do
café
caie
anos.
cio
cinco
.
,a
.internacional.
,
,.
.
cometida, mas ,
tiba e Porto Alegre, passando
per ciados pelo Inspetor da Alfànde- que lhes estava
le ela me fazia ficar quieto, rezar,. em compensação, a cultura caBrasília
com
rodoviárias
ligações
Como os produtores de café saFlorianópolis, conquanto
exeqüível ga do Kio de Janeiro e que nem debalde, respondendo-lhes aque- confessar-mc c comungar aos doa íutura capital do pais, voltamos
navieira dura 3 anos, enquanto! Dem 0 imlji0 que o governo gaem programação de segunda instàn- por isso puderam fazer valer cs- Ias autoridades que tudo já esa entrevistar o dr. Carlos Pires de
tava consumado e nada mais ha- miligos.
|qile a do caíé dura' no mínimo, |,.lla com 0 confisco cambial, eles,
cia,
circunsBR-59.
Acresce
a
a
sa
apontar-sc-ia
qualidade.
Construção
dc
da
Divisão
Sá, diretor
ní»vendo casos, como em por lUa vez a título de compensa
O roteiro acima esboçado, compre- tância de que o desembarque, íei- via a discutir. Ao que sabemos,
mntittRn r"'0,
p„m|25 an0S'
lfi verdade
veiaaae nue
que a conjissao
c Conservação do Departamento Na. . ' i ar, <.exigem
--.....,onde há cale
Minas
São Paulo,
¦.«•¦ ev ——
.
os guardas da aduana do Rio ja
os preços
.\ tf-,v. in v.t" *. s*'-a ínici nos
reaer:dendo
sob
de
apreensão,
rodovias
Rodovito
Plano
do
pretexto
Rodagem.
cional de Estradas dc
mim nao tinha grande tmportan- zais de 100 anos, e no Paraná, ção,
à
Capital.
regressaram
abruptamente,
árlo Nacional, implica, à exceção do lizou-se
que já conhecemos.
justaEngenheiro Pires de Sá: Se nâo
cia, pois vão dizia ao conjcssarlüe 70 anos de idade. Além disto,
Por isso, enquanto o povo paga
trecho da BR-38, entre Lajes-Floria- mente na ocasião em que se
CONSTRUÇÃO faltarem recursos serão atingidas
DA
INCREMENTO
13 cruzeiros por um quilo de açuas metas rodoviárias
nópolls, a respectiva pavimentação, ausentara
meus graves pecados. Sòmcnte\° Cí*fé sotre aP,cnas um b*n?f}È,' os
fisca
um
daqueles
—
RODOVIÁRIA
assunto,
Sobre
o
N. da R.:
mento, enquanto o açúcar e ODri- car refinado, que é considerado
, ,
•-,
vez que, consoante
do quadro Já lizadores, *
fazer
ao
nus/'.¦.!,
pequena
p!?iE3S
declarava
pecadinhos miúdos, mh ., pasEat por dois processos o^elhor do mundo, é obrigado
tiva da solução teoricamente a mab apresentado no item precedente, a reíeiçãr
s
ivJin
a
que nos parece da maior graviatitude,g
bordo
ao
A
a
dr.
Inicialmente, perguntamos ao
d
a pagar 6G cruzeiros por um quiprocuramos ouvir o Inspe- que seu vigário perdoava sempre Adi indu.trialização.
Indicada, e a segunda, de caráter região a que o mesmo interessa res- das autoridades do Porto
deu
sobre o increCarlos Pires de Sá
G l , da Alfândega do Rio, O objetivo
atendendo em sua oieniiu- ponde por H$''B
total de veículos
tinha cm vista cra\ 'as Os implementos agric.^as parah0 r\e café tipo Rio, pois, o de
prático,
que
mento da construção rodoviária bra,u,
.¦ullura* ,„.*„„ o mes[c!e, aos reclamos imediatos dj fase existentes no pai. por outro .ado.i^ ^v£° ãS£Í^
qualidade superior custa mesmo
duas"duas culturas pagam
sileira nos últimos anos.
mo dólar. Ambas estão sujeitas a 37 cruzeiros o quilo.
politico-sociai a que o problema eotà reportando-nos ao Anuárlo
Declara o entrevistado:
ligado.
riscos e intempéries. A mão-deco do D.N.E.R. (19561, enconnuu.ua|ü0 Hi0, que aeiegara poaeres|
a crie em que boje se debate
: pntrnr nn"
— Para se citar alguns dados con- Haveria,
mérito daouele ralta do
aos pés do meu pa obra se eqüivale. A disparidade 0 p.lis é 0 resultado do "café
destarte, que se definir, para a média das freqüências médias!àqueles dois representantes
filho
parafcflueconsistiu
aprSèr
em
cretos, basta referir que, no setor de em programação de
se
náo
]US- amai.g0i> _ cafe sete vezes mais
prim.vra ins- diárias de tráfego na BR-2, a cifra tomarem todas as cautelas. mercadoria
drinho padre Macário, a quem dc dos preço;, portanto,
construção dc obras dc arte especial,ltftnoia, !.;,<; ao., comp ..iniluauo., »„ de 2,688 veículos
que. embora irregutifica.
'caro que o açúcar.
dia, o que ra
Pôrtomaria
a
bênção
só
manifestada
no exercício de 1958 houve um in- período de ^^q disponível, eqm. tifica a implicaçãoporadiantada.
estava
para
outro
fato;lar,
A tudo isso se soma
pois
para gaTanto mais difícil será esta ex-(
acompa- uliur dois tostões c às vezes um
e ja
em relação aIlibrados pela economia de custo tle
cremento de 246,5%
as
autoridades da to determinado
O desenvolvimento das obras in importante:
plicação, se considerarmos que,:
Santos Vahlis
55 e, em 1957, o Incremento foi dc operação e pelo aproveitamnto du tegradas a0 roteiro, apoiadas
que o aduana do R-P^j^ acharam ^á^^^eSg^SII:
para o açúcar, o governo limita-1
"Usado, grande moeda de uiquel
;
605.5% em relação ao mesmo ano, traçados Já implantados ou em ira- esho no Plano Qüinqüenal de Obras|capacitados a promover ai apre-,das,
paia o scnu.o cie iibi.in/.a
enlrementes o com que me empanturrava das
tendo sido
construídas no biênio, plantaçSo.
Rodoviárias Federais, requer, no en- ensãoda mercadoria suspeita jus-ção. Informou-nos
109 pontes perfazendo 4.496,30 me- Sob esse critério, construii-se-a de tanto .atenção especial no que tange tamente por estar ela com mant-!sr. Armindo Corrêa que acaba de queijadinhas da Maria Iuácia c do
tros ao custo total de CrS
imediato, estarem atendidas as re- às obras de pavimentação dos trè- festo para o Porto de Paranaguá.!chegar-lhe às mãos processo so- bom alua de feira, a vintém o copo.
217.105 212,30.
ígiões Sul,
Centro-Oeste e parcial- chos da BR-2, compreendido entre Não julgaram assim as de Santos bre o assunto.
Encerrou a sua trajetória sobre
No setor de terraplenagem e obras mente a região Leste do pa:;:, per- Sáo Paulo e Curitiba, da BR-56, eníoram concluídas manecendo sem atendimento
dc arte corrente,
terra
a
da
já em avançada idade, mas
as re- tre Matáo (BR-33) e Frutal e
de rodovias íc- giócs Norte, Nordeste e i.arte (Es- BR-14, entre Frutal e Anápolis.
cm 1Ü5G, 840,5 km
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E O URBANISMO?

COPACABANA - ü. Toneleros, 211

Copacabana mais inabitável dia a dia sob auspícios ds imprevidência e da lei
2.240 habilanleg por hectare e quadra com 4.600 pessoas morando! — E
a situação vai agravar-se quando atingidos os gabaritos — Caso dc calamidade pública, revela um estudo — Centro de Planejamentos (em organização) ligado à ONU debate o problema
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As atuais le péssimas condições) tl<
liHliitação cm Copacabana, onde "di
lem um mínimo de área livre ou
cada pessoa, ser."
conforto"
paia
ainda multo mais agravadas qiiani
as construções em todo o bairro atii
i girem os gabaritos estabelecidos pt
I regulamentação municipal, época e
ali aproximadamen
!quc se terão
i B2't .380 habitantes, O cálculo, dent
das mais rigorosas técnicas moderni
tomou por base a população estim
da (1956) dc 273.180 habitantes e I
levado a efeito pela dra. Adina M
ra, em estudo ainda não concluie que sob a supervisão do urbani'
Hclio Modesto, está sendo executa
no Departamento de Urbanismo
Prefeitura. Chegaram a tal conclulevando em conla que apenas 30
dos prédios de Copacabana estão
gabaritos exigidos.
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Com a participação do Banco|landa Sima, Presidente il.i CoS. A., Io inig e Clito Dok,.l, Diretor do
Francês e Brasileiro
constituída em Belo Horizonte, no Banco Imobiliário e Comercial.
cltu 5 do corrente, no Cartório rio
4°. Oficio, a SOCIEDADE ANÕ- O CONSELHO FISCAL É ASSIM CONSTITUÍDO:
N1MA INDUSTRIAL DE MOTORES, CAMINHÕES E AUTOMóVEIS SIMCA DO BRASIL com Dr. Roberto dos Santos Morei0 capital de 300 milhões de cru- ra, Presidente do Banco Francos
e Brasileiro S. A.; .loe! Paiva Corzeiros.
.Seus acionistas são a SIMCA tes, Presidente do Banco de Créo Banco Francês e dito Real cie Minas Gerais: Nilton
da Franca,
Brasileiro SA., a Cia, Siderúr- Moreira Veloso, Presidente da Fogica Nacional, o Dr. Roberto Mo-Ideraçãq do Comércio do Estado
reira, Presidente do Banco Fran- de Minas Gerais e outros.
A SIMCA iniciará suas alivicês e Brasileiro S. A„ Sr. Fran-'
cisco Costa Carvalho e o Sr. Pau- dades montando automóveis em
do Campo (São
lo Macedo Gontiio. 'São Bernardo
A DIRETORIA É INTEGRADA Paulo). Mas o projeto ria Fábrica
POR:
da Cidade Industrial será [mediaDiretor-Geral: Ene,. Paulo Ma- lamente atacado. Para tal lim o
cedo Gontijo,_ ex-President'e da|Govêrno mineiro cedeu à ComAssociação Comercial cie Minas panhia um terreno com
Gerais:
220.000m2. A capacidade ria fá12.000 veiculoserá rie
Diretor-Superintendente: Eng. brica
Paul Voisin, ria SIMCA França; quando em pleno funcionamento.
'20
Jean O investimento total atinge a
Oiretor-Administrativo:
scEm
1ÍI5R
Diretor-Superinten- milhões de dólares.
Guichcney,
dente do Banco Francês e Brasi- rão montados cerca de 20 mil veiculos
e quatro a cinco mil em
leiro S. A.:
Sebastião 11059.
Üiretor-Financeiio:
43346
_-..
.¦,.. i »/»pr
Dayrelí de Lima em representa-;—
Nacio-1 \}\(^i _]_} LAütJ
ção da Cia. Siderúrgica
na1
Llvre-docente Ass. da Fac, Nar. ne
O Consel/io-Consultiüo presidirio pelo General Edmundo Macedo | "Medicina. Mglo recente cm Hospl.Soares, Presidente da Cia. Side- tais dn Alemanha.
rurgica Nacional, terá como mem- OUVIDOS • NARIZ ¦ GARGANTA
Tiieodore Pigozzi, Av. Rio Branco. 128, falas 206-207.
bros: Henry
Franca;
2468
Presidente ria SIMCA
Mareei Cazes. Diretor Geral rio
ASSISTÊNCIA AOS LÁZAROS
Crédit Lyonnais e Vice-Presidente do Banco Francês c Brasileiro
Com a sua contribuição a esla
¦losé rie Magalhães Pinto, Presicentena, do
dente rio Banco Nacional rie Mi- Campanhadoque v.zn salvar
contagia da Lepra, vocd
nas Gerais. Suplentes: Elio Pec- crianças
alto senalo
tle
um
estará praticando
cel. Provedor da SIMCA França;,ülo (,.,,,„
patriótico. Envie .ua
sede da Sucledade do
Roland Mover, Diretor do Banco j njucin pnra
Francês e Brasileiro. Cândido Ho- Distrito Federal do. Assistência «os

I

SEXUOL

O ministro tia Fazenda autorizou a Carteira de Câmbio rio;
Banco rio Brasil a remeter à De-!
legacia rio Tesouro Brasileiro em
Nova Iorque a importância rie
USS 90X011,00, a íim de atender;
a despesas rio Correio Aéreo Na-:
cional no 2.° trimestre do corrente ano.
^iil-llBEBiai-,-.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
n
a
¦

...e"a vida continua
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Maior Vigor, Maii Vitalidade,
tome comprimidosSEXUOt.Moderno
reilaurador das energias perdidas.
Para ambos os sexos.
Nas Farm. c Drog. e Rua Matoso, 33
Rio de Janeiro. Atendemos Recn.bòl_»o
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¦

m
m
¦

8,

Darr"so,
Lázaros, Av. Almirante
sala 609 - Tel. 42-8264.
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Constituída a SIMCA do Brasil

ORGANIZAÇÃO

Correio
Essa revelação (que o
àWaiiliã divulga em absoluta prime
mão) foi feita na última reunião
técnicos ora empenhados em orga
zar no Rio um Centro de Plancj-im
los Físicos ligado ao Serviço de -'
bitação da ONU. A ela estiveram p
sentes entendidos em planejamcnta
urbanistas,
arquitetos,
geógrafos
técnicos em administração muiiicip
lais como os srs. Paulo Novais, A
Modes
gusto Luiz Duprat. Hélio
Marcelo Roberto, Hariy Cole. Hilg:
O" Kelly Sternberg, Nilo Bernardi
Lisia Cavalcanti Bernardes. Maria
Carmo Corrêa Galvão, Teresinha í
gados Soares. Stélio de Alencar Ro
Diogo Lordf
VVit-Olaf Prochnik,
de Melo.
Tais reuniões promovidas pelo <
genheiro Paulo Novais, constituem
primeiro passo para dotar o Br;
rlc um cenlro de alta categoria o»
se po.sa ter uma visão global di
problemas regionais e nacionais coi
.iugando técnicos de diversas caler
Irias, os quais, sc insulados em su.

-

alio

RUA DOMINGOS FERREIRA, N.° 78
1 Edifício para apenas 12 famílias.
1 Apartamento, em cada andar.
— 3
3 Salões — 4 Grandes Quartos eom armários embutidos
— Grande Copa
colorida
vltrUlcada
louça
com
sociais
Banheiros
— Grande Coiinha — 2 Áreas de serviço — 2 Quartos dc empregadas — Garage.
Entrega em IS meses.
Facilidade de pagamento

PREVINAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA S/A.
Rua da Assembléia,
(DEP.

DE

¦

n.° 11 — 12.° andar — Telefones:
42-4737 c 22-3606.

VENDAS)

45712

TIJUCA

-A

AVENIDA

... num redemoinho de emoções.

MARACANÃ

(e-quino c-m ruas G_riba'di

Calma ou vibrante.

e Gu_|aratuba)

em início de construção,
apartamentos de sala, 2 quartos, banheiro rociai, cozinha, quarto e banheiro
d. empregada • área d* serviço com
tanque. Ótimo acabamento. Preços a

Vondem-se,

Exuberante ou indecisa ...
Mas continua.
E se desdobra, ruim berço

partir de CrS 950.000,00, com
de sinal e 90% subdivididos.

que surge ...
Naquele menino que corre e brinca..:
Naquela jovem que sc casa ...

e

ín/ormaçõe!

10%

Vendar:

fe:- Bahe'o'vHifàicçlríó'%&

'Eáf BtasileS© S Á.

Num novo lar que se expande.
... e a vida continua, porque
NOSSA MÀE assim o permitiu.

Rua

I

do Ouvidor, 90 - 5.° andar

Sua missão está cumprida.
Para

neste li dc Maio

ELA,

como em todos os dias,

IA..179

a nossa gratidão.

MPHJUEL PACI & CIA. LTDA.

SANTOS BAHDUR
homenageia a tôdns as MáES,

"ter

no dia que lhes é consagrado.

Si
'¦

©

'/•¦¦

Bronco.

18S • !í'

an»

¦ Gr.pç

1SIJ • Tel.

-

¦ 4

de lustres, lanternos,
consoles de todos os

INCORPORAÇÃO DE VENDAS DE IMÓVEIS
Bio

Anliga Loja na Avenida
Rio Branco, 185
(ao iado ao Cir.ac)

Continua a liquidoçào
do seu grande estoque

SANTOS BAHDUR

estilos

S2-7J16

diretamente

em sua fábrica, a rua
Frei Caneca, 450.
Eitàclo de Sá, J...W.
Atendemos normalmente, oot serviços de
serralhe ia em geral.
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CORREIO

GREVE DOS
ÔNIBUS NA
GRÃ-BRETANHA

RETIRADA
DE TROPAS
ESPANHOLAS
DE MARROCOS

LONDRES, 10 — Pelo sexto dia
consecutivo, os londrinos estúu
—
A Espanha co- seguindo hoje a pó para suas
MADR1U, 10
-nunicou
oficialmente a Marrocos10CTjpaç6es. sem que haja ainda .
lua decisão dc retirar tropas do QUalquer perspectiva de* solução
;ul da antiga zona espanhogvcvc do pessoal dos ônila de Marrocos, hoje o sul do $att\
bus.
reino de Marrocos. Pela decisão,
Entretanto, o perigo maior de
adotada "espontaneamente" onque afetastem à noite e hoje comunicada uma greve ferroviária
a Grãserá retirada a guarnição de Vill-ij se os transportes em toda
Bens, principal cidade da antiga Bretanha, parece ter diminuído.
zona espanhola de Marrocos en- Os dirigentes operários, pelo metre o rio Dra a e fronteira norte nos, mostram-se hoje hesitantes
do Rio dc Oro, o Saara espanhol em tomar a decisão de deflagrar
um tal movimento. (U.P.)
(U. P.)

nava insuportável, quando sobreveio a recente declaração do Presldente da COFAP, de que não será concedido nenhum aumento do
preço do leite, para os produtores.
Estabeleceu-se, então, entre estes, a iustlficada e definitiva descrença na palavra dos órgãos oficiais e lhes sobreveio o completo desânlmo, resolvendo, quase todos os produtores, abandonar a produção
do leite, para se dedicar a outras atividades, oue lhes permitam
sobreviver.
Disto, tiveram conhecimento as cooperativas do Estado do Rio e
o transmitiram á Diretoria da União das Cooperativas do Estado do
Rio, que as convocou para uma reunião que se realizou em Niterói,
no dia 7 do corrente, com a presença da grande maioria das cooperatlvas de produçáo de leite.
Nesta reunião, evidenciou-se a situação premente dos produtores,
a favor dos quais as suas cooperativas nada mal» podem fazer, visto
como, também, tém a sua margem de Cr$ 1,20, para beneflclamento
• transporte, superada desde 1756, tendo, em 1957, sido êsse custo,
de modo geral, superior a Cr$ 1,50.
Vieram à discussão dois recentes trabalhos sôbre o preço do leite,
o» quais, tendo seguido processos diferentes, chegaram, todavia, a
conclusão idêntica sôbre o custo do preço do leite, para o produtor, em torno de CrS 7,80.
Um destes trabalhos é dá Diretoria da Produção Animal, da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, que, através de uma
comissão de técnicos, fêz ampla investigação dos elementos que
formam o custo de rpodução; o outro é da Confederação Rural
Brasileira, que, partindo do ano dc 1946, como ant; base, ou de índice
100, féz ao preço então vigente do leite, de Cr? 1,60 a aplicação
índices da conjuntura econômica.
Êste trabalho, elaborado por uma comissão, da qual foi relator o
Dr. José de Albuquerque Lins, traz informações e comparações que
justificam, plenamente, o estado de espirito dos produtores. Tomando,
"Conjuntura Econômica", de março deste ano, dos itens
como fonte, a
constante da mesma, relativos á evolução dos negócios e aos preços de

dos

atacado dos gêneros de consumo, resulta que a média aritmética dêsses índices, a partir de 1946, até 1957, é de 491%, quando o leite, neste
periodo, apenas se elevou dc 206%; aplicando-se o índice de 491 ao
preço de CrS 1,60, do leite, em 1?4í, c'ic-ssc ao preç.Ò, a ssr pago ao
produtor, de CrS 7,80.
Acentuou-se, mais, na refeiida reunlüo, que o índice nv.lio, tomado não pode deixar dc ser considerado como o mínimo absoluto, ou o
mínimo dos mínimos, pois que o dos gêneros alimentícios de origem
animal foi dc 591, devendo ainda, observar-se que, nos produtos manufaturados, o custo da mão-de-obra entra em cerca de 20%, quando, no produto rural, o salário entra em cerca de 80%, do seu
cusfo, c a produção leiteira é dns que mais mão-de-obra exigem.
Assim é que, em 1946, recebendo o produtor Cr$ 1,60, por litro
de leife, e sendo a média do salário do trabalhador rural de CrS
16,00, precisava, então, o produtor, de dez litros de leite, para pagar
um dia de salário; sendo, hoie, a média de CrS 95,00, diários, pelo
s.il.ii io mínimo de Cr$ 2.650,00, precisa o produtor de quass 20 lif ros
para pagar um dia dc salário, ao preço atual do leite, de CrS 4,90, e
precisará, ainda, de mais de doze litros, ao p cço de CrS 7,80, o que
vale dizer que não obstante o reajustamento neste preço, ficará éle
em situação pior do que se achava em 1946.
Concluíram, então, as Cooperativas, pela sua União, que a única
solução possível, para amparar os produtores e poderem elas subsistir, será o apoio Integral ?s conclusões da Confederação Rural Brasiletra, pclo que, por deliberação unânime, resolveram delegar, a Dlretoria da Confederação Rural Brasileira e, diretamente, com as autorldades públicas responsável», para obter uma solução urgente ao
memorial da mesma Confederação, que a COFAP teima cm engavetar.
Com êste engavetamenlo, não estão de acordo os produtores;
por Isto, foi marcado, à Diretoria da União das Cooperativas do Estado do Rio, um prazo de 30 dias, para chegar a uma conclusão deflnltlva,

que, se nào fôr favorável aos produtores, importará, por
parte deles, o abandono da produção leiteira.
LNIAO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
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ARRECADAÇÃO — A recebedoria de Rendas da Paraíba dá
como rc-ultado de sua arrecadação no mês dc abril findo uma
receita de CrS 10.131.096,80. De acordo com esses dados observa-se
um superávit de CrS 129158,10 sôbre o mês de março, cujas arrecadaçôes somaram Cr$ 10.001.928,70. Salienta-se que nos dois
últimos meses deste exercício, mais de vinte Coletorias Estaduais
pediram suprimento à falta de receita para pagamento das despesas orçamentárias. (Asp.)

XVIII EXPOSIÇÃO ESTADUAL DE ANIMAIS — Ultimam-se
os preparativos para a realização, a partir do próximo dia 25, na
cidade sertaneja de Itapetlnga, da XVIII Exposição Estadual de
Animais e Produtos Derivados e da II Exposição Agropecuária e
Industrial daquele municício, ambas sob o patrocínio da Secretaria
de Agricultura do Estado. íAsp.)
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FUTUROS SOCIÓLOGOS
TERÃO LABORATÓRIOS I
Vão funcionar" nos serviços educacionais
do comércio

O outro bonde
Fábrica de máquinas
100 anos de Tito Fulgèncio
Veloso na OIT

PARAÍBA

ASSISTÊNCIA AOS RURALISTAS DE BRASÍLIA - Ficou
assentado, em recente reunião levada a efeito em Brasília, de que
participaram representantes do Ministério da Agricultura.
NOVACAP, ETA, ABCAR. CRB e o Banco do Brasil, entre outros
na
pontos de coordenação para a execução dos serviços agrícolas

As dificuldades que, desde muito, enfrentam os produtores de
leite, em face da elevação dos salários, dos fretes, ferroviários e rodoviários, dos resíduos de trigo, dos combustíveis líquidos e de tôdas
as utilidades, de que carecem para a produção, e dos reajustamentos
Insuficientes, sempre reconhecidos, pelos próprios órgão» governamentais, como Inferiores ao custo da produção e, por Isto, concedido»
a título de espera, criaram uma situação de angústia, que já se tor-

DE MINAS

ESTADOS

Nova Capital, que será criado a ACARBRAS, nos mesmos moldes
das associações congêneres de crédito supervisionado e extensão
rural, O homem rural de Brasília, com o novo organismo, terá
mais direta assistência, possibllitando-o a trabalhai* em bases
cientificas e econômicas. (Asp.)

— A produção nacional de aços especiais atende perfeitamente
ao consumo interno, havendo margem para flutuações, determinadas pelo grande surto dc industrialização. No setor de barras,
a produção das usinas existentes rupre por largo tempo as estimativas de consumo. O que realmente falta são chapas, dai a necessidade de serem produzidas em maior escala com a expansão da
Usina de Volta Redonda, da COSIPA e da USIMINAS. No Brasil,
de 2.400.000
para um consumo de aço previsto em 1960 da ordem 192.000.
tonetoneladas, a parte que cabe aos aços especiais é de
ladas. (Asp)
BAHIA

GOIÁS

O AUMENTO DO PREÇO
DO LEITE E OS
PRODUTORES
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INAUGURAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA - Presidido pelo
governador de Pernambuco, realizou-se a inauguração do serviço
de abastecimento de água da cidade de Serra Talhada, obra do
Departamento Nacional de Endemias Rurais. O serviço, com capacidade para 700 mil litros de água, está capacitado a abastecer de
água toda a população daquela comuna. A água será extraída d
poços cavados no leito seco do Rio Pajeú. (Asp).
CONGRESSO DE LAVRADORES — Será realizado nesta Capital, até o dia 13, o Primeiro Congresso de Lavradores, Trabalhadores Agrícolas e Pescadores. Já estão assentados todos os problemas
fundamentais, a sarem debatidos durante o conclave. tendo os
seus organizadores revelado ft nossa reportagem que, a esta altura,
a Sociedac-.e Agropecuária dos Plantadores de Pernambuco, órgão
que idealizou e patrocina o encontro, dispõe de todos os elementos
pára reunir, no" Recife, centenas de. delegados de trabalhadores
do campo. Na solenidade final de encerramento, que sevá levada
a cíc:lo no Clube Náutico Capiberibe, no dia 13, às 10 horas, deveMo estai' pres:ntr-s ao Chuirasco de corgraçamento, entre 3 c !
. *U lavradòVes. (Asp.)

W.M.

BELO HORIZONTE, 10 (Sur- grupo inglês ao passo que a seicursal) — Em 1949 a Prefeitura gunda está ligada a capitais jamineira teria
jde Belo Horizonte comprou os ponêses. A fábricainicial
do probondes da Companhia Força e uma capacidade
Luz, confirmando a anedota do dução dc 120 máquinas de fiação,
mineiro. Os bondes constituíram por ano- Cada máquina vale cerca
um ônus para a empresa conces- cie 3 milhões de cruzeiros,
sionária cios serviços de energia
TITO FULGÈNCIO
elétrica que ela devia suportar
como uma das condições do mo
'nopólio
Êste ano transcorre o centena.._r.„.
de distribuição de ele
tricidade. Passaram então os bon- rio de nascimento dc Tito Fuides para o DBO gravando em rit- gêncio um dos maiores jurisconmo crescente os orçamentos mu- sultos que Minas já deu ao País.
nicipais com deficits permanen- A Faculdade de Direito onde éle
aulas inesquecíveis, associates.
deu
entidades esCom a incapacidade demonstra- ções de advogados,
"Revista Forense" e o
da pela Força e Luz para abas- tudantis, a
tecer convenientemente a cidade, Tribunal de Justiça, de que foi
órgãos esta- presidente vão unir-se para promovimentaram-se
duais e municipais e o prefeito mover excepcionais homenagens
• Celso Azevedo solicitou ao presi- ao velho mestre de Direito,
dente da República intervenção,
na empresa de eletricidade e de-; VELOSO NA 011
nuncia do contrato para conse-;
Veloso
O nome do sr. Nilton
quente encampação. O sr Juscelino Kubitschek não atendeu às andou articulado com vistas a
municipal dc Belo Honsolicitações em sua totalidade de- sucessão
-*onte
pelas suas vinculaçoes com
: terminando que a CEMIG, após
correntes.
os entendimentos realizados, as-.elementos de varias
sumisse a responsabilidade total!Udenistás levantam restrições a
da produção de energia em toda a sua indicação pelo fato de ser
região central do Estado de Minas!muito ligado ao juscelinismo c
incluindo Belo Horizonte, trans-!sua situação a este respeito pioferindo-se para seu sistema as rou ainda com a apresentação de
usinas de Peti c Rio de Pedras e um voto de apoio à política ülinhas de transmissão da Cia.nanceira de Aíkmim no Ministe.Força e Luz de Minas Gerais. Ou- "o da Fazenda, quando o gestor
Ura recomendação dispõe que a;daquela pasta veio fazer confeComercial
jCia. Força e Luz ficará respon- rência na Associação
cambiais e do
jsável tão somente pela distribui-'sobre problemas
,
.
jção dc energia na sua zona dei-13'0'
concessão, obrigando-se. em con-1 Procura, porem, o atual presiseqüência, a expandir e melhorar dc^e da Federação do Comercio
sistema dc redes urbanas, in-' superar estas restrições que lhe
feitas nos círculos brigadeii clusive para absorver os novos sao
suprimentos que a CEMING colo- ristas. Agora o sr. Nilton Veloso
está de malas prontas para a Euleará à sua disposição.
ropa. Representará óle a Confederação Nacional do Comércio na
BENEDITO AMEAÇADO
reunião plenária da Organização
Internacional do Trabalho a se
A vitória do grupo do sr. Be reunir em Genebra.
Escapando
nedito Valadares
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Ia corrente valaçiarista abriu cl- DESEMBARGADORES
sao e será candidato pela dissi-<
PSD com apoio da
dência do
VSo
m segundo scmM_
UDN. ,0 candidato pcssedista e -j.» dêsle ™£
ano duas' vacas *»
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o medico Edward Moreira Xavier, g^f»
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^
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|interrompendo assim a carreira
-vKnniMA^
levar
Política que o poderia
fárripa DE
i-ií* MAQUINAS
íABKICA
!ainda ao paiôcl0 da Liberdade

Aos futuros sociólogos brasilei- mento de conhecimento dêsse camCOMERCIÁRIÒS QUEREM 40 POR CENTO - O Sindical'
ros não faltará, doravante labora- po. b) A análise profissional. CaEmpr: .-.¦:'os no Comércio deu entrada no Tribunal Regional
do
estudo
Interesse
)3
racterísticas.
de
Trata-se
rie
tório
pesquisas.
à -etlcão inicial de dissídio coletivo de trabalho, que
o
orientação
Trabalho,
e
formação
a
e
proEstudos
dc
para
da
Divisão
iniciativa
*ove con e « Cxnérclo desta cidade, pleiteando 40 por cento dc
de
empreserviços
fissional;
Administrapara
da
Pesquisas Sociais
- <"! atuais -*i'ários. A primeira audição do procerso,
umêjitp *"v'
ção Nacional do Serviço de Apren-'go e organização de quadros e pa" c• • :..-':.eme Eurico Chaves Filho, será no dia 20.
<0õi7"
ce
reajustamentos
ra
a
direção
",,.-,
a
promoção
sob
dizagem Comercial,
'.
: "-iiada áudiênoía de conciliação (Asp)
do professor Robert Dannemann, ocupacionais. c) A ocupação cm
classificação,
Definição
c
estudo.
corrente
o
que programou, para
SAO TAULO
ano de 1°958, uma série de traba- d | O compo de análise e a técnilhos dc excepcional interesse. ca da investigação. O formulário.
Para execução do programa, con- 2 — Discussão do formulário. 3 —
EMPRÉSTIMO A RIBEIRÃO PRETO — O governador d
no prefeito municipal dc
tratou, cm regime de treinamen- - Organização das equipes,
Paulo, sr. Jânio Quadros, enviou"Tenho
o"beirão
— 2 prazer de comunicar
ni — Coleta e dados. "contatos"
to, um grupo dc diplomados da
Preto, o seguinte telegrama:
Nacional dc Filosofia Escolas e registro dos
Faculdade
Vossa Excelência que o Conselho da Caixa Econômica Estadual
"treinando"
2 — A pre(Curso dc Ciências Sociais). |(|c t.acia
em reunião, a remessa de empréstimo a essa nulnicipaprovou,
•Jade de 5 milhões de cruzeiros, destinados às obras do Mercado
APLICAÇÃO PRATICA Iparação do "contato". 3 — PreCom a iniciativa, terão agora os liaração
da primeira entreviste*
íunlcipal e Estação Rodoviária. Congratulando-me com Vossa
jovens futuros sociólogos oportuni- (dirigida). 4 — Demais entreviscelência e com o laborioso povo dórse próspero município, apredade dc dispor de laboratórios que las (Complelação da coletai. 5 *to à V. Exa. minha cordiais saudações". I Asp )
formação Discussão da coleta dos dados, dilhes
permitirá melhoi
profissional; poderão assim aliar os fjculdades, esclarecimentos de dúPRODUÇÃO PAULISTA — Segundo levar.tamento realizad
conhecimentos teóricos, adquiridos çjdas; observações c ensinamentos,
la Divisão de Economia Rural da secretaria de Agricultura-,
nos bancos escolares, com a reali[*** _ Apuração dos dados, poi*
s safras deste ano dos principais produtos agrícolas de São Paulr
zação de trabalhos práticos. equipe.
ser as seguintes, café, 11.300.000 sacas; algodão, 28.000.0C
deverão
¦Sâo ao todo nove. estudantes-que,
, trabalho
,y _ lnterpretaçào
ri» arrobas: arroz, 9.600.000 sacos; milho. 26.700.000 sacos; feijr
.,,..:„ r]n. npbate Conclusões
de inicio, participarão das anali- dirigido).^Díbat..
umiiu.ms.
c
as águas. 1.000.000; o feijão da séca, 1.300.000 sacos; amendoim
ses profissionais que, entre estudos
— Redação de relatórios (in:« seca; 4-929.761 sacos; batata da séca, 2 508.100 sacos. (Asp.)
desenvolvidos V)
e pesquisas, serão
dividuais).
referida entidade. Trata-se
pela
ltupo de trabalho compreenO 8dU8Ps
,
TABELAMENTO PARA ARROZ -- O presidente da Comi-.s'
equipes, cada uma dederá
Sü^JS^
SS^C!„,
do
arquic Preços do Estado dc São Paulo, baixou poi tar
do
desenhista,
Abastecimento
vendedor,
las sob n responsabilidade dc um
vista, do almoxarife, cobrindo-se artigo
úmero 261, que estabelece o tabelamento dc preços para a vest
""*/
e
axperlmentado
pesquisadesse modo, aspectos dos diversos ' *
e arroz no Estado. (Asp.)
setores empresariais: a venda, a
are
o
escritório
publicidade, o
mazém ou depósito.
"SHOV/" DO CORREIO E R. NACIONAL
O QUE SE APRENDE E O
QUE SE UTILIZA
Simultaneamente com tais anáUses profissionais, deverão ser enI cotados, ainda êste ano, pela Dij visão de Pesquisas Sociais, os seguintes estudos: pesquisas da cor• relação escolaricladc-trabalho, atrainforma que continuará cândidavês da qual se procurará conhecer
Francisco Barbosa — Participado de clubes — in,¦..„!*.,. «->:„ *.,,, * m
Prcra
::á
nn
to a Assembléia Legislativa para
técnicos
Ju\entino Dias. Antônio
Mou- ont*0 vcm
quais os conhecimentos
«.«„„„ p|P*,n
desde
são
nas
escolas,
artistas
A seleção dos
rão, Paulo Azevedo, e Fábio Mc- $Jf XCm SCIK,° clclto
que, aprendidos
na
atividade
< realmente utilizados
lo Azevedo eslá em cnendimenmelhora- tos com organizações a'emas
vista
dessa macia a Inauguração dus
profissional. Isso. tendo em "curpa-;
A festa que o Correio da IWailfid «. lioras, nem todos os arti tas
dia U do corrente.
no
racionalizar a elaboração de
seus
mentos
ra a instalação em Belo Horizonos
cantar
emissora
cm
para
poderão
Nacional
Radio
a
promoverão
riculo" c programas, E a análise Campo Grande, a 17 dc junho, em fãs. Os srs. Moacir Arcas, diretor da
te de uma poderosa fábrica de BELONÀVES
•--¦*. a Benedito
"-..-...... Lacerda,..™i«m.
i sociológica e estatística d;i ,l"n* nomenagem
tíc
A
Faissal,
dirctoi
máquinas de fiação, que deverá' IUGOSLAVAS
Floriano
BARROSO
ARY
DE
emissora,
VIAGEM
por
as
ser a maior do Brasil e resolvera
: posição da mão-de-obra comercia- ocasião dn inauguração da placa da "broadeasting", já c tão tomando
"show"
¦ria das Capitais dos Estados, pesaldc
Fomos informados
que Ary sérios problemas ligados ao cqui- i NA RÚSSIA
rua com o seu nome. deverá ser na providencias para que o
«gem
à pamento de nossa indústria têxtil
qulsa base de futuros estudos de Praça Francisco Barbosa, próximo ao cance o maior êxito possível
Barroso iria fazer uma viagem
mercado de trabalho c dc mobi- local. Isto porque alguns milhares de
tíniopa. neste mè-, c, portanto, não O .empreendimento é da ordem clc MOSCOU, 10
Unidades da muchegaria a tempo de comandar a fes- um bilhão de cruzeiros e já foi rinha militar
PARTICIPAÇÃO DE CLUBES
[lidado profissional no comércio.
iugoslava
ancoraram
Benedito Lacerda c
de
admiradores
serão •, aproveita do? artistas do "east" da Nacional
Nesses estudos
No . entanto o presidente da levado ao 'República.
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conhecimento do presi- hoje cm Seuastopol, para retribuir
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sc destacarem ra realização das Ki necessidade dc uma praça quede deverão, igualmente.
participar t0 Lacerda estará aqui a 17 de ju- atualmente, existem duas fábri- uma esquadra russa aos portos luman*,0
análises anteriormente citadas.
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noticia a Agência Tass,
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Á ê, je desejem asslstlr
O tre fe?."10 °ra "' Ç° .""ia das mnlo.es festas
vários
Manoel
BarPor
outro
lado,
Aliás,
prea
fCEta
artislica.
políticos
por sinal está com o funciona- le, executou a "saudação da nação",
populi lares
assim rldigido
tendem tirar vantagens. Mas a festa Celos deverá tomar parte no coman-, mento interrompido) c outra, em B que respondeu uma salva das d.t
cidade.
desta
lt — Introdução à análise. 1 —
I São Paulo. A primeira é clc um terlas costeiras russas. (F.P.l
não terá caráter político c propagan- do do "show".
Palestras do prof. Dannemann sóda somente terão os artistas, o lioA .SELEÇÃO DOS ARTISTAS
bre: a) O SENAC, origens, finalimenageado c mais ninguém...
dade. atividades. O campo de ação A direção da Rádio Nacional
já i
do SENAC: funções e ocupações Iniciou a seleção dos a:listas para a!
LOCAL ACESSÍVEL
comerciais. A analise como instru- fp |a_ Trnta.sc dc mlssgo dlflcJ1_ uma|

ESCOLHIDO O LOCAL PARA A FESTA
em
¦^^s*â=rw:'^^^^ssfi'«
gem a Benedito Latei da

vc7. que nessa emissora existem numerosoí cantores de fama, como por
Cauby Peixoto,
Marlene,
exemplo,
TERREMOTO
Angela Maria, Carmen Costa Orlando Silva, Ester de Abreu. Blecaute,
EM TÓQUIO
Jorge Vei<",a, Risadinha c outros. Co—
TÓQUIO, 11
(Domingo)
mo a festa terá duração
limitada
Um terremoto sacudiu, esta ma- com o inicio programado para as 13

nhã, a Capital japonesa. O povo
pulou sobressaltado de suas ca[mas, as 6,31 horas, em virtude
da intensidade do sismo.
Até o momento náo há notí[cias de vítimas ou danos. —
(U.P.).

A Praça Francisco Barbosa é bastante acessível ao público. Fica bem
perto «io centro do grande subúrbio.
Da estação da Central podem as pe-.sons ir a pc, podendo, no entanto,
servlrem-SC de bondes ônibus e loestá
tnçôcs. No momento a praça
sendo remodelada,
estando progra-

Quatro mil exames no
ambulatório de Câncer
Cei

balizada ao ser preenchida a ficha 4.000

Dentro do programa da Campa- cJificio-sede do Instituto Nacional _
nha Nacional Educativa sôbre o' üo Câncer, à Praça Cruz Vermelha,,
câncer, que se realiza õsle més, pro- í nesta capital, e que tém sido muito
movida pelo Serviço Nacional deí procurado pelas pessoas interessa-;
Câncer, foi ontem realizada umajtias. O movimento atual resulta,!
cerimônia no Instituto Nacional dej da campanha educacional promoCâncer para o registro de atlvida- [ vida pela SNC entre a população
des no Setor de Prevenção do Cán-) a colaboração da classe médica c
cer na mulher. No Ambulatório de'de organizações leigas votadas á
Prevenção ao se::o feminino, após a luta contra o mal. A propósito, é
elaboração no gabinete de exames justo destacar o trabalho da Leda ficha n.° 4.000, foi feita, na gião Feminina de Educaão c Comante-sala. cm presença dos direto- bate no Câncer que. com suas leres do Serviço, médicos e público, gionárias, oferece colaboração consinformativa
uma alocução
pelo tante no esclarecimento do povo, a
chefe. dr. Turiblo Braz, relativa à respeito rias vantagens decorrentes
ação dóste organismo. : cias medidas de prevenção.
BENEFICIO

PRESTADO

OS NÚMEROS

O volume de fichas registradas
Ficou patente o inegável benefício prestado pelo Ambulatório, que & prova de que se pode obter em
no campanhas de educação sanitária.
ininterruptamente
funciona
Usou da palavra o diretor do Scrviço Nacional de Câncer, prof. Ugo
Pinheiro Guimarães, que manifestou a sua satisfação diante do reLFWO DE BOVINOS
sul tado obtido pelo dr. Turiblo
Braz ç colaboradores.
EM SÃO PAULO
Fèz-se ouvir, também, a sra. MaJá se encontram cm Sáo Paulo, ria de Lourdes de Souza Miranda,'
vindos do Uruguai, cinco touros que, cm nome da dra. Heloísa de
da raça Holandesa, que vão ser Marsillac. reiterou o firme propóvendidos no leilão que a Associa- sito de sua entidade cm colaborar
ção Paulista de Criadores de Bo- com a obra do Ambulatório dc
vinos realizará amanhã, no Par- Prevenção ao Câncer localizado
que da Água Branca, naquela no Distrito Federal.
capital. Trata-se de animais de,alto valor zootécnico, filhos tíe'
DESPESAS
grandes produtoras de leite, entre
as quais a recordista sul-ame-; DO FILHO DE
ricana
de longevidade criados'
numa das mais conceituadas "ca-l TRUJILLO NOS EUA
banas" do Uruguai. Esses animais já. foram prenvun.dos e s<*
HOLLYWOOD, 10 — O geneencontram nos estábulos do De- ral Raíael Trujillo. filho do expartamento da Produção Animal, presidente dominicano, gcr.eralisO leiiáo está sendo esperado i"no Trujillo, recusou hoje comencom grande interesse, nâo sò- tar os bcuos de que teria presenmente porque nele sc apresen- teado com dois custofissimos autarão esses animais importadi s. tomóveis de fabricaçán estrangaimas também porque entre os 90 ra a dua.- estréias do cinema. Eninscritos figuram exemplares do tretanto. seu ajudante Gilberto
características de rusticidade o Rubirosa declarou que Trujillo
resistência, oriundos de planteis nâo estava pas ando bem depois
das nossas granjas de São Paulo, de uma ligeira operação nasal.
Pertencem alguns à raça Jersev mas deixou entrever que, mais
e à Holandesa, d« variedade ver- tarde, talvez tivesse algo a dizer,
ir.elha e branca, predominando/ A questão das depesas dc Truporém, os da variedade preta c jillo neste pais tornou-se publica
branca- Todos os machos proce- na semana pagada, quando a
dem de mães que têm produção propósito da concessão de um aucontrolada pela Associação Pau- xilio de 1.300.000 dólares à Rclista de Criadores de Bovinos, a;- pública Dominicana, se sfirmou
sim como todos os inscritos ío- no Senado que Trujillo citava
rr>m submetidos à prova de ise-t- gastando mais de um mi'hâo de
rão de tuberculose c brucelose, dólares anualmente nos Estados
Unidos. (U.P.)
na forma das exigências, legais.

m______________m_

Aviso aos consumidoes tíe eneroia eléírica

Conforme comunicação no Departamento de
Concessões (Prefeitura do Distrito Federal) c Dc
partamento dc Iluminação e Gás (M.V.O.P.), cs
logrado iros abaixo Indicados ficarão sem energia
cictriea par-, permitir a execução dc serviços r.i
rede geral dc distribuição.
TRATANDO-SE llli SERVIÇOS QUE VISAM
AO DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA DISTRIIíUIÇAO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESPERASE A COMPREENSÃO DOS SRS. CONSUMIDORES.

HOJE
ll-5-l!)58 (Domingo)

"CENTRO"
(Fcrlodci d.**s 7.Õ0L*a às lã.OOhft
SANTO CRISTO 1*. GAMBOA
RL'AS: Atila, Capiberibe, Ca>i. Sena, Carlos Goir.es, Oeste?, Santo Cristo, Sara. Travessas Barros Sobrinho c Brito Teixeira.

"ZONA NORTE"
(Período das 7,30bs às 15,f»is)
SAO CRISTÓVÃO
RUAS; Euclldes da Cunha, Fonseca Teles. Lopes
Ferraz. Mineira, do Parque, dc Pão Crislóvão (entre os postes ns. 2889/7.1 e 288!)'
CTB-Oli).

"SUBÚRBIO

DA CENTRAL"

(Período das 7.00lis às 15.00hs)
SAMPAIO F. ENGENHO NOVO
RUAS: Alfredo Bastos. Ab.iia Waldetaro. Angola,
Bela Vista. Manoel de Miranda. Souto de
Carvalho, Tte. Azamor, 24 de Maio (entre
<s postes ns. 3*141/129 c r,*l44/17P).
iPeriodo das 8.00hs ás ll.OOhsi
MÉIER K CACHAMBI
RUAS: Al', ares Cabral, Arlstidcs Cairc. Baldrpcu
Cr*c'*ambl. Cao. Jesus. Cap. Rezende, Coração de Maria, Crlítiftnla, Encas Galvão,
Ferreira de Andrade. líermfnlo de Andraae, Manoel Alves, Marilia rie Dlrccu, Moníe Pascoal, Mossoró. Odilon Araujo. Rocha Pita. Ttc. Costa, Torres Sobrinho.
Praça Aval.
(Periodo das 7.00hs às IS.OObs)
ENGENHO DE DENTRO
RUAS: F-tnão Jardim. Candavo, Henrique Scheid,
Ihtract, Piaui, Avenida Suburbana (entre
«,s po£lcs ns. 3030/284 c 3030/3681.
JACAREPAGUÁ
RUAS: All-sno. Cândido Benicio c Travessa Albano.
HERMES E DEODORO*
MARECHAI
RUAS: ' C". Cabrália, Camaraipe. E". Gorutubi,
Jubtrl, Mambarís, Marapendl. Miplbu. Morivás, Pir.í-.sl. Av. Mendonça Lima. Núcleo
Residencial Carmcla Dutra. Travessas:
Deodoro Guimarães e Santo Antônio.
i Periodo das lí.OOhj às 17,00hs)
r.EM.ENGO. BANGU E SENADOR CÂMARA
RUAS: Belém, Carnaúba Corte Real, Dr. Augusto
Figueiredo, Engenheiro Itamar Tavares,
Ençenhílro Silva Cunha, 12 dc Outubro,
Evaristo Pires, Manaus. Murici, Olinda.
Oliveira Pniva, Santo Antônio, Tamborll,
Ubatà. Av. Amazonas. Estradas: do Engcnlio. do Gerlctnó, do Guandu, do Sena.
do Retiro c do Taguaral. Travessas: "C"
e Chavantcs.
(Período das 7.00hs às ]5,00hs*
MOCA BONITA E BANGU
RUAS: Açu. Agricola. Antônio Galvào. Assuari.
Belo Horizonte. Cláudio Barata, Eduardo
Barbosa. Euclide» Roxo, Francisco Fajardo, Gal. Se-tefredo. do Govtrno, Guaraci,
do Imperador, Júlio Cisar. Leocàdla. LI-

Lulza Barata, da Maravilha, Mlranmltcs,
'a Varejüo, Ocalbl, Oliveira
Rih>'o. Peco Gomes, Ribeiro de Andrade, Snitn Ceeflla, Silva Noto. Tccobc, União, Vila Nova,
Estrada do Realengo I entre os postes ns
2171/67 e 2171'101) c Travessa Bortollna,

"SUBÚRBIO

DA

LEOPOLDINA"

(Periodo das 7,00hs ás 16,001*13)
CORDOVIL E PARADA DE LUCAS
RUAS: Álvaro de Macedo, Amadeu Amaral. Anthnlo JoSo, Baldulno dc Aguiar, BarSo Mc
MclgQCO, Cap. C'ni7, Comandante Coe\o,
Cordovil, Cel, CamlsSo, Craveiro Sá. Giv
Garcia Pacheco. Gal. Carvalho, Guadalupe,
Joaquim Rodrigues, Juvinclo de Menezes,
Mlsael de Mendonça. Oliveira Melo, Parima, Pedro Ruflno, Rio Ana, Ttc. Palestiro. Av. Mcriii, Estrada da Aeun Gran.
de (filtre os postes ns. 27 88 e 27/D6I t
Piaça Laguna.
A MESMA COMUNICAÇÃO 101 FEITA AS
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE DUQUE DE CAXIAS E SAO JOAO DE MEKITI.
(Período das 7,00h« As IS.OOha)
DUQUE DF. CAXIAS
UUAS: Alberto dc Melo. Araçá, Bananal, Barbacena. Campos, Carapanü, Cel. Teles, Crepori Dccio, Custôrlo Ferreira. t!l dc Julho, Diamantina, Dois, Dr. Fuvquim. Dr.
Otávio Ascoll, Euclldes da Cunha, Floresla, Francisca de Oliveira. Frlbirrgr,, Gunipi, Iguaba. João Perestrclo, João RIbeiro. Leopoldina Tome. Manoel Vieira,
Petrópolis, Piral. Primavera, Prof. Hcnrloue Ferreira Gomes, Quatro. Retiro. Seabra Sobrinho, 7 dc Setembro, Teresópolis,
Três, Um, Vassouras. Avenidas: Darcy
Vargas, Dr. Manoel Reis, Leopoldina, Mir.-.cema c Rlo-Petrópolis irntre os poste»
na. 279Ü/.1 c 2799/1.1, 2788/150 r 2799/150).
i Período das 7,00hs ás H.OObs)
COELHO

RUAS:

DA

ROCHA

-A'. Anchleta. Andrí Gonçalves. Aparecida. "B", Bclquls. Carnmuru. Cecília,
Cinqüenta e Tres, Cel. Mota. Dezesseis,
dos Diamantes, "E", Encanamento. Esmeralda. Eullna. "F", Florlsbela, Governador
Amaral Peixoto. "H". "I". "J", Joaquim
Nabuco. "K". "L", Padre Vieira, da Prata, Quarenta e 'luatro, Quarenta e Um,
Quatorze, Safira, Sparano, Trinta, Trlnla
e Dois. Trinta e Sete, Trinta e Três, Tur.
m?llna. Vereador Marciano. Vinte «• Nove, Vinte e Seis. Vinte e Sete. Avenidas:
Governador Amaral Peixoto, Rio D Ouro.
Pça. Vitória.

DEPOIS DE AMANHA
13-5-19.-Í8 (Têrça-feirai
"SUBÚRBIO
DA CENTRAL"
(Período das 12.001 r às 16.00hsi
IRAJA
RUAS: Caiçara. Calumbi, Cnrollna Amado (entre
os postes nr. 621/1 e 621/19), Cel. Soarei
Joi-r Machado. Jucarl. Marambala. Estrada Monsenhor Felix (entre <* poste» números 2129MB t 2129/72). Praça Ipublara.
Travessai: Arambipe, Campanha, Coroati
c Yuarlta.

"SUBÚRBIO DA LEOPOLDINA"
fPericdo

das

12,00hs

às

H.OOhs)

PENHA-CIHCULAR B BRAZ DI. PINA
RUAS: Abaiba, Aracóia, Bernardo de Figueiredo,
Braga. Califórnia, Cascais. Castelo Branco,
Cintra. Coimbra. Conde Agrolongo, Cuba,
Gracira, Graúna. Guaracina, Guarup«rna,
Guatemala. Honduras. Lobo Júnior. Mafra. NajA. Orojó. Ourlque. Paxlúba, Qulare,
Sentarem. Santiago. Setubat. Taborari. Tlboim. Trinta de Maio. Avenidas; Camô*»
Praças: Almeida Garr't,
c LutiUnla.
Anhangà, Portugal e Ramaiho OrtigSo.
Jurací.
Travessa

CIA. Df CARRIS, LUZ E FORCA DO R.O DE JANEIRO, LTDA
SOCIÊTf ANONYME DU CAZ D E RIO DE JANEIRO.
42K»
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio dc 1058

ABSURDA MANOBRA DE TREM AVARIADO À HORA DO "RUSH"
DEU MOTIVO À CATÁSTROFE FERROVIÁRIA DE MANGUEIRA

trens de carga e máquinas esço.
leiras que náo fossem necessários
Procurando os motivos que de- aos serviços.
:íiiii causa à catástrofe,' ficamos
DESCONTROLE DE
sabendo que, tie maneira absurSINALIZAÇÃO
rla, o Seletivo da Central permitiu a manobra cl. um trem avaApós conhecermos a base
lindo na hora do "rush". Essa principal causa do sinistro, pro:
composição, sem um único pas- seguimos nas. .pesquisas referen_
.
„. tes a sinalização, pois, ao eme aH
sageiro, partiu de, Francisco Sa, entíio cónstavá; os sinais luminoindo até à cabinc n.° 2 a fim fie sos, com defeitos, também teriam
fazer o transpasse de linhas, para contribuído para a tragédia. Aptiretornar ao abrigo de São Diogo. ramos« entretanto, que tal não
•„,«..,,„ ocorreu. Os luminosos estavam
• incrível
que em perfeitas condicões e funcio.
So esta manobra, por
possa parecer, feita íiorm; lmente navam normalmente. Apenas, sejá traria grandes atrasos aos trens gu.,do o testemunho de pessoas
que circulassem pela linha 4, da conhecedoras do assunto, ficamos
linha sabendo que, no que tange àsinalibitola larga c, ainda, aos da„,
o
real existe e a ine!,.
, . Como se vè, zaçao,
„2 ... .. auxiliar
. >¦..¦. que, de"paradouros
„ —
(Unha
xtstenpla
dos „
um
...
.,
,
nao fosse a manobra, o acidente dispositivo de ferro «..., sentido
¦¦poucos
mesmo
vertical,
colocado
náo teria ocorrido,
porcentimetros
que em outra época, existiam oi- C|UC- umi1 des sinais absolutos—o
vez a composição avandens proibindo, terminantemente,
o
sinal
absoluto, no caso o
cando
avariadas,
unidades
de
circular"i
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durabilidade ilimitada
conservação mininn
refratária ao calor, com cobertura dc
esca/nas de alumínio anodizado
abre e fecha em poucos segundos,
sem qualquet esforço
estudos e orçamentos gr.ti.
facilidades de rj-iíi.mento
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CONDOLÊNCIAS
DO GOVERNO
ALEMÃO

PESAR
DO GOVERNO
BRITÂNICO

DENEGADO
"HABEAS-CORPUS"
0
AO CORONEL CANAVÓ

___

-

SÃO PAULO. 10 — Por volta das'
o
13.IÍ0 horas de ontem, terminou
"liabeas.corpus", InBONN. 1.0 — O primeiro-miJulgamento do
Compareceu anteontem ao
terposto Junto ao Tribunal de Jus-:
; nistro da Alemanha Ocidental, sr,
Palácio do Calei, o ministro tio Konrad Adenauer, enviou ao pretiça Militar pelo coronel reformado
T-B____l_P^BBff
_»S
!E^7_i^______________! HÍ^__Ri?ív£'í \."
da íôrça pública, José Canavó Pilho,
"a
Comercio da Grã-Bretanha, sidente Juscelino Kubitschek o
WmWkWÊÊsiimM
B^BTiSÊ?^%_?.
nl
que íoi punido com a pena dc detentelegrama:
mmmvímiJam^ki^a^y^&ãÁ^Smmv^m^ammt
mmmmimtr'
^&^¥.:Sfírf-ik '¦ ¦7e&ammmWX3mM
Sir Daviifl Ecclcs, para formu- seguinte
"Em nome do governo federal
.-^$^.-;^v3>v-vV'V?^TO"V ^mmmmi^^aMm^nv
? ^^™¥^^"^-'r*'í^*?*^______(_HMB^_B
_3HBPWIttKÍ^^
ção por 30 dias, em íace de ter dado
do
dc
voto
Roverlar
o
pesar
considerada
imprensa,
entrevista a
transmito a vossa exceEm querendo, a administração da Central do Brasil, cenas como estas não mais se repetirão Injurio-a pelo comandante da mlli- no britânico pela catástrofe alemão,
lência minhas mais profundas
ale: condolências pelo desastre fercir, estadup.1. O impetrante que
ferroviária de Mangueira.
sinal vermelho, o trem estanca' como a que apontamos como ba- trolador de todo o movimento. É gou ter íeito as críticas como simComércio
um
trem
; roviário que causou a perda de
infreqüente
do
O
ministro
parar
muito
instantaneamente. Apuramos tam-1 se da tragédia ferroviária.
pies cidadão* _ não como militar, não
I tanta; vidas, e meus melhores voas
"paradouros"
entre
trecho
determinado
num
apebém que esses
conseguiu êxito. pois. pelo voto de glês foi recebido pelo presi- Jto.s pelo restabelecimento dos feo
Seletivo
e,
estações
para que
minerva, dado pelo
presidente da
nas são usados para os trens daj
dente Kiib.itsol.el., na presen- íridos-'. '(U.P.)
MÉTODOS ANTIQUADOS
venha a ter conhecimento do que Justiça Militar, foi denegado "habechamada bitola larga, sendo, por-,
ça do ministro da Viação, cotanto, um absurdo que ainda não| Apurou também a reportagem está ocorrendo, é necessário, den- as-corpus". Foi relator do íeito, c mandante Lúcio Meira.
na
Cenvigor
em
denemétodos
dos
Waldomiro
Costa
tro
ministro
que
sejam empregados para os comos métodos antiquados usa- trai, que um- trabalhador vá, a gou a medida requerida pelo impeboios que trafegam na linha au-, que
dos na Central têm sua parcela pé, da estação mais próxima para trante. Assim, por 4 votos contra 3
xiliar, notadamente no trecho de culpa no evento. Trata-se cia obter informações com o maqui- foi denegado o "habcas.corpus" im- mento, o advogado do cel. Canavó
ao Sucompreendido entre as estações ausência de comunicações das cspetrado pelo coronel Canavó Filho. Filho disse que iria recorrer
iFaland» á reportagem, após o Julga- premo Tribunal Militar. (Asp.)
dc Francisco Sá e Triagem, on- tações entre si, com os trens e
(Contínua na 10a. página)

Outras notícias
na 9.a página

de são muito comuns manobras1 ainda com o Seletivo, órgão con-
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de ler mira e o feto, sim-

W

Wm

Sm

HB^síí^-

fl

Hk"

_B

t$m

:v|3

JKB

v-ímâ

bolo de dedicação e índice

Lmm __P
_____i__B_P
fc
mmm
HBflKl¦

_____üi

I'

m
i
m
M
m
M
mm

¦.¦¦fl

>'"WÈ

_H

fl

W' :m m
K m

M

JSsH

.¦'¦'¦•-

_Bk^^^^^______B

mrníi .

™

WÊÈ
' -WEB
mmm
wÊ

*>.'"¦?¦

¦¦^rYm\t y< *Àmv*wmwmmmaí I

***¦¦

Ê P*
il m ' ^11

lides da vida: mãe, tu és o máximo

W\

X"" mWÈffl^18e*$ÊB& ¦
m____&-___¦!
ImmMf
mW^*^£ÊÈamm® mmWÊ^^r^^-^^MWMlí~: -F|«l
Xm
Wk:MBmXX
mm
_Kw. í>
'-19
mamm iSSÜIr
Hi
mmt$*Ski*.w * * <»¦ %-'K
Ifíraa
¦'-¦ .^i '•.^.^¦yJtííl

¦

/

_H

mm

^11«

~

Bt

Bm
mwa

seguro dos nossos caminhos nas

^B

¦:',"<*sÊÊ

II
sv

1

1 M®

m
Í'-%'^^H

'
WÊW- ¦"..*"¦"¦'

.ammMm^SÊ

mm^mmul!im3a*t*

________
BB

^J______

^"•BjWRwírv^_ra?e________.i&

Mtm

S_*£r__M________Í_________-K

l___B__E-!____t________

BB

Bfr ,v>

^Èk

mmmma
mmWÈÊa

BKil

^1

B

B

¦
B
B

1fl fll__i"
my II
II
'lfl fl____________________________________________i_____fl

bem que se possa almejar possuir

H

____Mmw:<'^__^

_^__B

flfll
BÜ * Ün wfl
s9

¦•

B

Do ser indefeso e frágil que somos
ao nascer, graças a li* nos trans-

T_B__H
fljKflflJ
Em prtlo t morrem

CrÇ 1.120,

formamos tios homens que

B

wfl

K

_____¥*>:'
:' ' '''^______________________________________V ^______________s___l
¦»¦'{'-'¦ v' :'flJ__l
____B
BBJ

bü

_____p-;''9

_¦

^<b
?_!

___¦

BW

tB

___B

__¦ '
fl/

^F
^H
__F
flj

hoje se sentem orgulhosos

bom
e
gosto!
qualidade

em le homenagear.

Clark Especial

¦WpMa
iíü

* .i1-*__*_s__êÍSp^ 'ãmmrl

Couro das melhores procedén.ias
Tamonhcs e meios tamanhos

ZmeKL MMB!ig$*ÊLX

^H

Br

Diversas larguros

«jtfi&'"í""'

\»sK^**"'*íi»Sk'*
Aíeníoiíeni

do

/-á^'-

N''W^ifc.

!___________!
__«__.'
'-'.-.:¦¦-. ! i
H_9_R)l__-E__^*^''*-:r^*:f'

BANCO FINANCIAL NOVO MUNDO S. A.

f»
ff

—

----¦--*'¦-*-

Cr$

1.120,

flBH___HR?\ât_______k:' Wjr'"

'¦
Í^mlS.
::. %"^*ÍV.

|_!0 .'•*.» -. O.'.'. '.*•,«:'••?>
f.» di Cir-xi, _<
AvwMt Pum*. »*»
Ra r.»-.« -•, 04/TT»
*<¦-_« P : E-<--.:. !.1 5
í,. MmcM R.",.'. <:
HI..0I. Ru í» r,—.»:_t. <f

1.120,

calce bem... calçando

-¦¦¦

yymrrX tm p*»'o « morro»

^í'*_*_.«&& --\S___Pr_F'

En príto e morrem

Cr$

¦

fi

O seletivo da Central não deveria dar a ordem — Os sinais luminosos estavam funcionando normalmente — Métodos antiquados —• A tragédia poderia ter sido evitada se a Central adotasse
a radiotelefonia — Deficiente o material humano da ferrovia — Faleceram mais 2 vítimas — Os
reconhecimentos de ontem — Total de mortos
A população carioca e quiçá brasileira, ainda está
traumatizada com a violência do desastre ferroviário
ocorrido quinta-feira última, na estação de Mangueira,
quando mais de uma centena de vidas foram perdidas
tragicamente. Essa mesma população que ainda não
sabe as verdadeiras causas da catástrofe, aguarda da
administração pública medidas que, de uma vez por tôdas, venha por cobro ao descalabro em que se encontra a Central do Brasil, evitando, conseqüentemente,
desastres de tal natureza. Atento e vigilante, o Correio
cia Manhã, em rápidas sindicâncias que procedeu a respeito, apurou detalhes importantes e que bem dizem do
desinteresse que a direção da nossa principal ferrovia
tem mostrado pela sorte de quantos se utilizam de seus
trens, como meio de transporte.
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 dc Maio dc 1958

País engole-crises
Denunciou o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul que
o scu Estado, ate hoje, não conseguiu receber qualquer importância por conta da lei n.° 3.337,
c!e 12 de dezembro de 1957, que
manda emitir letras do Tesouro
,no valor de 30 bilhões de cruzeiros para atender aos Estados
e Municípios.
O Estado não conseguiu receber, mas a Pie feitura de Porto
Alegre já obteve mais dc 300
milhões de cruzeiros das mãos
ido sr, José Maria Alkmim, Junte-se a cs>c empréstimo dc
favor, para financiar o esquema político-eléitoral JangoBrizzola-Alkmim, o tratamento
discriminatório no caso das má;'quinas para o Plano de Recqtiipamento do governo do Rio
Grande do Sul, e se terá mais
'uni.
documento da obstinação do
governo federal —- no recurso
à fraude eleitoral, contrariando,
¦ a todo pano e cm todos os casos,
ias normas legais vigentes. Na
política como na administração,
o governo federal confia ein que
-o país se encontra anestesiado,
incapaz de agir e reagir, engolindo crises. E confiando, abre
velas ao vento da ilegalidade.
A ilegalidade sem conseqüências paga juros e comissões, cm
cruzeiros e em dólares. Segundo a
informação oficial do ministro
da Viação, foram pagos à vista
2 milhões, 641 mil e 189. dólares

ços das suas e das importações
do sr. Brizzola, apurou em apenas 91 unidades uma diferença
de 100 mil dólares a menos em
favor do mesmo equipamento
encomendado pelo Estado. Quer
dizer: uma diferença dc 100 mil
dólares a mais em favor da "caixirihá" do sr. Brizzola. Isto —
repetimos — em apenas 91 máquinas do mesmo tipo, com outra diferença: o sr. Pnzzola
comprou as máquinas à vista em
junho de 1956. De lá para cá
houve elevação de preços nos
Estados Unidos. Os preços, mesmo elevados, são inferiores,
agora, aos das compras feitas
pelo sr. Brizzola.

Certo e seguro de que o Pais
í-e predispõe a engolir crises, e
acabará sem a menor resistência, digerindo eleitoralmente, os
que a provocam, o governo federal, concomitantemente com a
discriminação política e o favoritismo financeiro dos tratamentos opostos dispensados ao govêrno do Rio Grande do Sul, c á
prefeitura de Porto Alegre, lavra uma experiência de âmbito extiaoíicial vendendo café
cm consignação através de firmas protegidas do gabinete do
ministro da Fazenda.
Por via diplomática, a Federação dos Agentes do Comércio
da Suécia — o segundo país con"per capita" do café
Mimidor
brasileiro no inundo — reclamou

Edifício era todo patrimônio de uma velha e
benemérita instituição de caridade, a Casa dos
Velhos, inválidos e desamparados, agora privados do seu direito de o reconstruir. Nem isso
chegou para que as autoridades vissem que o
cumprimento do dever não é favor e que Justiça retardada é Justiça denegada.

1.® Caderno

Social Rural é indispensável agir, de maneira
criteriosa, nâo preenchendo indiscriminadamente todos os lugares e escolhendo os- titulares
das funçõgs com um critério rigoroso de capacidade, dedicação e mesmo vocação para o serviço.

Negócios normais de da fé não
pertencem ao,atual governo brasileiro, ainda que os" meios caCrise da Marinha Mercante
teeiros se mostrem apreensivos Nada de empreejuismo
O sr. Lino de Matos fêz no Senado reO presidente da República aprovou o qua- querimento de informações em torno da situacom as suas conseqüências. As
operações em consignação para dro de pessoal do Serviço Social Rural, permi- ção em que se encontra a nossa frota de navios
os vários mercados estão depri- tindo o funcionamento regular da autarquia em costeiros, aludindo à noticia da entrega, a partodo o País. Não tencionamos analisar aqui a ticulares, dos novos barcos adquiridos por conta
ruindo as rotações do nosso princomposição do quadro, nem apreciar o número do Fundo de Marinha Mercante.
cipal produto de exportação. Em
das funções a preencher. O que desejamos éSimultaneamente, o representante paulista
Nova York as cotações baixa- alertar os diretores do Serviço para a necessidareferiu-se a atos de sabotagem contra o Lóide
ram de 49 a 75 pontos, com per- de imperiosa de enfrentarem a praga tão brasi- e irregularidades na liberação de verbas pelos
das de 51,5 céntlmos de dólar leira do empreguismo. Existem, é certo, declara- serviços extraordinários prestados por funcioções categóricas de tais dirigentes, no sentido
nários da referida autarquia.
por libra de café Santos 4.
em cabide
Se, na Suécia, os agentes dc de que não transformarão a entidade
De tudo tem resultado prejuízo para a ecode empregos ou feudo de influências políticas.
nomia nacional. Declara o senador que a decomércio reclamam negócios norFazemos votos para que tais propósitos sejam sorganização do Lóide serve somente a interesmais c, em Nova York, por culpa rigorosamente mantidos. E isso
por uma razão
estrangeiros e então propõe
dos negócios anormais, caem as muito simples: do êxito em evitar êsse mal ses de armadores
a racionalização das atividades
se
proceda
que
cotações dos cafés brasileiros, em depende, fundamentalmente, o próprio êxito do
do Lóide e da Costeira, para enfrentar os proSáo Paulo, a política de vendas Serviço Social Rural.
blemas pendentes de solução há vários anos. PaO empreguismo, nunca será demais repeem consignação está provocanra tanto, porém, torna-se indispensável a remaneira alarmante
do a completa paralisação do co- ti-lo, tem comprometido de
novação da frota obsoleta de ambas as emprèo programa da assistência social do governo. A
sas, a fim de lhe dar a eficiência necessária.
mércio cafeeiro, principalmente
que irão
escolha inadequada dos elementos
O problema é realmente sério. Ainda há
na praça de Santos. Tal polítiparticipar desse programa representa uma prica acarreta a evasão de divisas meira limitação do seu alcance prático. Além poucos dias o senador Othon Mader chamou a
sem transporte a
do país, advertiu e protestou a 'disso, a sobrecarga da folha de pagamento do atenção para o fato de estar
e, ao mesmo
Paraná,
do
madeira
de
produção
Sociedade Rural Brasileira, pois pessoal acarreta um ônus financeiro capaz, como
apodrecem
e
gèse
deterioram
tempo em que
das ins"colocada
a mercadoria no ou- ocorre, de comprometer a estabilidade
no
enquanto
sul
do
no
pais,
alimentícios
neros
tro lado, os compradores ficam tituições assistenciais.
fomepassam
as
norte
populações
Serviço
Para evitar semelhante perigo no
em condições privilegiadas' para
negociarem'o preço do produto."'

Reage o governo a advertências e conseqüências da sua política cafeeira? Não; podendo
vender dentro das normas legais,
consigna-se à ilegalidade. O mesmo acontece no plano da política
tconómico-financeira interna. Podendo emprestar dinheiro a Estados e Municípios dentro dos
critérios da legislação em vigor,
empresta pelos critérios da 'fraude, da anomalia, do eleitofalis-

NOVAS NORMAS DE CÂMB'0 COM
UNIFICAÇÃO E REALIDADE DE TAXA

Telegrama da FARESP ao presidente da República solicitando
a adoção dessa providência — Vendas fictícias de café para
o exterior — Os embarques foram aumentados à custa das
consignações — Grande debate sobre a matéria na entidade
no próximo dia 22

VISITOU VOLTA REDONDA
0 MINISTRO DO COMÉRCIO
DA GRÃ-BRETANHA
Sir David Eccles elogiou a
qualidade do aço brasileiro

ECONOMIA & FINANÇAS
EFEITOS DA RECESSÃO NORTE-AMERICANA
NA ECONOMIA LATINO-AMERICANA
A evolução e o comportamento da recessão norte-americana
vem sendo cuidadosamente acompanhados pelos demais países
ocidentais, mercê do provável efeito recessivo que pode sc
desencadear sobre suas economias pela retração das atividades
produtoras nos Estados Unidos e dos seus níveis de comércio
exterior.
No particular, seria interessante conhecer da opinião dc
dois abalizados diretores de organismos inter-americanos sóbre
os efeitos da recessão norte-americana sóbre a economia latinoamericana. O sr. Amos Taylor. diretor da divisão econômica
da União Pan-Americana. em artigo publicado no "Journal of
Commerce" de 14 de abril último, assinala as crescentes dificuldades que estão sofrendo as economias latino-americanas
com a baixa dos preços das matérias-primas e com a recessão
norte-americana. A continua baixa nos preços dos produtos
primários que a região produz, afetou seriamente a sua capacidade de importar e, conseqüentemente, reduziu as possibilidades de incrementar o seu ritmo de desenvolvimento ao mesmo tempo que dificultou o problema de combate à inflação e a
formação de capital interno. Por outro lado, assinalou
que a
política de diversificação das economias latino-americanavistas a desenvolver o seu parque industrial, efetuou-sè com
sob
pressões inflacionárias que, incrementando as disponibilidades
crediticias, incentivaram a importação. Embora tenham procurado conter a propensão a importar sob controles
tivos e qualitativos e incrementar a exportação através quanütaria concessão de subsídios, a extrema dependência destas economias
com relação ao setor de comércio exterior, deixam-nas vulneráveis as oscilações violentas de procura e preço no mercado internacional e para as quais não tem medidas adequadas para
equacionarem da per si. Assim, quaisquer medidas
tomem
com vistas a proteger os seus produtos no mercadoque internaeional tem efeitos muito limitados e efêmeros, a menos
sigam firmar convênios internacionais de produtores eque conconsu
midores que estabeleçam limites dc compra e rie
o articulista, que o fluxo de capital estrangeiro preço se Realça
diri ce
que
para a America Latina, além de se concentrar em determinados países e em determinadas indústrias, está ainda abaixo
do
nível que os economistas estimam para propiciar um aumenlo
anual de 2% na importação per capita da reciãd. Na opinião
co sr. Amos Taylor, a criação de um banco interamericano
ou
de um fundo de desenvolvimento regional, bem como a
criado
mercado
comum latino-americano, seriam medidas
çao
ajudariam consideravelmente o fortalecimento da economia aue
latino-amcricana.
Na reunião do Comitê Plenário da Comissão Econômica
para a America Latina (CEPAL), realizada cm Santiago rio
Chile em 7 e £I de abril último, o sr. Raul Prebiseh,
executivo da CEPAL, analisou, em discurso, a situação diretor
nomia latino-americana ante a recessão norte-americanada ecoAssmalou o sr Prebisch que os acontecimentos adversos
nomia dos Estados Unidos terão um reflexo imediato da* Ecode crescimento ria economia latino-americana, Na sua na taxa •
o novo movimento cíclico surpreende a nossa região opinião
sem quê
contemos çom mems de defesa. Apesar de sere.n
cidas as técnicas de política anticiclica, náo houVebem ceXação internacional ou movimento de cooperação entre ncnhluvm
os nni
ses que permitisse debilitar as repercussões
efeitos da ccessão norte-americana sobre as economias cios
dos
países sübcleSmeont°nV1COS- Esta ^rilizHÇão dos efeitos negativo"dos
mentos depressivos originados nos centros industriais movil
poder a
* eXPanS§0 de cm»résü»™ * investimenlos
tn!e.enSnaais.0ni
A manifestação dos dirigentes das organizações
interamet canas e um verdadeiro brado de alerta aos
paises la i oericanos. Urge que estes, irmanados e aproveitando
exenenc.a daqueles dirigentes, iniciem uma ação
comum capaz dõ
alcançar nos organismos internacionais os
recursos que necess.tam para relevar os efeitos depressivos
da recessão iirtc0col]omi;isí antes dos ,11csmos reduzirem ex™P«SÂfJT
Passivamente a sua taxa dc crescimento e desencadearem
conturbaçoes sociais.
<<««ui.uut.aiuri

O ministro do Comércio da GràBretanha, Sir David Eccles, eíetuou demorada visita às instalaçòes industriai da Usina de Volta
Redonda, ontem, acompanhado
do Embaixador do scu pais no
às prefeituras gaúchas patrociBrasil, Sir Geoffrey Harrison, de
"A de acertado fariam, quando não membros de sua comitiva e de
SAO PAULO (Sucursal) —
nadas pela de Porto Alegre, e
FARESP tendo em vista a gravi- fosse em defesa da economia na- funcionários da Embaixada.
Redonda
dade da situação cafeeira, reno- eional. pelo menos para salvar
Recebido em Volta
que sc habilitaram diretamente
suas
anteSoares,
posições".
reivindicação
Macedo
próprias
V.
Exa.
va
a
preda
Repúbligeneral
pelo
ao
ao governo do Brasil contra as
presidente
junto
rior da agricultura brasileira, no
sidente da Companhia Siderúrgica
Fazenda.
da
ministro
FICTÍCIAS
ao
VENDAS
c
ca
estabelecidas
sentido de serem
Nacional, que o acompanhou duvendas em consignação feitas por
novas normas de câmbio, visando
rante toda a visita à nossa maior
Informa-se que o governo do
de
Departamento
firmas privilegiadas, que ex- mo. O governo é insensível. E a unificação e realidade de taxa" O diretor do
siderúrgica, Sir David Eeusina
Sul,
Francisco
do
sr.
Rio Grande
procedendo
eis o texto do telegrama aprova- Café da entidade,
as unidades de opecies
percorreu
—
rjc
das
transações
os
sobre
o
País
agentes
País enyule- do por aquela entidade paulista Giraldi, manifestando-se
clueni
julga
a uma coleta de (lados, feita máUsina,
apreciando as diração
da
a ser enviado ao presidente da situação da cafeicultura disse quel^versas fases dc fabricação do aço.
crises.
normais,
,,
os
entre
preo governo a encara com otimismo,
República.
quina por máquina,
da visita à LaO sr. Clovis Sallcs Santos, pre- considerando a crise como supe- Na oportunidade
locação dr Letras do Tesouro no valor
- NOTÍCIAS NACIONAIS
sidente da FARESP, falando na rada, sem levar em conta que o minaçáo, examinou detidamente
um I
,de 11,8 bilhões de cruzeiros e adianreunião de ontem, afirmou que "o aumento da exportação de café os produtos acabados, fazendo aço
Segundo
o
Serviço
de
do
Estatística
já se encontra em deses- foi conseguido à custa das consig- elogio à superior qualidade
Econômica e Financeira do Ministc- | tamentos rio Banco rio Brasil, por ni>explicação vêm imediata: trata-se do campo governo
pêro", cm face do agravamento nações, com o governo fingindo fabricado em Volta Redonda.
rio
da Fazenda, as exportações br.i- ilecipaçno da receita, no valor de 5,1
Foi ainda proporcionada ao mi- sileiras
bilhões de cruzeiros.
dentro da metrópole. São os párias do regime da situação- São imensas as apre- vendas por intermédio de firmas
algodão em rama, em (anistro e sua comitiva uma visita neiro e defevereiro
semifeudal no interior que migram para cá à ensões da lavoura — disse aquele de sua confiança.
último atingiram,
- NOTICIAS INTERàs obras de expansão da Usina, respectivamente,
líder da agricultura de S. Paulo
n.862 e 5.078 fonèla- II
busca de sobrevivência. E falando sobre a ques- Defendemos
REUNIÃO DO DIA VINTE que elevarão sua capacidade para das,
intransigentemente
a
valor
no
de
6,8 c 3,5 milhões de
Na Embaixada do México em Roma, o si. tão das favelas (vide reportagem nesta edição) reforma cambial, mas cercada de
E DOIS
NACIONAIS
mais de um milhão de toneladas dólares,
A balança comercial do Intercâmbio
Pella, ministro das Relações Exteriores da Itá- náo poderia aquele sociólogo deixar de aludir à providências paralelas que garande aço, por ano ao setor da asO assunlo voltará a ser debati- sistência social
dispensada pelo O saldo devedor'dó Tesouro Nacio- venezuelano norte-americano acusou,
lia, aproveitou uma solenidade para fazer um dis- nossa estrutura agrária como uma das causas iam' o produtor. O problema é
na próxima Assembléia Gc- CSN aos seus empregados.
mas
não
insolúvel.
A
alta.do
grave,
nal, decorrente da execução orçamen- em 1!)57, Um déficit de 05,8 milhões dé
curso em que renovou seu oferecimento de ser- primordiais dessa indigência social.
do dólar poderá levar o governo:ral das Associações Rurais do Esaos jornalistas as tária, atingia, cm 20 de abril último, dólares contra a Venezuela. As cxTransmitindo
vir de intermediário entre os países do MerE o homem do campo não se limita a ficar a medidas precipitadas, que só- tado de São Paulo que terá lugar impressões recolhidas nessa visi- a 17 bilhões de cruzeiros. Êste
portações venezuelanas para os Estados Unidos totalizaram M2,2 milhões
cado Comum Europeu e os paises da América pelos subúrbios, como todos sabem e reporta- mente agravarão o problema. Os nesta capita no próximo dia 22 ta, declarou Sir David Eccles ler tado negativo foi financiado pelaresulcose encontram à frente dos do corrente
de dólares c as Importações cie produconhecido em Volta Redonda o
Latina: para entrarem em mais íntimo e per- gem daquala conferência refere. Implanta sua que
negócios do café não estão à altura
tos norte-americanos por èslc
da
no
setor
do
Brasil,
pais
progresso
econômico,
manente contato
cidadela de penúria entre os arranha-céus, apre- de resolver a presente crise. E se
f$i
atingiram a 998 milhões de dólares.
indústria
que
progresso
pesada,
BANCO BOAVISTA S. A.
O Mercado Comum da Europa só foi até sentando bem viva, para quantos queiram vê-la, não encontram solução para a crivalor e a capacidade
Comunica o Banco Internacional de
se que criaram,
transformando Uma completa organização bancária enaltece o do
agora considerado, na América Latina, como a miséria campesina.
povo brasileiro.
38350 construtiva
uma situação normal em anormal,
Reconstrução o Desenvolvimento qua
OPERADOR
S.flJ
pBINCO
exportações,
sobretudo graças
ameaça às nossas
Como dar fim ao espetáculo acabrunhante? é porque não
o seu lucro liqullo, no período ri?
* UM SiMBOlO DE COOPERAÇÃO*!
podem ou não sa[
nove meses terminado om III de ma'aos projetos dc rápido desenvolvimento econô- Destruição pura e simples de barracos? Sitia- bém, do contrário alguma coisa
ço último, atingiu a 32,-1 milhões de
mico dns colônias africanas. Mas não precisa fa- los com arame farpado, tal qual a um campo de
dólares.
ameaça.
talmcnte ser
Também pode ser espe- concentração? Promover a caridade a alguns/faBANCO DO COMÉRCIO S/A.
rança.
velados e deixar o resto à própria sorte?
Veja-se a situação atual do comércio exteO mais antigo desta praça.
E a reforma agrária, que será isso? A úniImagens de gente
4703
rior do Brasil: quase nos encontramos em isoca maneira de sanar aquela estrutura apontalamento. O Mercado Comum Europeu oferece
da como responsável (também) pela miséria
esperanças de saídainflacionada nesta linda Rio de Janeiro. Mas
0 MINISTRO
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O homem trásia um papel nave ser outro caso,
solicitadas pelo depulado
O Conselho Nacional de Eco- CNE ao ministro da Fazenda a
na oferece possibilidades maiores e em menos vez mais atuante — alguém se lembra? LembrouLelançamento
das
respeito
do
mão,
c anisiiltoit-o antes dc per-\ — /-, for
aprovado
em
nomia,
peparecer
Com referência ao requerimen
que nào mr procurou
tempo. Poderemos esperar rica compensação:
se o conferencista Arthur Rios, cuja corajosa lo em qtre o deputado Quirino lo Plenário, recomendou ao go- trás c Obrigações do Tesouro, (juntar se era ali que morava ò\quando saiu tle láf
"Q1!6.
de
cláusula
de
correção
com
micialmenmen°s
pois embora a Europa já não constitua perigo palestra realizou-se, aliás, dentro do Ministé- Ferreira Neto solicita informações' verno
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bilhões, conforme divulgamos re- sentar-se. Deu nome c profissão :\migo, sem interesse de indagar,
ü Mercado Comum Europeu compreende a pública o alfaiate italiano Ângelo Litrico, que
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iblicas
reservar
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parerfotógrafo, O que desejava de mim]Não tinha a menor curiosidade dc
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BANCO MERCANTIL DO RIO DE,
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0 Conselho de Economia contra
a emissão de Letras do Tesouro a jato

0 governo emitiu em apenas 4 meses Cr$ 14 bilhões e recolheu CrS 2 bilhões — Autorizou este mês a emissão de
mais Cr$ 5 bilhões — Inflação do mercado de títulos

de gêneros — Mensagem e
projeto de lei
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1 RIO-BAHIA — ESTRADA DO INFERNO (VIII)

PREFEITO NEGRÃO DE LIMA:

COMEÇA EM AREAL E NINGUÉM SABE ONDE TERMINA1

Facciosos os vereadores que denunciaram
a administração municipal

Nem nós, nem o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, nem o ministro Zé Maria podemos afirmar onde
termina a rodovia — Seis horas para vencer oitenta quilômetros — Onde, efetivamente, encontramos o inferno —¦
Mil quinhentos e noventa e cinco quilômetros de sofrimentos contínuos

"tudo

Recebeu sem surpresa a denúncia, pois dos 4 edis da oposição
se pode esperar em matéria de expediente político" — Comparecer
rá à Comissão Parlamentar dc Inquérito logo que os deputados que
a compõem o desejem — Não têm qualquer fundamento os itens
constantes da denúncia

SALVADOR, Maio — Aqui
terminamos nossa missão. Con
seguimos atravessar toda a es
trada do Inferno, apesar dos pesares. Apesar do ministro Alkmim. Nosso jipe merece as glórias desta jornada, desta verdadeira luta contra uma natureza
hostil e contra homens relaxados. E, confessamos sinceramen
te, terminamos a missão mas não
chegamos ao fim da estrada RicBahia. Não chegamos por uma
razão muito simples: a estrada
do Inferno não tem fim. Nem
nós, nem o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
nem o ministro Zé Maria, podemos afirmar onde termina a ro
dovia. Ela começa em Areai, a
44 quilômetros de Petrópolis
Quem se dirige a Belo Horizonte vê, ao lado direito da estrada,
uma belíssima ponte. Com êsse
aparato inicia-se a estrada do
Inferno. Ali tudo são flores
Com a continuação o viajante
descobre sue caiu num verdadeiro conto do vigário.
A extensão da estrada é de
1.595 quilômetros. Apenas 100
asfaltados.
quilômetros foram
De Areai às proximidades da cidade mineira de Leopoldina. O
restante, até Vitória da Conquista, é o que descrevemos. Daí à
Salvador a coisa ó ainda mais
terrível.

gre. Raciocinamos, então, que a
contagem se fazia de Salvador
para Divisa. Isto queria dizer
que a estrada Rio-Bahia termi
nava em Salvador e não, conforme nos informaram, em Vitória
A propósito da denúncia contra dos quatro edis da oposição na]ao conhecimento de uma das Cada Conquista...
a administração municipal, apre- Câmara do Distrito Federal.
sas do Congresso Nacional aquêDe Conquista a Jequié são 158
sentada pelos vereadores Giasds- Pergunta — Como recebeu V. les dados e informações que me
de péssima estrada.
quilômetros
apresentada
à
Chaves
de
Melo,
a
denúncia
Dulce
MaExa.
forem
solicitados, os quais, de
|tone
Aqui também procuramos nos
'•^ccs*'xAj^^^j^f*^.**
RbeP^jv*'*___
galhãcs, Hélio Walcacer e Mário Comissão Parlamentar de Inqué- resto, não devem ser ignorados
________^^^^^^^^^^^HB_________P^
informar onde terminava a ro
Piragibe, à Comissão Parlamen- rito por 4 vereadores que o pelos que acompanham mais de
dovia.
lar de Inquérito sôbre as fraudes acusam de "corrupção eleitoral"? perto a vida da Prefeitura.
A Rio-Bahia termina em _____
e a corrupção eleitoral, a repor- Resposta — Sem surpresa, pois
___P^B
_____^É__lt____!
Feira de Santana —, informou
tagem ouviu ontem o prefeito dos quatro facciosos vereadores
NAO TÊM FUNDAMENTO
nos um soldado. De* Feira de
Negrão de Lima, que respondeu denunciantes tudo se pode esperar
'
a tôdas as perguntas formuladas em matéria de expediente políti- Prosseguindo. perguntou o reSantana à Salvador segue uma IBja||F^
.__<&»¦>
'
| _____!
_Bf-$____
'j___9___________i
^^____H
estrada conhecida pelo nome de
,J°?,
______m__1_M
'
pelo repórter em torno dos 10 co, e sem temor algum, pois de pórter se o governador da cidade
'
í\^'t^Í_3_£
' _&<___¦
"Salvador-Feira".
____¦»• ______!
____>r____r^-P9__H
itens de que consta a denúncia nada me acusa a consciência e já tem conhecimento dos termos
tendo administrado sempre em da acusação.
Seguimos, então para Feira de
____________ _rl_!_!P__>mH_rl__P___-l^_'r^^
Santana, onde se realiza, às sepermanente contato com o povo, Resposta — Ligeiramente, pela
prestado conta, voluntariamente, leitura de alguns jornais. Os di'¦
gundas-feiras, uma das maiores
_H______I
__¦__*____]
_B^____
L
___________k__È_
____H______H
de todos os meus atos, não terei versos
feiras do Brasil. Só perde mesrelacionados
por
pontos
— dizem os filhos da terra
'Faça
qualquer dificuldade para contes- um vespertino não têm, como já
mo
tar meus acusadores.
— para a feira de Caruaru. Asdo ¦¦'¦':''*¦''
qualquer fundamento.
Pergunta — V. Exa. pretende supunha,
'
*"* V^"<* ': **y :v^x
sim mesmo, em gado esta vence
rateado
Senão
vejamos:
eu
teria
Í_S_3: ]____
l^^^^í^
^_____________9__l_S___B___j
!___PíKÍ ^ t
comparecer imediatamente à Co- a verba de
—
nos
alguém
Procuramos
bi3
que
pavimentação
missão de Inquérito?
informasse com absoluta segusegundo o vesResposta — Comparecerei
á lhões de —cruzeiros
O SEU BÂNÇÒ
rança onde terminava a estrada
entre vereadores ami"H^* *
^*W *
¦¦
_^Íf*_9N£«?-______________________________________________
Parlamentar assim que pertino
Comissão
O único que pode lhe dar \^ÊKKk
o calçamento de ruas
gos,
para
'.v^' *¦¦
'•'
ilustres
•
os
deputados
a
com¦¦
jjue
.••¦.}..'
a- >.
— disse-nos um
Isto
é
indicados.
mesmos
informação
esta
pelos
põem o desejem, e o farei com
4 As melhores }0
a verba
comerciante — é o guarda do
muito prazer. Todos sabem que, pueril- Primeiramente,
pavimentação não era de 3
trânsito.
em 2 anos de Prefeitura, jamais para
taxas tle juros**'{
bilhões de cruzeiros, quantia que
Guarda do trânsito?
deixei passar qualquer oportuni- abrangia
das
dotaa
totalidade
dade para explanar os problemas
Sim
é o homem indicado.
de
à
Secretaria
atribuídas
*$!%Ww®sA>.
Expediente da$ 9 ài/lê heras
Avj^IkSÍoJsSHí
s \<-,*'!*a&v ^*.^wwBIIÍ88BBSWwtW-___8-wPI -_B_raP$Pi8_<™iB~_--l HBSsiK
da cidade e explicar as diretrizes ções
Êle conhece toda a estrada.
de
Viação.
A
verba
pavimentação
administrativas que
adotei. O era, em 1957, apenas de trezentos
efetivamente, não
O
guarda,
Êstc é um trcclro da Rio-Bahia
comparecimento à Comissão, por- milhões. Não sendo
ficava preso ao trânsito de Feira
possível caltanto, dar-me-á o ensejo de levar
É o próprio inferno
homem
Era
um
de
Santana.
logradouçar, com ela, todos' os
"viajado" e conhecedor de toda
ros públicos, pavimentamos aquêSEM
FIM
ESTRADA
mente boa era a Rio-Bahia. Re- cie de planalto deparamos com — mínimo diante do sofrimento
les que a Secretaria de Viação ina região.E dele obtivemos a in- solvemos,
então, "para encurtar uma guarida do Serviço de Trân- dos que transitam diariamente
dioou. É possível que tenham sido
formação:
esa
afirmamos
que
seguir pela estrada do sito de Salvador, onde tivemos pela Rio-Bahia — estaria sobeQuando
caminho",
atendidos pedidos de muitos ve- trada do Inferno não tem fim,
A estrada termina aqui em
readores, sem que isto implique não estamos usando uma figura Feira. Daqui em diante existe Inferno. Seriam menos 40 quilo- que parar para conferir o nume- jamente compensado se desta sémetros e obedecia aos nossos ro... do motor do nosso jipe. rie resultasse algo de prático.
em
distinções partidárias, pois
boa.
planos de percorrê-la de ponta a Ali procuramos o chefe dos guar- Se o ministro da Fazenda rosolentendo que quando um legisla- de retórica. Ela, efetivamente, outra, aliás, muito
vesse soltar a verba para o asperguntamos:
dor se interessa pelo calçamento
"***i ponta. Tudo o que havíamos so- das e Que
*?'; ;
A^^^B^^^S^Êm^i^'estrada é aquela ali faltamento, que teimosamente re_J__E_J11K?^;:IIIMBI_E!'
frido, até então, transformou-se
de uma rua está no exercício de
tém nos cofres do Banco do Braem doce lembrança. O sofri- em baixo, sem asfalto?
um legítimo direito, como repreÉ a estrada Rio-Bahia — sil. Mas, conhecendo como comento, efetivamente, começava
do povo, e cumprindo
Totalmente novo. Acabado de chegar dos sentante
nhecemos o nosso "homem púrespondeu-nos.
um dever para com seu eleitoraali.
do. Para isto são os Vereadores
blico", cremos que o sacrifino
um
Aí,
o
Basta
nosso
se
diga
psiquase
procuramos
que
que
Estados Unidos. International TD-9. Último escolhidos: para defender os infoi em vão. A êle não interessa
jipe esteve três vezes na imi- quiatra!...'
daqueles que os elegem.
o sofrimento do povo, o desgasto
nência de ficar preso aos atoleitipo com bullgrader. Tratar pelo telefone.: terêsses
A prova está que, mesmo entre
de material rodante, o desperdlros. Só venceu a estrada graças
os vereadores da oposição, exis
cio de divisas. Êle tem outros
de
terminamos
esta
à
do
motorista
à
série
Aqui
e
perícia
qua38-9118. Chamar Dr. Hugo. 42178 tem vários que me fizeram tais
lidade do veículo. Num trecho reportagens sôbre a estrada do problemas. Problemas políticos
solicitações e foram atendidos.
aproximado de 80 quilômetros, Inferno. Todo o nosso sacrifício pessoais.
Pergunta — E quanto ao paque fizemos cm seis horas, conhecemos o Inferno. E mais augamento das subvenções constantes do orçamento para entimentou a nossa admiração peios
dades particulares ?
srs. Juscelino Kubitschek e Zé
Maria Alkmim!...
Resposta — Na elaboração do
orçamento a Câmara dos VereaApós vencermos esses oitendores inclui, anualmente, subta
entramos novaquilômetros,
** "" ___________________B_____________________Hg_B___S^I
"/¦ -**>_. •»j-...______M__B_ar__5____r^^
__£_*£ ._&£*c%-&%*'_^
venções
COMUNICADO N.° 58/35
que beneficiam uma W_»
mente na estrada "Feira-Salvaverdadeira gama
de entidades
dor", em seu trecho não asfaltaT)e conformidade com o estipulado no Comunicado n. 31/63. de
privadas. A situação financeira
do. Mais adiante deparamos com
1-6-57, sfto ns seguintes as bases de preço para registro dc "Declada Prefeitura não me tem peruma nova faixa de asfalto. Estsrações de Venda", a vigorar de 12 a 17 dc maio do corrente ano.
mitido pagar tais auxílios, o que
mos chegando a Salvador, Gem
PARA TODOS OS PORTOS 1)0 PAIS
só foi feito muito excepcionalcompreender onde termina a
Tipo 4 — Ilclilda Mole
Cr$ 420,00 p/ 10 ks.
mente, quando o pagamento da
Tipo 4 — Bebida Dura livre de Hlo
Rio-Bahia. Foi quando nos surCrS 410,00 p/ 10 ks.
subvenção
representava mediAqui começa a Rio-Bahia
Tipo 4 — Bebida Illo '•Estilo Santos"
CrS 355,00 p/ 10 ks
giu a última informação, mais
da de absoluto interesse públiPARA O PORTO DO RIO
Onde termina?
tarde confirmada categóricaTipo 7 — Bebida Rio
co. Não tem, portanto, esta deCrS 310,00 p/10 ks
mente.
PARA O PORTO DE VITÓRIA
relação
núncia,
com
auàlauer
a
É E NÃO É
hão termina! Acompanhemos o
Tipo 7/8 — Uchlda Rio
A estrada asfaltada, ao sc
Cr8 260.00 p/ 10 ks.
verdade
leitor. Em Divisa Alegre, última
Rio dc Janeiro, 10 dc maio dc 1958
aproximar de Salvador, se eleva
cidade do lado mineiro, está loca- Foi então que descobrimos um para a direita, numa espécie de
PAULO GUZZO — Presidente
FEROZES MOSQUETEIROS
de desvio, e, à esquerda, continua
lizado o quilômetro 935. Ali per- verdadeiro quebra-cabeça:
42919
Salvador outra não asfaltada. Numa espéFeira
de
Santana
onpara
comerciante
a
um
gunlamos
Em seguida o repórter per144 quilômetros pel-r estrarie terminava de fato a Rio- são "Salvador-Feira"
guntou se é fato o que dizem os Bahia.
da
e 104 quiquatro vereadores denunciantes,
lômetros
estrada Rio-Bahia.
que afirmam haver o chefe do — A estrada termina em Vito- Com esta pela
descoberta a informaExecutivo Municipal haver ra- ria da Conquista. Lá está loculi- cão do
guarda de nada nos vaCeado lugares cie garis e de ins- zado o último quilômetro, que é lia. Seguimos,
pois, pura Saipetores da Renda Mercantil en- o de número 1.044.
tre os edis da maioria.
Agradecemos a informação e vador.
Resposta — Os 4 ferozes mos- continuamos a viagem. Começa- Ao sairmos de Feira de Santaqueteiros tropeçam nas próprias mos a observar, então, que os na encontramos asfalto. Cerca
de bom
espadas...
que concerne a marcos colocados à margem da de trinta quilômetros
"estrada. Mas
"Inspetores No
da Renda Mercan- estrada não mais obedeciam a asfalto, numa ótima
til" há
equivoco. Não foram mesma numeração. Em Conquis- esta era a "Feira-Salvador".
criados, e muito menos ratea- ta, efetivamente, encontramos o Mais adiante, quando terminava
dos, dezenas destes cargos. Se marco número 1.044, do indo di- o asfaltamento, deparamos com
não me engano, a Lei 89!) criou reito. Mas, do lado esquerdo a um bifurcamento. Em frente esCom pequeno sinal ou totalmente financiado em
5 funções gratificadas, de Inspe- numeração era diversa. A con- tendia-se uma estrada alta e,
84 prestações, vendemos, na Rua Ministro Artur Ritoros de Renda Mercantil, as tagem ali alcançava o número aparentemente, boa. Para o labeiro, 355 (entrada pela Rua Frei Veloso),
quais não foram ainda preen-< 551! E, o que era mais estranho, do esquerdo seguia a "Feirajá em inichidas. Aliás, funções gratifica- crescia em direção à Divisa Ale- Salvador". A estrada aparentecio de construção, magníficos apartamentos de * SAdas são exercidas por pessoas
LA * 2 QUARTOS * COZINHA * BANHEIRO e DEda confiança da administração,
e se eu quiser ocupá-las com
PENDÊNCIAS COMPLETAS * e de * 2 SALAS * 4
servidores indicados pelos ilusQUARTOS * 2 BANHEIROS SOCIAIS * LAVANDEtres vereadores que me apoiam
RIA * DEPENDÊNCIAS COMPLETAS e GARAGEM,
na Câmara, não sei o que me
ser censurado. É das
todos de frente, a preços abaixo de qualquer competipoderá
praxes da vida política nacional
ção, fixos, sem qualquer reajustamento. O mais lindo
e os
próprios denunciantes, H___________M_£______É___à
integraram a maioria,
panorama do Rio: Vista total e indevassável para a Laquando
no Legislativo, não se furtaram
goa. Realmente uma oferta extraordinária! Informaa fazer indicações...
Quanto
ções e vendas;
aus garis, havendo sido o seu
em
lei
recente,
quadro,
por absoluta necessidade
do serviço,
acrescido de 2.040 funções, só
ADMIHISTRàOQRa
foram providas nas mesmas
pessoas habilitadas para' exercè-lns. Aceitei muitas recomendações. de vereadores, também
sem distinções partidárias e po_*%.*__._._...
derei dar os nomes dos que pecliram e foram atendidos. As
I funções de trabalhadores náo
são providas por concurso. QueRua da Assembléia, 104 — 11.» andar — Sala 1.109
riam, por acaso, os denunciani
Tel. 52-2800 — No local, diariamente até às 18 horas
tes, que eu escolhesse pessoalmente os 2,040 garis? Evidente, Só a perícia do motorista c a qualidade do veículo possi40979
mente que aceitei as sugestões
bilitaram chegarmos ao fim da jornada
de muitos vereadores, secreta(
—————————— —
rios-gerais, chefes de serviço,
políticos, etc. O importante é
que todos os admitidos estejam
exercendo bem suas funções e
os que não se demonstraram capacitados, já foram dispensados.
Creio que os 4 denunciantes,
mais do que a mim, ofenderam
gravemente seus colegas, alguns
ROYAL MAU UNE
dos quais dignos correligionários seus, julgando-os subornaveis, quando apenas exerceram
PARTIDAS
uma atuação
de solidariedade
FREQÜENTES
humana em relação às pessoas
POR RÁPIDOS
que indicaram e colaboraram
E LUXUOSOS
com a administração na escolha
PAQUETES
de seu pessoal subalterno. É euPARA
rioso. Será que o vereador Mário Piragibe, um dos denuncian-rifl
IP^
l-V V_
tes, estava-se julgando suborna^^^^__W__o
___v_r_J__G________________r_9^____^^^
lt_\ v \ «k
do quando me enviou uma lista
de nomes para serem admitidos
como garis? Não o sabia...
RIO DA PRATA
.'/ / * -^S^E ^
EMPRÉSTIMOS NO
MONTEPIO

BANCO DELAMARE S.A.

'

-- ¦-¦-¦--_-_t_l-_-_K-_l__ftft*Mi__-^

VENDO TRATOR
Cr$ 1.600.000,00 (Facilitados)

£______*_feS3fe»_S ___ ^556.' ^__S_HEB_F5^
" ^S?wü^l KBH íüéní&&ü

TAPETES, PASSADE1RAS, TECIDOS PARA
ESTOFOS E CORTINAS, CASEMIRAS
E TROPICAIS
por atacado e a varejo, Preços excepcionais - JACOB SCHNEIDER IRMA0
& CIA. LTDA.-Rua Riachuelo,n.° 134
Telefone: 42-3000. im

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

JARDIM BOTÂNICO

Apartamentos 100% Financiados

Wmènum s.at

É ________

P^

MALA REAL
INGLEZA

\SMMMUiJ
^0______à

em ^° Prestas°e&

RUA SETE DE SETEMBRO ESQ. URUGUAIANA

pneus econômicos e seguros

^si _BilÍfe^

EUROPA

lL

PASSAGENS DE IDA E
VOLTA E BILHETES
AERO-MARITiMOS A
PREÇOS
CONVIDATIVOS

-

'Nfl___fi.il

Última pergunta que formuÍamos ao sr. Negrão de Limn:
— Há mais alguma denúncia
|que V. Exa. conheça?
Resposta — Ainda na lista do
! vespertino que mencionei
há
I uma referência a empréstimos
ido Montepio, que pó seriam paaos funcionários amigos dos
\| jgos
vereadores da maioria, e falso.
O pagamento
de empréstimos
1 obedeceu
sempre à legislação
que rege o Montepio e nada tenho eu a ver com o assunto
Observe, meu caro repórter, como a paixão política iá ameaça
A * desvirtuar
as finalidades
rie
T"V
uma importante Comissão Parlamentar, que certamente não

J\
1

m
^

lrtformic6ei tom
Roytl Mall Agcrtclts
#-4"_i

(BRAZIL)

LIMITED

Av«nisu río
Brinco, 51S.

|\nir__)
J^-^c^J^^^i^K

foi organizada para ouvir as la-

r-a-H-C
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• _i ¦

<-•* *• _¦____!¦

•¦>

, _ii*___*_-»«»i—

*

^4*~

_*_t_Pr
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múrias da minoria insatisfeita
i contra a administração pública.
| Muito tempo perderão os eminentes deputados oue compõem
a Comissão, se todos os grupos

oposicionistas
aos diversos goestaduais e municipais,
j vemos

jáí**m \r

DUNL

X_mÜ_--__^__I _________ ¦ r_*__^^^^^^^^____l__P

w^e -'M^w

DUNLOP DO BRASIL S.A,
Fábrica em Campinas - S. P.
A.*-

(resolverem utilizar-se da mesma para suas campanhas contra
Continua na 12-. '.v-.:.:::,i

bt._i.axiiiiirfLiiirfinii._rEr_.i-_ ___t___á «¦ * ii^^______________i

RESULTADO FINAL DA PROVA PARA AUXILIAR ACADÊMICO
DE MEDICINA

Vai travar contidos com as autoridades brasileiras e pretende
incentivar o comércio entre o Brasil e o Líbano — Foi alvo
de homenagens por parte do governador Jânio Quadros em

Mediante edital ontem publicado no
Diário Municipal", o chefe do Scrviço de Seleção, do Departamento do
Pessoal, está cientificando aos intereisados, o resultado final e classilicação dos candidatos habilitados na
realizada para o exercício da
vão concretizar o estabelecimento do prova
de Auxiliar Acadêmico dc Mefunção
nacões".
as
duas
entre
comércio
dicina, das Secretarias de Saúde c AsAGRADECE AS AUTORIDADES
slstência e de Administração.
*
*
"Poucas vezes fui tão bem recebido
O prefeito Nagrão de Lima assinou
acentuou o sr. Naccache — como
logruestou fazendo ao decretos reconhecendo como
nesta visita que
-públicos, com denominações
Brasil.. São indescritíveis as manifes- douros
as ruas: Guacimitações de carinho e apreço que re- oficiais aprovadas,
Pirina, em Jacacebi cm S. Paulo e no Rio. Quero rim, Aratuquara e
e
agradecer as autoridades e ao povo repaguá: Himalaia, Nagóin, Quioto
das
em geral a acolhida que me deram Praça Sorntn, os prolongamentos
e
esperando receber, brevemente, a vi- ruas Francisco de Paula Menezes
em Masita dos brasileiros ao nosso territó- Antonio Francisco de Souzn,
rio, a fim de poder retribuir as gen- durei! a.
*
*
tilezas de que fui alvo".
A renda de ontem da PDF atingiu
a importância de CrÇ 39.383.155,60.
EM S. PAULO
O sr. Alfred Naccache esteve na
Argentina, onde foi assistir a posse
EMPRÉSTIMOS
do presidente Arturo Frondizi, aproveitando a viagem para visitar o BraNo M. E. M. será efetuado anisnhã, segunda-feira, das 8,15 às Ifi
sil.
De volta de Buenos Aires, o cx- horas, o pagamento das seguintes pro-l
de empréstimos:
presidente do Líbano esteve em S. postas
Paulo, sendo recepcionado pelo goCódigo 21 - De ordem do prefeito
vernador Jânio Quadros, no Palácio - Matrículas:
dos Campos Elisios. Ontem, prosse15.098
13.706
12.166
819
guindo o seu plano de viagem,-veio
21.423
19.799
17.533
15.471
ao Hio para uma visita de três dias.
30.731
28.213
24.233
24.045
na qual além de travar eontacto.com
33.707
31.303'
30.787
30.753
ns autoridades, pretende visitar a co37.610
56.759
55.225
43.206
lónia libanesa.
63,236
63.027
62.982
60.221
72 .'449
70.681
67.204
65.958
400.665
84.743
NAO RESPONDEU
76.176
Embora respondesse a todas ns pereletivos —
Códico 21 _ Comuns
Alfred
formuladas, o sr.
guntas
Entradas em 1953 — Matrículas!
Naccache limitou-se a sorrir quando o indagaram a respeito de sua
21.889
30.875
posição política no Libano. EntreCódigo
êle
Comuns rxtranumerárlos
lanto, segundo nos informaram
serve como elemento mediador entre 23 — Pedidosi
.a oposição e o governo.
3.098
3.085

São Paulo — Impressionado com a nossa hospitalidade

"De maneira alguma ou deixaria
„ América do Sul sem visitar o Brasil" — declarou-nos ontem o ex-presidente do Libano, sr. Alfred Naccache, ao desembarcar no aeroporto
Santos Dumont. E aduziu:
"Minha estada no Brasil será muito
curta, todavia pretendo aproveitar
éritci tròs dias para entrar em contato com as autoridades, a fim de
tratar de assuntos de interesse para
os dois paises, Inclusive os referentes ao Intercâmbio comercial. O Brasil é i terra da hospitalidade e do

j^Kfe

V^Eí4s£a3^B

Ex-presidente do Libano
Comércio entre o Brasil e o
Libano
progresso cm todos os campos seja
cientifico, social OU econômico".
Recepcionaram o sr. Naccache, em
fcu desembarque, o encarregado dos
Albcrt
Líbano, sr.
Negociei do
Khoury; o embaixador da República
Itczknla Atbier, c
A rabo Unida, ^r
figurai de destaque da colônia libanésa do Rio de Janeiro.
INTERCÂMBIO

COMERCIAL

•O

Brasil e o Líbano já mantém
intercâmbio cultural e cientifico. Todavla, o comercial ainda não foi Iniciado, pois somente há pouco tempo
os dois países estudam essa medida.
Assim sendo, pretendo aproveitar minha estada, no Brasil, para travar
contactos com as autoridades que devem apressar os entendimentos. Entiotanío, nenhuma resolução vai ser
tomada, no momento. Somente após
xx vinda do nosso embaixador para
o Brasil, e que os órgãos técnicos

DE PRESIDENTE A MINISTRO
Naccache.
ex-presidente
já
O
ocupou os mais altos cargos em seu
pais. Nasceu em Beirute e fêz seus
estudos na Universidade Francesa dos
Padres Jesuítas. Ingressou nn administração públien como juiz e ocupou
o mais alto posto da magistratura
Foi presidente do Suprelibanesa.
mo Tribunal. Durante n última guerra, foi presidente da República. Nos
anos de 1054 à 1956. exerceu o cargo
de ministro das Relações Exteriores.
t. também, escritor, historiador e jurista, além de scr um dos mais importantes personagens da política II-

banêsa.

EXPANSÃO DA CULTURA
DO TRIGO
O presidente Juscelino Kubitschek
aprovou o plano de aplicação da lmportá|icla dc cento e cinco milhões
e quinhentos mil cruzeiros, conóiante do orçamento vigente f destinada
ao Serviço tle Expansão do Triço. ao
despachar' processo oriundo do Mlnistério da
Agricultura, tendo sido
ouvido, a propósito, o Departamento
Administrativo do Sorvlço Público.

MALA DIPLOMÁTICA

PREFEITURA

NO RIO EX-PRESIDENTE
DA REPÚBLICA DO LÍBANO

ME

l.B Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958

K

Emergências
660
4.560
5.771
6.67'i
7.572
11.178
12.095
13.840
15.571
17.764
19.599
21.167
24.167
24.8::2
27.322
28.717
29.502
32.018
33.310
34.350
35.745
36.297
37.687
39.136
41.093
44.875
46.596
48.777
49.719
49.984
50.789
52.144
53.584
53.584

— Matrículas:

3.109
5.450
5.691
7.039
7.784
11.343
12.465
15.224
15.957
17.858
19.828
21.293
24.634
20.320
27.802
29.089
29.659
32.096
33.465
34.790
35.846
36.433
38.231
39.197
43.887
45.035
46.643
48.823
49.729
50.098
51.412
52.162
53.593
53.593

3.431
5.490
5.810
7.021
7.192
11.522
12.478
15.233
17.024
18.780
20.300
21.729
24.408
27.009
27.483
29.100
29.772
32.672
33.735
35.416
36.101
37.612
37.855
39.599
44.346
45.059
48.136
49.237
49.810
50.386
51.462
53.180
53.600
53.600

4.030
5.729
5.947
7.067
9.712
11.868
13.258
15.379
17.487
19.066
20.354
23.941
24.582
27.185
28.453
29.398
31.393
32.981
33.801
35.483
36.125
37.682
38.960
41.059
44.640
45.425
48.764
49.390
49.834
50.699
51.695
53.369
53.842
53.842

56.780 igem do Hospital do Servidor pelo
57.792
prazo de 90 dias, sem direito a qual53.713
quer vantagem da PDF; Carlos Eduardo Penteado a estagiar na Clinica
59.367
60.272
Urológica do Hospital do Servidor
61.407
pelo prazo de 90 dins, sem direito a
62.457
qualquer vantagem da PDF; e Amaurina dos Santos a estagiar no Serviço
63.362
de Enfermagem do Hospital do Ser64.509
vidor pelo prnzo de 80 dias, sem di.65.005
reito a qualquer vantagem da TDF.
67.485
63.768
DESPACHO
69.254
«9.748
69. ns.-)
Na Comissão Municipal de Acumu70.310
69.984
laçáo de Cargos: Maurício Sanchez
70.860
70.386
71.458
Basseres — Aprovo o parecer da
71.237
COMAC. Venha a apostila no D. P.
73.185
71.942
73.838
73.378
Departamento lio Pessoal
74.416
74:139
74.927
74.423
DESPACHOS DO DIRETOR
114.905
73.248
85.841
84.973
Nelson Pereira. Antonio Vieira da!
88.946
87.273
89.987
Silva, Feliz Maria Mauro Caruso, Ar-1
89.2E0
Brivaldo:
Pinto de Oliveira,
400.146
naldo
92.565
Pereira, Francisco Pereira |
400.517
400.181
Baptista
Pacheco. Pedro Pontes Alves, Anaydej
950.899
400.614
de Mello Moraes, Galdino Carvalho |
931.303
930.987
de Souza, ArnUen Caetano de Souzn,,
951.587
951.366
Darcy Reis, Severino Ramos Nasci- i
931.372
951.736
mento, Pedro Rodrigues de Souza —I
990.292
952.998
Indeferido; Dulcinéa da Silvn — Ar-j
Código 32 — Pedidos:
Férias
qiiivc-se; Sernpião Venàncio de Oli-!
Manoel Vi-,
veira — Retifique-se;
4.632
546
r.liaes, Aéclo Soares Nogueira — Ar4.611
4.326
4.778
698
1.720
4.679
quive-se; Maria Carlota de Faria AnjoJ
4.850
794
Coutinho, Sérgio Pinto Rodrigues —
4.836
4.780
4.878
Aprovo; Antonio Lopes do Vale — |
4.873
839
4.856
4.931
4.924
Cumpra-se: Jovina Moraes de França i
4.9211
4.886
4.933
Reis _ pague-se em termos o fune-;
4.977
4:680
4.941
5.004
ral; Rosa Correia da Silva — Pague-i
4.997
4,9Sfi
4.991
5.030
se em termos; Honório Coelho de.
5.029
5.020
5.017
5.039
5.050
Amorim Reis, Vicente Marsdno, Ma5.036
5.033
de
Oliveira, Antônio;
5.099
noel Augusto
.5.00:1
5.09(1
5.083
5.120
Duarte Brandão, Isaura Santos, Au-j
5.114
5.112
.5108
5.106
5.164
5.141
guslo Fernandes, Luiz Almeida, Jairi
5.123
5.190
5.178
Charles. José Severino Filho. Etelvi5.172
5.16B
5.215
na dá Silva Santos — Concedido três
5.204
5.201
5.194
5.252
meses dc licença especial; Arnulpho
5.249
5.235
5.219
5.285
5.269
Rodrigues Chaves,' José Paulo Rodri5.265
5.263
5.619
5.392
5.305
5.288
gues. Rosina Nathalia Giudice — Con6.437
cedido seis meses de licença especial;
6.359
5.918
5.699
Alda dd Almeida Sc Moutinho — Confi.754
7.325
6.810
6.463
cedidos quinze meses de licença espe.
7.681
7.517
dos
Santos,
Benigno
Thiago
ciai:
Edgard Martins, Norival Mariano dos
Casamentos — Matrículas:
Santos, João Mariano Flores Júnior,
José de Souza Santos, Herminio Go952.036
74.387
mes dos Santos, João Mariano Flores
PROPOSTAS F.M EXIGÊNCIA NO Júnior, José de Souza Snntos, Herminia Gomes da Silva. Vicente Martins
M-42 (5° ANDAR)
de Oliveira, Alyrio Moreira de AlbuCompareçam
para esclarecimentos querque, Rubem Viana Alvares, Arcotrazendo o último contra cheque — lino Pereira da Silva — Indeferido;
Maria Coeli Perdigão Batista Coelho,
Matrículas:
Maria Helma Hamacher — De acôrdodo; Seraphim Ferreira, José Anto33.323
22.698
14.912
2.016
João
Baptista
Figueiredo,
nio de
990.499
87.431
72.464
50.249
Proença, José Mendes — Mantenho o
990.627
despacho: Antonio Bruno, José Riba
Compareçam para esclarecimentos mar Eraga — Indeferido; Mame Ca- Matrículas:
I sado de Lima Antunes — Arquive-se;
jRaul Teixeira da Silva — Indeferido:
53.088 ILaurentino Serenado Coelho, Bahúla
53.048
27.468
6.469
63.258 | Claro de Miranda, Odim Aquino Cas61.051
59.055
57.450
69.353
ses — Assinadas as apostilas.
68.302
67.818
65.958
950.801
400.280
85.797
75.239
Serviço de Informações
ATO DO PREFEITO
54.237
57.124
57.823
59.055
59.868
60.596
61.512
62.573
63.622
64.748
65.115
67.650
69.158

53.018
57.156
57.897
59.185
53.884
60.651
62.354
62.834
63.897
64.748
65.734
68.234
69.188
69.706
70.241
70.551
71.291
72.215
73.333
74.273
74.512
77.124
85.627
•80.453
83,348
92.62
400.227 .
930.184
951.217
951.427
951.812
990.187

56.130
57.495
53.633
59.353
60.085
61.155
62.401
63.277
63.980
64.894
61.218
68.701
69.225
69.401
70.378
70.666
7i.::o7
72.1123
73.714
74.407
74.6711
82.807
85.910
88.025
89.970
40.072
400.280
930.756
951.283
951.481
951.089
990.269

Exonerando a pedido, o conferente
de Coletoria, da Secretaria de Finanças, Tharcio dc Oliveira Pinho, do
cargo de Fiel do Tesouro do Q. P.,
que exercia, em substituição, no impedimento do respectivo titular Consuelo Tarqulnio.

DESPACHOS DO CHEFE
DO SERVIÇO

Astrogildo Miguel Augusto — Compareça munido de Cr$ 10,00 em selos
de expediente da PDF a fim de receber a certidão requerida; José Amancio Pereira da Câmara — Pague a
taxn de pcrcmpçno; Fernando CânoiSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO do dc Souza Filho — Compareça para
cumprir exigência; Guilhermino Sonres Bonfim — Junte sffu decreto de
ATOS DO SECRETARIO
provimento: Aracy Campos dc Faria
Compnrcça parn cumprir exlgín
Autorizando Haid.*e Aparecida Chagas a estagiai no Serviço de Enferma-'cia; Jurandyr da Cost^ Baptista —

VA

/

MONTEVIDÉU — A Câmara dos Deputados rendeu
homenagem ao ex-embaixador do Brasil no Uruguai,
Jacomc Baggi de Bereuguer
César, falecido no Rio de Janeiro quando,, se encontrava
no exercício de suas funções
como representante brasileiro
no Uruguai.
Fizeram uso da palavra legisladores de vários partidos
políticos, que enalteceram os
atributos intelectuais e morais
do extinto. Resolveu-se, por
unanimidade, fazer chegar ao
Conselho Departamental dc
Montevidéu a sugestão dc que
se dê o nome de Bercnguer Cesar a uma rua da Capital uruguaia e de que se envie a versão taquigráfica do ato h
Chancelaria, para que a faça
chegar ao Itamarati e à famiHa do extinto.
O jornal "La Mafiána", colorado independente, referese ã homenagem da Câmara
ao extinto embaixador brasileiro e diz que, reconhecendo
a autenticidade (Ias razões da
homenagem, "apoiamos a iniciativa de perpetuar a memõria daquele, incorporando seu
nome à nomenclatura urba-

^HtfR^

Novo acôrdo com
a Argentina
BUENOS AIRES — O subsecretário do Comércio Extcrior, sr. José Carlos Orfila,
recebeu ontem o sr. Leopoldo
Diniz, conselheiro econômico
da embaixada do Brasil em
Buenos Aires, que estava em
companhia de várias personalidades do mundo dc negocios. De acôrdo com os circulos bem informados, foram
essas as primeiras conversações destinadas ao estabelecimento de novo arôrdo comereial entre o Brusil e a Argentina. (F.P.)

na". (U.r.)

Comissão Demarcadora de Limites

Pesar de Honduras
A Embaixada de Honduras,
em nota ontem, enviada ao
Correio da Manhã, manifesta,
por intermédio deste jornal, ao governo e ao povo brasileiro o pesar daquela
missão diplomática pelo recente desastre da Central do
Brasil.

Esteve ontem' no Itamarati
o general Ernesto Bandeira
Coelho, que foi despedir-se do
ministro das Relações Exteriores, por ter de seguir para o
norte do pais, onde vai inspecionar os trabalhos da Comissão Brasileira Demarcadora de Limites. Nessa ocasião,
o chanceler Macedo Soares comunicou ao general Bandeira
Coelho que o presidente da
República havia assinado dccreto que permitia fôsse a
Chefia da Comissão Demarcadora ocupada por um oficial
general, tendo em vista, prinCompareça munido de CrS 10.00 em
selos de expediente da PDF. a fim üc
receber a certidão requerida; Ivone
do Nascimento França — Junte o rcclbo do funeral; Neuza de Pinho Tavares — Reconheça a firma do cônjuge da outorgada: Eduardo Xisto da
Silva — Junte o recibo do funeral:
Luiz Dourado dos Santos — Junte os
documentos mencionados na petição:
José Tinoco Barreto — Junte procuração cm termos; Hilda Morgado
Cabral — Junte memorando do responsável do núcleo com o periodo cia
liccnça-prèmio; Luiz Josi* de Olivelrj
— Junte certidão de nascimento de
um filho com a companheira de coabitação; Jos6 Calixto Ferreira — Com"l"
para esclarecipareça ao Setor
mentos; Raimundo Alves da Costa —
"I".
Compareça ao Setor
para csclarecimentos; Alaria Innya Santos Estrella — Compareça para ciíncia c
receber documentos; Rafael Rodolfo
Attanasio — Junte o decreto de provimento anterior a 1934.
Compareça ao 3-I'S — Maria Annrecida Lucena, Jorge Santa Anna, Angelina Costa da Silva.
Declare o motivo da presente petlçâo — Amelüjia Fernandes de Azcvedo, Ilka Rolha dc Mattos, Glyecrio
Manoel Martins.
*6
CPR —
Compareça para receber
Nilton Caldeira. Ary dc Farias. Elhcr
Figueiredo ,da> Paz, Banco da Prefeitura do Distrito Federal SA
Compareça para esclarecimentos —
Alfredo Altivo de Carvalho, Elisário
Pessoa, Marllia Nery Pinto dos Santos. Adolpho Zidlrlch, Rochacl Fernandes da Cosia.
Compareça para ciência — Francisco Felix Xavier Filho, Olímpio
Ceylão Rangel, Ayres Ribeiro de Soiir
za Neves, Hilário José dos Santos.
de
Araújo
Marina
Peixoto,
João
Viana. Vera Maria Bourrus, Hcrmann
Von Doellinger.
Compareça para receber documentos — Geralda Maria da Costa, Helena de Oliveira Lamin. Angelina Magalhãcs Vieira, Ionisc Pereira dos
Santos, Déa de Souza Cruz.
SECRETARIA

dn^up*%

cipalmente, o empenho do govèrno em que o general Bandeira Coelho, recentemente
elevado a êste posto, continuasse na mencionada chefia. Disse, ainda, o ministro
das Relações Exteriores da
satisfação com que havia referendado o citado decreto, na
certeza de que o mesmo lhe
de
oferecia a oportunidade
reafirmar aquele empenho e
de pedir a concordância do
general em permanecer diriyirido os trabalhos de demarcação, com os quais vem êle
prestando relevantes serviços
ao pais. O general Bandeira
Coelho, aceitando o convite,
agradeceu a prova de confiança que recebia.

Ao embaixador
Bereuguer
César

ATOS
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Brasil-Venczuela
CARACAS — O chanceler
Oscar Velutini concedeu à imprensa entrevista coletiva sôbre aspectos das relações arçenlino-venczuclanas, a propósito da sua viagem a Buc-

nos Aires para assistir à possc dn presidente Frondizi.
Referiu-se também o sr. Velutini à sua visita ao Brasil,
dizendo que, embora fôsse de
caráter particular, recebera
numerosas atenções. Teve, a
propósito, palavras de agradecimento para com o ministro do Exterior, sr. Macedo
Soares, falando ainda sôbre a
personalidade do presidente
Kubitschek,
com
Juscelino
quem se entrevistara cm palácio.
Terminou o chanceler informando que o sr. Macedo
Soares pretende visitar a Venezuela cm junho próximo.
(U.P.)

Regresso ao pôslo
O embaixador Raul Bazan
Dávila, chefe da missão diplomática rio Chile, regressa ao
seu posto no Rio a 16. Durante as suas férias, ficou como Encarregado de Negócios
do Chile o ministro conselheiro Pastor Roman Larrain.

À delegação brasileira
No dia 16, haverá na Embaixada da Suécia uma recepção em homenagem aos membros da Delegação Brasileira
ao Campeonato Mundial de
Futebol. O Encarregado de
Negócios da Suécia no Rio e
o sr. Knut Bernstrom.

Em Roma
ROMA — Realizou-se, em
simples cerimônia, a bênção
da nova sede da chancelaria
da Embaixada do IJrasil ,junlo ao governo italiano. Presentes os funcionários e auxiliares da mesma, com o cmbaixador Adolfo Cardoso de «'
Alcncastro Guimarães:
funcionários da embaixada do
Brasil junto à Santa Sé: o
cônsul brasileiro em Roma,
sr. Vieira de Melo. A bènção à nova chancelaria íoi ministrada pelo revendo padre
Paulo dc Tarso Nacca, reitor
do Colégio Pio Brasileiro em
Roma. (ANSA).

Campo Grande verá
festa das camélias
IN.i próxima tôrçii-feira o Teatro Rural do Estu»
dante. festeja o septuàgésimo aniversário da
Abolição — íwZé do Pato", de Elsa Pinho
Osborne, no T.R.E.
A população de Campo Gran- sença do prefeito Negrão de T,ide assistirá
na próxima terça- ma, cuja senhora é a patronesse
feira, dia 13, à Festa das Carne-,
(Continua ná 16." página)
lias, com que o Teatro Rural do.
Estudante comemora o septuagésimo aniversário da Abolição
da Escravatura. A festa se estenderá por toda a semana, constando de representações teatrais,
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AGRICULTURA

DO SECRETARIO

Designações e rcmoçfies — Ulysses
Gomes para o Departamento de Agricultura;
Manoel Pereira dc Castro
para o Departamento de Abastecimento; Therezlnha Pires Ferreira para
o Serviço Florestal, Ilha dc Brocoió:
Rosemir Fogaça para o Departamento
cie Abastecimento; Vicente Gonçalves
Godinho para o gabinete do secretario, Fazenda Modflo de Guarntiba;
Aldacyr Faleiro dos Santos para o
Departamento de Agricultura. Sctíir
de Mecânica Agrícola: Ubirajara Ri-,
beiro para o Departamento de Abas-1
tecimerito; Vasco Pereira dos Santos
para o Serviço de Expediente; João'
Evangelista de Carvalho para o Dcpartamento de Veterinária; e Ulysscs;
Carneiro para o Serviço de Adminis-;
tração.
DESPACHOS
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Herculano Carneiro
"Ze do Pato"
f

inaugurações dc monumentos, palcstras e o "Baile das Camélias".
Haverá ainda a apresentação
da peça de Elza Pinho Osbornc.j
"Zé do Pato", dirigida
por B. de
Paiva, e representada pclo elenco;
do Teatro Rural do Estudante,!,
tendo à frente o jovem idealista
—
Au-| Herculano Carneiro, que ehearDomiciano Leocádlo Antunes
torizo o período; Tito Lara da Silva j nará o papel dc "Zé do Pato".
Cia. Ltda. — Aceito as obras em
caráter provisório; Manoel Mesquita!
A PEÇA
Luiz;
Concedo
o cancelamento;
"Zé do Pato" cont.i fato G epi-j
Raymundo Tavares Macedo - Com-I
esclarecimentos; Serviço sódios que precederam a Abolipareça para
'(proc.
2.075.460/57) — De- çáo c o seu momento culminante.
Florestal
signo para fiscal das obras o arqui- ¦ Traz á cena as figuras históricas
teto Paulo Andrade; e 4-AG (processo, de Paula
Nei, José do Patrocínio,
3.001.777/37)— Designo para fiscal das,
obras o arquiteto-auxlliar Milton Go- Hcnriqueta Sena e outros tantos
vultos que serão vividos pelos
mes Abrunhosa.
artistas do T .R. E. no palco rio
Departamento de Agrlrultura
Teatro Artur Azevedo, em CamATOS DO DIRETOR
po Grande.
Todos os recursos técnicos cs—
de
Oliveira
Valdir
nriiunaçõn
tão
sendo empregados para a
e
MiFrança
Castanheira
I Rocha, Nféá
i dalcna da Conceição Barbosa para soh montagem do espetáculo, desde o
os bens palco rotativo, projetores de luz
inventariar
I
presldír.cia
patrimoniais do Serviço de Correspon- concentrada, aparelhos de som dc
Idtncia; Camerino Teixeira dc Freialta-fidelidade, etc.
Mas Duarte de Oliveira. Subael Magai lliãcs da Silva e Alighicrl Jacome dc1
Cio.
MONUMENTOS
i Araújo para estudar e propor medidas,!
Na mesma ocasião, com a prepara regularização do material avi-,
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a sinta
a diferença
\

Fillro tipo «uropeu, usado
na Fronça, Itdlio • Suíça
Filtro moli
celulose

puro- 100%

Filtro jem olleror o sabor
do cigarro
topes Sá • Bons Produtos dosda 114?

cola do Departamento dc Agrícultura, em poder dos lavradores, no pra-'
r.o de 30 dias.
SECRETARIA DE VIA ÇAO E OBRAS
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"Preço da
pastagem, parti ndo do Rio ou de São Paulo

Vai aos Estados Unidos? Escolha a viagem melhor.
''Sclicherazadc" o espera! A Real o convida
O vôo
a realizar esta viagem dc sonho nos uhra-modernos
Supcr-H Constellations. Atendido com a tradicional hospitalidade brasileira, você viajará cconômica mente desfrutando dc luxo e conforto incomparáveis, no mais moderno avião comercial da hora

presente. E enquanto voa a mais dc 500 km. por
hora, voce tem a bordo música suave c ar condicionado... macias poltronas que se estendem para o
seu repouso... apetitosas refeições quentes! E, acima
dc tudo, um vôo excepcionalmente sereno, guiado
pclo Radar. Conheça o novo prazer de viajar,
voando aos Estados Unidos ou à Argentina, nos
'Constellations da Real.
novíssimos Super-H

York...

toda

paga

em

a
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Moyíéi KMtenber*. Edna de Andrade — Autonzo «m ttrmo» a reatl-'
'uiçio daa tmporUnciaa: HafencleveiS/A Ferragens t Miquina!. Casa fUEd
Com*rrto e Indústria S A — Difiro
*m termo» a pTe1eiK*o: » Rodrigo

cruzeiros.

Rumes: tri 32-4300 t 32-/399
Avfnixia Rio ,Brane&, 2/7 — Ul

'
;

DESPACHOS DO SECRETARIO

conexão com os maiores linhas aéreas americanas.
Passagem

,1
¦
'

—
Antônio
iini;inf»r<
Adelino
Tomí para o Departamento de ConFerreira
e AnJosA
Geraldo
cessões;
tonio Guapyassú para o Drpartamcnto de Esgotos Sanitários; Valter Chave». Jo?.'- Andrade Fernandes. Manoel
Gonçalves da Silva,«Manoel Jos' Macharet, Valdcmar Gonçalves. Nilton
Tosta Pancira. Sebastião Silveira da
Cunha. An Osvaldo Marques. Silvio7
Paulo da Silva Bandeira.
Gonçalves,
Benvindo
Júnior, j
Pereira
Augusto
Jorge Cândido Cardoso, Lorivil Lopes Braga. José Simão Ramos. Augus- ;
to da Silva de Souza e Dorival Lopes
Braga Filho para o Departamento de
Limpei» Urbana.

Clpalda Comércio * IndÚJlrii S/A
Injcrevt-w em face do que tnforma a V. C. M.

Consulte sua agencia dc viagem ou a
Com e rnitmo postagem você podt visitai Nova
Washington... São Francisco... Los Angeles, em

|

DO SECRETARIO

Rua Sania * Uzia 732 ,—
Acv.iia AlUnhce, 1936 —
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IPANEMA
ED."GERIBÁ"
Rm Antônio Parreiras, 71 - Vendemos, em incorporação, magníficos aptos., em moderno edilício sóbre pilotis, com jardim e play-ground, constando de sala, 2
comquartos, banheiro com box, cozinha e dependências
metros
pletas de serviço. Excepcional localização a 100
da Praça General Osório — Preços tixos a partir de
810.000,00, com grande tacilidade de pagamento —
Informações com PUHH - Avenida Almirante Barroso,
81 — 2.8 andar - Telefone 52-4077 (rede interna).

pagina)
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958

l.° Caderno

ESCLARECIDO UM DOS ASSALTOS A MOTORISTAS

Fogo destruiu dois
milhões muna farmácia
em Copacabana
Não fora a presteza com quecombate às chamas, suudo mediagiram os bombeiros dos postos Içado e internado no Hospital MiCopacabana e Humaitá, sob o co- guel Couto, como também dois
mando do tenente Ozias, a far-|soldados do Corpo de Bombeiros,
macia "Drogalándia", situada na que sofreram ferimentos diver
Rua Raul Pompéla, 1GÍJ-A, seria sos, motivados por cacos de vitotalmente destruída por violen- dvos. Os prejuízos, apesar da pouto incêndio que irrompeu cm seu ca duração das chamas foram sulaboratório, cm virtude da expio- periores a dois milhões de crusão de um fpgareiro a álcool. A zeiros.
quantidade de éter e álcool e ouINÍCIO DE FOGO
trás substâncias dc fácil combus-,
Seriam aproximadamente la
tão fez com que as chamas sc propagassem com intensidade incrl-1horas, quando um dos donos da

0 ocorrido na jurisdição do 16.° Distrito Policial
foi desvendado por policiais da Seção de Roubos
e Furtos daquela Delegacia — Um menino de 13
anos entre os assaltantes

.:-¦;.

;¦;'

_____________

Com a prisão de Orlando Ferrei-jdisse na Delegacia de Vigilância, irlra, vulgo "Lando",
e do
menino sando que desconhecia os comparsas,
V.L.,
13
alcunhado formam eles perigoso trio de assaide
anos,
"Angu", ficou totalmente esclare- tantes a mão armada, e
quc há temcido o crime de que foi vitima o pos agiam em diversos bairros.
OS COMPARSAS
Bastos,
motorista
Antônio Matos
conforme
noticiámos,
fato
que,
ocorreu às últimas horas da noite
Sãu eles Orlando Ferreira, vulgo
do dia 12 de abril na Rua Marechal -Lando'' de 1!) anos, e o menino V.
Aguiar, em São Cristóvão. A elu-!r_., vulgo "Angu", dc 13 anos, amdo misterioso
cidação
homicídio i_0s residentes no Morro dos Maçaj
veio
à tona, quando
o meliante íCOs
'¦• ¦ barracões sem número. De posse
"Gavião",
José Silva, vulgo
fô-'
que
destas
informações, os investigadores
ra preso pela Delegacia de Vigi- encarregados das diligências rumaram
lância, dias após o crime, resolveu,
para o morro na madrugada de onsem que ninguém esperasse, con- tem, e após horas dc buscas consefessar que tinha sido um dos par
guiram localizar os dois. Ambos fo<ii.<fvuiiii._i
ticipantes
da
ocorrência.
un
u\,ui i tni.in,
Êste, icle ram apanhados dormindo e levados
citei
vado ao 16? Distrito Policial, júrisa delegacia.
dlção da ocorrência, foi Inquirido para
durante dias seguidos, até que rePLANOS TIIAÇADOS
solveu
apontar
seus
comparsas,
cujas prisões ocorreram na madruO menor V. L., apesar da sua tengada de ontem no morro dos Mara idade, formava com seus compacacos, onde residiam.
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Rua Morais e Vale
Pátio dos Milagres
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O fracasso da nossa Policia Civil — já nno c itoi-idade
— n ninfluejii mais ilude. Sabem quantos residem nesta Capilai quc ela. em quc pesou as declarações em contrário dc
seu chefe, c a pior do mundo. Já não podemos fazer por
7iifi7ios. E i.s-ío porque, desde mtttlo. rimos alertando os respor.sáveis pelas gritantes c injiisti/icát-eis anomalias quc sc
verificam, ua Rua Morais c Vale. Uma rua, voltamos a informar à Polícia, que c.vistc uesta Capital. Uma pequena e
estreita rua que fica ali na Lapa. Sim, na Lapa, aquela parte bem central da cidade por onde passam quantos se riirtgem à zona sul. ou dali vem ao centro. Saibam todos, porém,
que o Pátio dos Milagres em que a inépcia da Polícia transformou a Rua Aforais e. Vale, perdura terrí/ieo e iuenarrável. Aíaroinais aos magotes ali campeiam livre e tranqüilajueute, praticando avraltos de modo estarrecedor, numa média
dc i a 5 por noite. As vitimas, quando escapam á saulia sanguinaria dos meliantes, não mais procuram a Policia. Basta
a perda dos bens. Per quc. então, perder tempo?
.Ainda na madrugada de ontem, quatro assaltantes ali sc
"divertiram" a valer. Culminaram
suas seguras "proezas"
a Polícia ?ião os perturba, de
(sabem ._..que
j _ j _ _ _ -í _ _ _
. .

"Laudo" e "Gavião",
Da esquerda para a direita
comparsas do pequeno delinqüente

de "Gaxar sua namorada no cinema traçou confirmando as declarações
natuera
como
estampido,
O
meliante.
vião".
o
os planos eom
pequeno
noite, e o
Estavam conversando sobre o assun- ral ecoou forte dentro da
"Gavião" mais trio temeroso cm ser preso fugiu e
to, quando divisaram
alcançou o Morro do Tuiuti. Dali os
adiante.
Marechal
Rua
nheiros perigoso trio de assaltantes Dirigiram-se a êle expuseram-lhe o três desceram pela
e ladrões. A arma utilizada no cri- plano, tendo "Gavião" sugerido que Jardim até a Rua da Alegria onde
ANTECEDENTES
'^T^mWÜi ' '*"
a Praça
'^MirwMMBy g^^MHBBB_W|)_____t
Conforme
noticiamos na folha de
o assalto fosse levado a efeito a um embarcaram num taxi até
___^Xi^tmmmmmWm^m^'^rfiriWi lm\S.^ ¦
13 último, o motorista Antônio Mamotorista, já quc esta era sua es- Barão de Drumond.
apatos Bastos, foi encontrado morto às
pecialidade. V. L. íoi mandado
ASSALTOS CONFESSADOS
últimas horas da noite anterior dennhar um taxi no ponto existente na
Além de inílmercí; casais assaltados,
tro de carro de praça 5-44-B7. Espraça, tendo o motorista recusado. "Angu"
confessou os seguintes delitava o mesmo com o crânio amassaVoltou com o recado e Instante deBas- tos do trio. Numa casa da Rua Silva
do a golpes de barras de ferro
e
pois acenaram para o carro de^
de
•ty>$$w&%' j
•f^V^s^" 9*f&$!$il&fÍ(íi _^_E___3§r£»_£ã&m43í»( apresentava ainda uma perfuração a
tos que passava pelo local. Entra- pinto, furtaram óculos, relógio
bala no abdome. Logo após chegar
ram e mandaram que o mesmo ru- pulso, despertador e um anel de oumasse para o Largo do Pedregulho. ro, Noutra da Rua Barão de Coteno local,
final da
Rua Marechal
Rua
Na
FRUSTRADO gipe, roupas e sapatos.
CRIME E ASSALTO
Aguiar, em São Cristóvão, as autorl"Lando" sentou-se no banco dian- Conselheiro Galvão assaltaram uma
dades do lfi.0 Distrito Policial suspeiteiro e seus dois companheiros no senhora em plena via pública, letaram tratar-se de tentativa de Ia"Gavião", quc a vando-lhe a bolsa com regular quantrazeiro, sendo que
trocinio. Por outro lado, a família
esta altura estava com a arma do tia em dinheiro. Na Rua Souza Franvingança,
da vítima suspeitava de
menino, ficou alojado às costas do co, de unia residência, furtaram um
porquanto o veículo pertencente ao
motorista. Quando o veículo atln- relógio carrilhão. Numa oficina meser
adquirido
de
antes
por
morto
um pavárias
disputas
de
61e fôrn motivo
gia o destino, poucos metros antes cânica da Praça 7, furtaram
•Gavião" determinou que o carro se- letó, que num dos bolsos continha a
tle posse. A situação estava neste pé,
cruzeiros. No
Uni flagrante tomado no local do sinistro, vendo-se Bom- e as autoridades do 16.° Distrito Poguisse e entrasse pela Rua Marechal Importância de 7 mil
Aguiar, quc finaliza numa escadaria cruzamento das Ruas Barão de São
beiros no interior do estabelecimento, quando procediam licial entrosadas com policiais da PoFonseca, asque dá acesso ao Morro do Tuiutl Francisco e Teodoro da
lícia Técnica trabalhavam na cluclao serviço dc rescaldo
Logo que o carro parou, segundo o saltaram um garoto e roubaram-lhe
dação do crime.
menino, "Gavião" deu uma gravata 8 mil cruzeiros que o mesmo trazia
vel, envolvendo em pouco tem- farmácia, sr. José Gomes Marno motorista e disse: "a hora é essa" numa pasta. Nas ruas Conselheiro
DIVERSAS PRISÕES
Um quês, foi alertado por forte espo todo o estabelecimentoA reação do motorista não se fêz es- Galvão, Paula Brito Pedreira, e Teo"Gavião" declarou, doro da Silva, outros assaltos pratioperário de uma obra fronteira tampido ocorrido no laboratório Como sempre acontece, decorrido
perar, e segundo
ficou ferido ao prestar auxílio no Correu para o local e deparou algum tempo, elementos da Policia
acidentalmente, jà caram.e neles foram furtados rádios,
detonou
a
arma
com enormes labaredas, chaman-lTécnica abandonaram quase que por
Sóbre binóculos, relógios, passarinhos e ouengatilhada.
ela
estava
quc
"Angu" foi inquirido tros objetos de valor. O intrujão do
do, Incontinentl os bombeiros do [completo o caso. Passou então o misdetalhe.
êste
Copacabana que, por sua vez, re terioso crime a ser diligenciado pelos
material segundo confessou o meniiquisitaram
reforço ao posto de Investigadores Humberto, Mário, Nesno delinqüente, atende pelo vulgo dc
Roudc
Seção
da
Magalhães,
'v
"Zé da Tendinha", e reside no Morro
Humaitá. Devido ao farto mal.-;- toi
&\
;S
t,
^S^BP^
PoliDistrito
16°
rial de fácil combustão, como se- bos e Furtos, do
do .lacarezinho" Este elemento está
diversas
prisões
ja álcool, éter e outros drogas, ciai. Diariamente
sendo procurado pela Policia, mas até
as chamas em instantes envolve- foram efetuadas, notadamente de eleL.
agora não foi localizado.V.
Idade,
sua
tenra
da
Aposar
Vasram lodo o estabelecimento, trans- meiilus residentes na Barreira do
de
idéia
a
praticar
teve
foi
quem
Capital realizado c reservas
formando-o numa imensa fogúei- co, local este Impregnado de marglum assalto
CrS 75.000.000,00
ra. Em virtude de não ter falta- nais. Na noite do crime dois homens
Na tarde de ontem, na Rua IbiFundada há 85 anos
Estes, ajudantes de ca- me a êle pertencia c por êle foi
vinte
mide
assistiram.
menos
o
em
água,
As instalações do "Correio tia jdo
entregue a "Gavião", quando plane- turuna, em frente ao prédio n.°
| nulos as chamas foram debela- minhfio, que se encontravam eonverManhã" estão seguradas, em daSi
sando nas proximidades, foram con- jado o assalto. No depoimento que 178, Jorge, de 11 anos, filho de
Ernani José dos Santos, morador
parte nesta conceituada
vidados a comparecer ao 1G.° Distrito prestou, disse V. L. que ia descer
"Lan- no morro de São Ccrlos, barracão
Companhia
Policial, e durante dias, suspeitos de o morro, quando deparou com
um
os do",
TRÊS FERIDOS
DIRETORIA:
olhos vendados desfilavam ante
que, em companhia de sua na- sem número, foi colhido por
OCTÁVIO FERREIRA NOVAL
dois homens sem, cntretantto, serem morada se dirigia a um cinema na bonde de número ignorado. A viJOSÉ AUGUSTO d'OLIVEIRA O operário Nataniel Francisco reconhecidos. Alegavam que o local Praça Malvino Heis. Acompanhou-os Uma sofreu esmagamento da pero trajeto disse na direita, sendo transportada
OCTÁVIO NOVAL JÚNIOR
dc Souza, de 23 anos, que traba- estava demasiadamente escuro, por até o local, e durante"Lando"
que pre- para o Hospital Souza Aguiar,
RENATO FERREIRA NOVAL lha e reside num
edifício em ocasião do crime, o que, aliás, a po- discretamente para
6
ficou internada em estado
,,,_dc uma
.„ nota (dinheiro).
ondeSede própria: Rua do Carmo n.° construção no n°. 201 da mesma lícia não ignorava. Diante disso as cisava
um grave.
43, 8." e 9." pavimentos esquina rua, sofreu um ferimento profun- duas testemunhas foram liberadas o que os mesmos podiam planejar"LanO comissário de plantão no 1D.U
nes: 22-1900 — 22-1908 c 22-1909. do no braço esquerdo, provocado os policiais continuaram em sindi- assalto ou um roubo qualquer.
do" topou a parada c depois de dei- D. P. registrou a ocorrência.
da Rua Sete dc Setembro. Telclo- por caso de vidro. Devido a gran- cãncias.

na

"Confiança 5.

FAÇA Seus Seguros

5551 de quantidade de sangue que perdia, foi o mesmo removido para
o Hospital Miguel Couto, sendo
estado gravoali internado cm
.ambém os soldados do Corpo de
Bombeiros, Luiz Gonzaga, de 19
residente na Rua Moniz
unos,
! FOGO!...
Barreto. 111, e Joaquim José da
Silva, de 19 anos, morador na
PREVINA-SE!.
Rua Nova, 9, no Eslado do Rio,
sofreram ferimentos derivados de
Consulte hoje mesmo o
cacos de vidro. A exemplo do prinosso Departamento de Enmeiro foram medicados no mesmo hospital retirando-se em segenharla de Proteção do
guida.
Togo e no Trabalho.

DIAS GARCIA
IMrORTAOO«A S. A.
VISC. INHAÚMA, 23-25 • TEL. 43-4965

AO DEPARIAMENTO
FEDERAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA

RÉU CONFESSO
No dia 17 do mesmo mês, isto í.
cinco dias após o crime, policiais da
Delegacia de Vigilância, que estavam
de ronda prenderam no Largo do Eslado o indivíduo José Silva, vulgo
Gavião", de 19 anos, sem residência
e profissão. Levado para aquela Esconpecializada. verificaram estar êle asdenado a 13 anos dc reclusão por
salto c morte. Durante três dias foi
inquirido a respeito de sua vida prefrisando quc
gressa. Sempre negava,
somente o crime pelo qual eslava condenado tinha cometido. Finalmente,
no dia 29, sem ninguém esperar, o
GRANDE
DE
PREJUÍZOS
meliante resolveu confessar que ele
MONTA
e mais dois foram os autores da, mormotorista Antônio Matos BasCerca de dois milhões e meio tetos. doPerguntado sobre a identidade de
do cruzeiros foram os prejuízos. nmbos disse desconhecer. No dia seDois milhões de mercadorias que
foi recambiado para a Deleali estavam estocadas foram per- guinte do 16.° Distrito, e ali até a targada
da
como
(iidas, bem
grande parte
última foi subinstalação. Um outro sócio, sr. Jo- tle de aquinta-feira
continuados interrogatórios.
a metido

sé Mozart dos Santos, disse que
farmácia estava segurada em apeAPONTOU SEUS COMPARSAS
nas 50Ü mil cruzeiros. O comissáante os cerrados interrogario Marques Peixoto, do 12°. Dis- Cansado
"Gavião" resolveu apontar seus
Irito Policial requisitou a presen- tórios,
dois cúmplices. Ao contrário do que
ça da Perícia.

I CORREIOS

IB_n

_HJ_H

SETE

RUA

r^k->;' '

SALVADOR. 10 — Mário Benevldes
que assassinou a golpes de faca, no
interior de um ônibus, sua esposa
Enelde Medrado Bencvidcs, foi Julndo pelo Tribunal do Júri, numa
sessão bastante movimentada e de-;
morada.
'
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Foi condenado a dois anos de ma»
ntCÔmlo judiciário, desde que o conselho de sentença, por quatro Totoi
centra três 0 Isentou de rcsponsablllciiulc, por considerá-lo inteiramente
Incapaz, quando da prática do crtnrí.
(Asp.)
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Cursos completos e independentes

Idiomas só se aprendem quando ao estudo continuado do aluno so
alia o escrúpulo do professor em corrigir os exercícios e em
explanar erro por erro.
É este o II." ano de exisléncia dos afamadps cursos por corres.
pendência - completos e inrlppendcnles - do Prof. Dr. NAPOttÃO
MENDtS

DE

ALMEIDA,

aulor da gramítica

portuguesa e da

gramática latina mais adoladas no Brasil.
R. LÍBER0 BADARÓ, 346 • 4." And. - Cx. P. 4455 • Tel. 32-9688 • S. PAULO
Inscrição

em

quilqucr

tempo

•

Peça

proipeto»
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DE

SETEMBRO

ESQ.

URUGUAIANA

A idade já não c uma ameaça. V. sc sentirá bem para
continuar o seu trabalho e suas tarefas como se estivesse
em sua mocidade, refazendo-se completamente do esforço
físico e mental
A Ciência Moderna deu a resposta às preocupações do
homem e da mulher, cm todas as idades: API-CURE.
Super-tônico, API-CURE é uma solução estabilisada de
há anos na
geléia-real de abelhas, e vem sendo usado
Europa, com resultados excepcionais, devido às suas extraordinárias qualidades revitalisantes.
A geléia-real n*o sendo medicamento, mas um superalimento, nao possue qualquer contra indicação. De paladar agradável, perfeitamente assimilável, os resultados obtidot
são sempre benéficos.
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ALFÂNDEGA

sra.
No dia 10 de abril último divulgamos uma reclamação da resiAnita Silva sobre uma encomenda enviada por seus parentes
pelo
nos Estados Unidos da América do Norte aqui chegadao lalao
dentes "Mormactcal"
no dia 13 de janeiro deste ano. Com
navio
de número 871, remetido pelos Correios, a senhora compareceu
no dia 21 de março à repartição sendo informada por um o funcioprazo
nário que voltasse depois de decorridos 10 dias. Bxgotado
JJona
retornou aos Correios e a resposta foi a mesma: mais 10 dias.vez avidessa
e
último
7
dia
no
dependência
àquela
Anita voltou
saram-na de que os serviços do Colis Pos|;eaux estavam suspensos
inde(setor aduaneiro) por determinação da Alfândega por tempo
cia
terminado. Acontece que um matutino no"quedia 24 do mes findoaciuaas autoridades
conta dessa determinação e acrescenta
neiras informaram ser de rotina a medida tomada, visando maior
fiscalização no recebimento, via-Correio, de mercadorias procedentes do interior". Para justificar, dizem aquelas autoridades terem fundadas suspeitas de que vultoso contrabando vem entrando no país através pequenos volumes. Finalizando, afirmam que
dada a grande quantidade de volumes retidos seriam necessários
mais alguns dias para a completa regularização do funcionamento
do setor. Voltamos a dizer que um aviso afixado na repartição
dos Correios previne dc que os volumes ali depositados pagam uma
taxa de 3 cruzeiros diários. Resta saber se os interessados na retirada dos volumes irão pagar pela falta de organização das autoridades responsáveis. Isso, tudo indica, ocorrerá.
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"VERSUS"
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CONDENADO A DOIS ANOS 0 ASSASSINO DA ESPOSA

COLHIDO
POR UM BONDE
0 MENOR

m»
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grande c ineficiente ausente. Leitores ali residentes comum'caram-iios o fato, ao tempo em que lamentavam não seguir
o cnefe de. Polícia- ante seu .fracasso incontestável — o dipuo
exemplo do diretor da Central, dc modo a que outro, mais capaz, viesse proporcionar à população carioca «quilo que êle jA
provou não ..oder íazer: a segurança e a tranqüilidade a quc
ela jaz jus.
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Pela presente
autorliarnos «
CASA CINE FOTO
A
,i registrar um
ARMAS S
"TAURUS" 32,
revolver
para os
serviços de Vigilância de nosso
deposito sito a Rua
Atenciosamente

Reconhe-

cer i
I Cr» UO

firma

! Cr* 3.00

\\ importante |||^,

em
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A geléio-reol brasileiro, utilisada em Api-Cure,
o
mais
gr,
JpP^SAg^
c\ve a estrangeiro!
possue melhores qualidades
ativa e concentrada Pelo fato de termos fícre; o ano g^í^v, - .,
jmx£~2£^m*&
_^_B
inteiro, a cbcihcs cm nosso clima não precisam ser olimenI
artificialmente durante certos meses, cemo na Europa. "^^^*^B
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tabelião

BANQUEIROS, INDUSSRS
TRIAIS. COMERCIANTES,
DONOS DE GARAGEM, etc.
Mandem-nos a carta acima, com
4 000.00 e reiebera no mesmo
dia um revolver REGISTRADO
com còldre e balas para garantia do seu negocio.

fc>>
cmbalogem e modo de usar

fl
em co/xos eis crnpo/aj, mas
API-CURÍ
l|
tomado por via oral. Fabricado no Brasil, pede ser vend.-do g~
a preço mais ocrewivel, cuifamfo coda série ce 24 ompolos, Kj

CASA
CINE FOTO
ARMAS S/A.
75 — Assembléia — 7$
Telefone: 251747
4*5 N
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Preparar.' pelos Laboratório* J. Aübry Lida.. \'^L
^
fabricantes de produtos Jarmacéulicos desde i92l.
À vencia nas boas farmácias e drogarias, ^
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ttWMH_B___|_____E_KP

t?"-—^

""•*

Tfc

_*à^*^,'

-Mas,

"

fij
St I
aj
^_,,
'1__É__
I
1

¦
¦
V _F
¦
^^^,«Í_Í_k«'•
lEHlj: :£c^_ffllltf)r..|m **'
_ >

'-

3fc

'fff&mZ
--.-.-.,.. wP^T-. &i íjjjÊÊÈÊ
¦ <* :''m
'r'W^à^ÊMí_ %n%"^í
j|s ¦

descoberto

•

Substância

nos mais adiantados laboratórios.
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que é a C|©léSCl-í,@6!i

maravilhosa, a geléia-real (não confundir com o mel comum)
é secretada pelas abelhas para alimentar uma larva e transformá-la numa obelha-rainha, que vive 4 a 5 anos e garante a
procrioção da colméia, ao passo que uma abelha comum,
alimentada com mel, é estéril, vive apenas 45 dias. Alfa e
completa concentração vitamínica, com a presença de substâncias ctivas não especificadas, seu processo de combinação
é um verdadeiro segredo da natureza e nunca poude ser
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bom dia à sua saúde, todas as manhãs, com API-CURE l
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1.° Catlcrno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio dc 1958

\

O TEMPO

PREFEITO MUNICIPAL DE PASSOS
AMEAÇADO DE PERDER 0 MANDAÍO

PREVISÕES VÁLIDAS PARA O DIA 11 DE MAIO DE 193;;
I) Costa Ria-Pernambuco — Tempo: bom com nebulosidade variável,-Chuvas esparsas. Ventos: de sueste a nordeste,
fracos a moderados. Visibilidade: boa, Estado do mar: liguitamente ü^iiaclo2) Costa Rio-Río Grande do Sul — Tempo: bom. Nevoeiro
pela manhã até Florianópolis e instável com chuvas no resto
da costa. Ventos: clc nordeste a noroeste, moderados, até Fiorianópolis e cio quadrante sul, com raiadas, no resto da cosia.
Visibilidade: boa, salvo por ocasião clos nevoeiros. Estado do
mar: ligeiramente agitado até Florianópolis e agitado no resto
da cosia.
3) Estado cio Rio Grande do Sul — Tempo: instável com
chuvas. Temperatura: em acentuado declínio. Ventos: de noíoeste, moderados, rondando para sul com rajadas frescas a
muito frescas.
4) Estado clc Sônia Catarina — Tempo: bom. Nevoeiro pela manhã, passando a instável sujeito a chuvas e trovoadas.
Temperatura: entrará em declínio. Ventos: de nordeste, fracos
a moderados, rondando para sul com rajadas frescas.
5) Estudo do Paraná — Tempo: bom. Nevoeiro pela manhã.
Temperatura: em elevação. Ventos: de norte a leste, fracos a
moderados.
6) Estudo de Sâo Paulo — Tempo: bom.' Nevoeiro pela
manhã. Temperatura: em elevação. Ventos: dc norte a leste,
fracos a moderados,
7) Distrito Federal c Estado do Rio — Tempo: bom- Nevoeiro pela manhã. Temperatura: em elevação, Ventos: de nordeste a noroeste, fracos a moderados. Máxima: 31.1 — Pça. Barão de Corumbá, Mínima: 19.0 — Jardim Botânico,
8) Estudo du íiuliiu (Salvador) — Tempo: nublado, sujeito
a passageira instabilidade, Temperatura: estável. Ventos: rie
sueste, traços a moderados.
9) Estudo do Espirito Santo — Tempo: bom com nebulo
sidade. Temperatura: em elevação. Ventos: de sueste a nordeste, fracos a moderados.
'
10) Zonas Centro e Sul c/c Minas Gerais — Tempo: bom.
Nevoeiro pela manhã. Temperatura; em elevação. Ventos: de
nordeste a noroeste, fracos a moderados.
II) Cidade clc Belo Horizonte — Tempo: bom. Nevoeiro pela manhã. Temperatura: em elevação. Ventos: de nordeste a
noroeste, fracos a moderados,

Câmara Municipal inicia o processamento
"A
Câmara está agindo
para a cassação —
dentro da lei e como um verdadeiro tribunal",
declarou o sr. Juventino Cardoso Lemos,
advogado do Legislativo local

| RESTITUIÇÃO
de importância recolhida
indevidamente
O diretor das Rendas Internas,
de acordo com a la. Subdiretoria,
autori;:ou a restituição em favor
da "Panmédica S. A.", desta Capitai, de CrS ...646,30, recolhidos
indevidamente em 1957, a titulo
d í Taxa de que trata a Lei n.°
156-57 e legislação posterior.

5 MILHÕES
para a Universidade Calólica
no Rio Grande

Segundo nos informou ontem
FESTA DO CENTENÁRIO
o sr. Juventino Cardoso de LeConforme informações prestamos, advogado da Câmara MuniO Banco do Brasil foi autoricipal de Passos e que esteve em das á nossa reportagem, em vir- zado
pclo ministro da Fazenda a
nossa redação, a comissão espe- tude desses últimos acontecimencolocar
em sua agência em Porto
está
desanimada
tos
a
ciai de inquérito da Câmara dapopulação
AlcSrc' a disposição da Universiquele município mineiro propôs para comemorar os festejos do dade Católica no Rio Grande do
ao Legislativo local, a cassação centenário do município de Pusdo mandato do prefeito Geraldo|sos O programa festivo já esta- Sul, a importância de CrS ......
da Silva Maia. em representação|va elaborado, porém a Câmara 5,000.000,00, a qual se destina,
enviada á Mesa no passado diahega-se a prestigiar e apoiar o respectivamente, as Faculdades
6. O presidente da Câmara, sr. prefeito para a realização das de Ciências Políticas e Economij cas e de Filosofia,
Rómtilo da Silva' Leitão, leu em comemorações.
plenário os termos da denúncia e
submeteu à apreciação dos vereadores se a mesma deveria ser
processada ou não. O plenário
consentiu e a representação foi
encaminhada à Comissão de Ju. tiça daquele Legislativo para que
dê seu parecer sobre a questão.
A Comissão de Justiça da Cá- Primeira turma diplomada
pelo Setor de Cursos
mara de Vereadores designou para relator do processo o sr. Jo- da Campanha Nacional de Merenda Escolar —
sé Júlio de Andrade.

Cinqüenta auxiliares
de alimentação formam-se amanhã

QUEM NASCER HOJE (DOMINGO)
TERÁ CADERNETA DE CHEOUES
"Dia
Iniciativa da Secretaria de Saúde da Prefeitura comemorando o
das Mães" — Presentes às gestantes nos hospitais da Municipalidade
„_

|dos

,,.r. jk

cm todas as repartições da Sccretaria clc Saúde e Assistência,
além de hospitais, creches, postos
de puericultura, etc Èstcs cartazes. sol. a figura dc uniu senhora
cuidando com desvelo c encantamento o seu rebento, trazem a leser.dn "Dever dr gratidão — Consciência de responsabilidade"
I O cartaz, original foi desenhado
por um médico da PDF.
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Ao ensejo da data comemorai!va o secretário de Saúde e Assistência, dirigiu ás mães a seguinte
saudação:
"Todos os dias
queremos homenogear nossas umes. Hoje. porem,
c um dia especial em que, eom redobrado carinho, devo exprimir, -m
nome da Secretaria dc Saúde e assistência. como o mais graduado
dos seus funcionários, nossa veneração e amor àquelas que vivem
em nós depois que nos deram a
vida.
'
Em troca dos seus dias e noite,
dns suas aflições, das suas esperouças, oíereçamo-lhcs hoje n nossa
pobreza, os nossos sucessos, os nossos prazeres, as nossas alegrias,
pois pnra tudo isto elas nos fizeram.: sofrer com grandeza, desfrutar com modéstia".

Maternidade
Noventa dias de intenso treinamento
Domingo, conta na Caixa Econômica
FUNDAMENTOS DA
DENUNCIA Cinqüenta moça.-, dentre
quase 1956. pelo presidente Juscelino Os hospitais e repartições congè- Caixa Econômica, com o depósito
De acordo com os termos da _em que se inscreveram no fi-'Kubitschek.
neres da Prefeitura comemorarão, de 500 cruzeiros. Todas estas criandenuncia envia-.a a Mesa pelos nal do ano passado'no Curso de
amanhã o "Dia das Mães", de ças serão automaticamente inseriIDEALIZADOR
O
de
PARANINFO
Sénio
Andrade,
Auxiliares de Alimentação, instiacordo com um programa traçado tas nos Postos de Puericultura mais
jvereadores
Anlonina Lemos Pádua e Miltoníkuído pela Assessoria Técnica da
DO CURSO
secretário de Saúde e Assis-; próximas rie sua residência, a fim I
Amâncio da Silveira, membros Campanha Nacional de Merenda' Um grupo de diplomandas, em pelo
tência.
sr. Guilherme Romano. Ma- de que desde os seus primeiros dias
da comissão de inquérito do Le- Escolar, do Ministério da Educa-1 palestra com a reportagem, no: ternidade.
.ACORDEONS MAIS
hospital infantil, postos passem a receber os cuidados que
gislatlvo municipal de Passos, o ção e Cultura, receberão, ama-'Ministério da Educação, informou de puericultura e creches promoPosse do novo ministro do S.T.M.
tôda
criança
necessita.
BARíf
processo
para a cassação do nhã, em solenidade marcada pa- que a turma resolveu fazer jus-! moverão festividades alusivas ao0 presidente da República aca- lar o auditor de guerra dr, Adal- mandato do prefeito local ba- ra às 20 h;„ no auditório do Pa--tiça ao idealizador do cur.o e o dia simbólico da mulher,
ASILADOS
i:
ALBERGADOS
juntaha clc nomear para o cargo dc mi- berto Barreto, antigo magistrado, seia-sc no fato de o sr. Geraldo lácio da Educação, os seus diplo-; elegeu, por unanimidade, seu panistro do Superior Tribunal Mili- contando mais de 36 anos se ser- da Silva Maia não ter apresenta- mas, depois de mais de noventa raninfo. Trata-se do conhecido mente com ampla distribuição de
Também ns senhoras abrigadas
lembranças e pequenos brindes às
Rua Sanfo Luzia, 799-Rio
viço à Justiça Militar. O ministro do á Câmara sua prestação de dias'de um curso intensivo, lecio-ímédico-r.utrólogo José Evangelis- mães internadas
temporariamente no Albergue do
nos
hospitais
da
do
foi
contas
diretor-geral
Adalberto Barreto serviu na Força
devidamente documenta- nado por grandes nomes da Nu- ta, que já
Vontade,
na
Praça
Boa
da
HarmoExpediconário Brasileira na Cam- da, Outros itens acusam o pre- trição e ria Pediatria nesta ca-\SAPS e é, atualmente, o chefe da municipalidade.
nia, serão homenageadas: e as vevárias feito de emprego ilícito de di- pitai,
Itália e possui
Técnica do CNME, Papanha da
, lhlnhas do Asilo São Francisco,
Assessoria
AS
GESTANTES
PRESENTES
condecorações nacionais e est ran- nheiros públicos e utilização rie
Dentre os conhecimentos hàu- ra patrono, as novas auxiliares de
mantido pela municipalidade na
geiras, inclusive a da Ordem do bens públicos cm proveito pró- ririo* peip turma destacam-se oslalimentação escolheram o supe- Dentre
:
as homenagens programa- Av. 28 de Setembro, receberão um
Mérito Jurídico Militar. Possui al- prio,
Escolar,
Merenda
da
rintendente
relativos à Nutrição pròpriamende presente.
agasalho
de
cortes
a
entrega
das
constará
guns trabalhos jurídicos, dcslacanA representação foi instruída
(ARGENTINA)
Química, prof. José Salvador Julianelli,que de fazenda ás senhoras internadas
Aos velhinhos do Asilo serão dis |
do-se entre eles "O Direito Mili- com uma denúncia da Promoto- te dita, à e Bromatologia,
Práticas de Merenda deverá presidir à cerimônia de
Higiene
tribuidos cigarros e outras peque- rie
filhos
tenham
maior
número
tar Brasileiro", lendo, por várias ria Pública ria Comarca local.
que
homenageados
os
Escolar, além do setor de teoria;amanhã. Entre
em cada estabelecimento hospitalar nas lembranças.
vezes, funcionando como convocado contra o chefe do executivo mu-'sobre
a estrutura e ck programas pela turma encontram-se os drs. | municipal. Será também facultaria
no Tribunal, onde vem de ingres- nicipal acusando-o rios delitos
AlBenjamin
qui a Campanha Nacional de Me- Clara Sambaquy e
snr. A posse do ministro Adalberto em
n visita a todas ns mulheres in- NOS PARQUES PROLETÁRIOS
que se baseia a representa- renda Escolar vem realizando no bagli, êrte último diretor do Ins- tentadas nos hospitais, para quc
Barreto está marcada para amaBrasil, desde sua instituição, em titulo Municipal de Nutrição.
proletários!
segunda-feira, ás 14 horas, ção dos vereadores,
nhã,
ali recebam, além das homenagens da Em todos os parque.,
Finaíizando, requerem os memPrefeitura, que em conjunto abriTribunal
isso,
o
da municipalidade, as dc suas faperante
que, para
- __I_______W1S ^^WB
a
bros
da
Comissão
de
Inquérito
2õ
mil pessoas haverá reuniões
gani
estará reunido, sob a presidência
milias c amigos.
1K9 m
festivas, tendo o Departamento dc
du ministro almirante Otávio de cassação do mandato do sr. Ge"""
da
Secretaria
de
A
programação
raldo ria Silva Maia como incurAssistência Social e cias Pioneiras
Modeirok,
N?* )<______,
Saúde e Assistência, que será le- Sociais, organizado, nas escolas
so na lei orgânica estadual quc
Departacabo
varia
através
do
o
mantidas nesses parques, prelcções
HOMENAGEM .'') MINISTRO
prevê essa pena para o chefe rlc respectivas especialidades, por mais hectares em 11)50. passou a ser em
executivo que praticar delitos bem doliiclos ou aparelhados nunca 1956 dc 1.460. trés vezes mais.portanto. mento de Assistência Social, terá e concursos de desenhos e reda
CARDOSO DE CASTRO
Os ministros, auditores, promo- de tal ordem.
poderiam abarcar de uma só vez a Quanto A densidade biruta i incluiu-r a colaboração das Pioneiras Sociai.-;, clonals alusivos à data comemo- IftVFNIDft RIO 8RAN[Q 142 E I5íil
numa ação conjunta.
realidade complexa que têm ante os do-se na área considerada ruas
tores e demais serventuários do
ratlva,
scr de
Tribunal e da Justiça Militar, vão
¦ _ CSQUINftS 0AR.A.!>eM6t-t(O I
LEGAL A CASSAÇÃO
CASSAÇÃO
«mos. A iniciativa já está obtehdo'praças) era de tlltl e passou a
repercussão além fronteiras c corres- 1)85 em lílõli. estimando-se atualmente
OS QUE NASCEREM
homenagear amanhã, às 13 horas,
CARTAZ COMEMORATIVO
hectare
(taxa
habitantes
por
Osr. Juventino Cardoso de Le- pondêncla já se iniciou com técnicos em 2.240
o ministro Mário Augusto Cardoso
TEMPORADA DE INVERNO
clos Estados Unidos ligados á ONU. elevadíssima e que se rivaliza com
ío caso. dccl 'Ahcird.-n_._e
Para as crianças que viciem ao
de Castro, por motivo de sua re- mos, referindo-se
Por determinação do sr Guilhcivez atingido os
"A
de
Uma
sluinsl.
questões
dos
n
Preferência
Câmara de Vereadocente
aposentadoria, nas funções rou-iios:
(JULHO)
no Rio de Janeiro, as quais, gabaritos, ter-se-ia 2,:i(in habitante- mundo. hoje. nos hospitais da PDF, me Romano foram confeccionados
alnieiites
de ministro do Superior Tribunal res cslá agindo no caso como um por si sós têm-SC revelado da mais por hectare!
será entregue uma caderneta daI milhares de cartazes, a serem fixaOs delitos alia complexidade e ensejado vivas O estudo da dra. Adina Mera e com
Mrtgnifi.D excutsno com roleiMilitar, Várias oulras homenagens verdadeiro tribunal.
cometidos
estão
dede despedida estáo previstas para u
pelo prefeito
trocas de idéias.
a supervisão do urbanista Hélio Motos bem planejados
Uma
vem de vidamente apurados e comprova-l
ilustre magistrado, que
cleslo visa a estabelecer um plano
oportunidade para V. travar
Copacabana,
de
nada alí:M de um metro
preslar cerca de meio século de dos em documentação robusta!
para remodelação
"a
A urbanista Adiria Mera, na sua ex onde é elevadíssimo a grande obsoalém de reforçados com confiscontato com
neve", alia' serviço à Justiça especializada do soes
de
Copaca
sobre
dos
lêncla
problemas
prédios que são postos
do próprio prefeito reiias|_plannçao
pais.
do as beleias t/os lagos Anprendendo poi-quaienta minutou abaixo não raro (mesmo quando alem ofícios enviados por éle à Iabana.
atenção clos técnicos presentes, de- (osl 17, 20 ou 25 anos depois da consdinos. Visitas a Montevidéu e
Câmara. O legislativo está agiu- monstrou que a atual legislação
para truçáo para dar lugar a novas edifiPAN-AMERICANA
ESTRADA
E
do
dentro
da
lei.
sua
decisão
rc_cr as edificações cm Copacabana cações. Todavia, uma dificuldade se
Buenos Aires.
i
i
é
inconveniente
como
também
uma
será
só
a definitiva
vez que
apresenta para uma remodelação conWASHINGTON, 10 --- O Ban. _in sendo burlada. Com diversos junta ou planilicada, pois as quadras Mestras de todo o país vão aprender a orgaViagens por vapor e avião.
co internacional de Reconstru- torna-se inviável um recurs,i ao ni.-iprs
cadastrais que permitem o re- se apresentam muito Irregulares no
concedeu
um Tribunal dc Contas rio Estado conhecimento
cão e Fomento
de /unas diferentes no
se relcre ã idade cias edificações. nizar elencos infantis — Despertar vocações
empréstimo
rio 5.500.000 dóla- pois quo recentemente o Supre- bairro, revelou quc a cada morador queDISTRIBUIÇÃO DESORDENADA
So/ío/em informes
.
res a Honduras para a constru- mo Tribunal Federal julg.iii (em cabe menos de 1 metro quadrado de' Continuando, disse a assistente rio e ativar a vivacidade das crianças — Plano
e jolhcloi a
sessão plenária) e opinou pela área livre.
Não obstante, 50r. dos urbanista Hélio Modesto que o estação de estradas.
Segundo
informou o Banco, lnconstitucionalidade dc tais re- prédios atuais e.-lã.i abaixo dos r_- bclccimcnto de gabarito, por vt7.es
da Divisão de Educação Extra-Escolar
estabelecidos sendo que 19.5', traz fatos novos: assim,
em certas
o dinheiro
será empregado na cursos para órgãos estaduais, sob barltos
ci-is
interiores,
considerados
allos
clc
são
antigas,
prédios
áreas
gabaritos
a
rie
estar
ferindo
se
(¦(instrução de uma estrada pa- pena
autoAv. Rio Branco 57-A
As técnicas dc organização de remos uma série dc questionários
às posturas municipais que prédios residenciais estão se destinanvimontada entre Puerto Cortes nomia municipal assegurada na anteriores
regem o assunto.
do agora a oficinas, enquanto que OU- pequenos
elencos infantis
em invesligativos sobre o programa
lel. JJ-1909
Federal,
o o ramal mais próximo ria Es- Constituição
em seu
os ensinado, clc acordo com
escolas primárias,
! trás, consideradas importantes, não nossas
as
liada Pan-Americana. (UP)
art, 28'
DENSIDADE INSUPORTÁVEL
de
alimencomercio
o
com
contam
meios práticos dc realizar espe- instruções c|iie recebi rio prof. \ Apesar da alta do dólar você I
lação.
táculos e a descoberta das voca- Julianelli. As inscrições paru o
Por outro lado verificou que a clcn- 4.600 POR QUADRA
nao será prejudicado. 1
ções para o palco, ainda na ida- curso foram as mais animadoras
sidade cia população sobre a área'
de
mínima,
na
escola
Divisão
a
de
Educação
Exprimária,
-1(10
pois
construída que era
habitantes por
Outros pontos referidos:
a tra-Escolar divulgou as bases das 1 Colaboram a VARIG e a FLO-X
— I 1 — 0,2'„ dn ãrea das quadras cm serãd alguns dos temas quc
Celeste
Dutra
prof.
ocupados
que,
por mesmas para todo o país, deven- í RIDA GREYHOUND LINES. /
llôda Copacabana são
pclo
ás interessadas
Sprviço rio enviar
o
Icomércio. Desse montante 2,lr. são muitos anos chefiou o
íocupados pelo grande Isécos e molha- rie Teatro Educativo de Peruam- programa e as obrigações
que | Trinta pessoas ser.io acompa-/
!dosl c !,_'. pelo pequeno comércio buco, ensinará às professoras rie cada uma contrairá com o curJ nhadas pela sra STELLA BAR-\
(Continuação da piglna in
de alimentação (bares, restaurantes e todo o flrasil, em curso por cor- so. As
se f ROS (tcl 57-893?) /
primeiras aulas já
sorveterias).
tribuna para comunicar sua deci-fiO) 2 — 0 comércio dc vestuário ocupa respondencia, sob os auspícios da acham prontas e deverão ser li
Divisão de Educação Extra-Esco- das também em um
Fazendo » propósito um retrospecto 17., t
programa
Mais um empreendimento do J
sobre as deslnteligênclas que .c vc- ';t _.. o estudo vem-se processando lar.
informativo da Rádio Ministério |
"O
l
\
Departamento Cultural da
entre
rificam
os socialistas em fuce ., ano c meio
teatro — explicou-nos
a cia Educação, segunde) nos inforrio pleito sucessório de outubro pró_ Administrações municipais an- prof. Celeste Dutra — é um dos mon o prof. Julianelli.
4
Assim,
simo.i Asp.)
(priores preocuparam-sc miiilo poUco mais seguros fatores de eomple- com a devida antecedência serão \ AGÊNCIA DE VIAGENS CAMIL-Í
com
estudos clèsse tipo e lhes denun menlação do aprendizado cie quo as mestras avisadas
>!.
REESTItUTURAÇVj 1)0 1
quanto aos / LO KAHN (Rio Branco, 120, so-J
atenção Ínfima.
o mestre moderno poderá lançar dias e horários para a efetivabreloja)
(
apresenáreas
—
Já
existem
que
SAO PAULO. 10 — O. mombros do
menos de mão para despertar o interesse ção desta providência — concluiu
)
44961
Diretório Municipal
da Capital do tam em Copacabana nada
dos
escolares por uma série ri? a prof. Celeste Dutra.
Tal
habitantes por
quadrai
PI.
que ainda níU, haviam tomado 4.600
exemplo, na quadra assuntos, além de ser o veiculo
po-lçíio definitiva quanto _s suas re- acontece, por
Inúncias, efetivaram tal providencia, abrangida pela Av. Copacabana e ruas mais útil na derrubada de umn
m _B_S MB MB Mü jgm BR mB WM ___¦
Djalma Ulrich série de tabus, como a história
Gonçalves,
Almirante
facilitando, assim.
a reestruutraçfio
"eu tenho vergonha", 'não
daquela agremlaçío em filo Paulo. c Aires Saldanha.
do
— A continuar as coisa» como vão. sei falar" e "outras mais".
t_ que todíis os diretórios do lnlc'rior
com o beneplácito das postulas mu-seus
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TEATRINHO NAS ESCOLA.
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remeteram
pedido, de renlclpals, ter-se-á ate 6000 habitantes
n uncla.
Na reuniüo do referido diretório, por quadra!
11 do* 15 membros rei.unrisinm. o
PRAIA SALVA
i quc significa uma renúncia roletiva. pois os demai. membros ;a
o
haviam feita. lAsp.)
Comentou n propósito, o engenheiro
Heho Modesto, que com esies Índices,
JÂNIO EM CAMPANHA
! Copacabana lá cita a exigir práticamente doir. jardins de Infância c uma
'
rao PAULO. 10 - O Roverngdor escola primaria pública por quadra.
. Jftnio Quadres seguiu ontem por via O que ainda -alva Copacabana —
cidade cie Ribel:ão frisou-se -- desafogando um pouco
férrea paia a
Preto, onde permanecerá até ama- aquele aglomerado demográfico, é a
nha á tarde.
muito embora os benefícios geOi membros de sua comitiva via- praia,
rais que a presença do mar pode traFazem zer
hoje por vin nérea.
larfio
esteiam neutralizados em grande
parte'da caravana o* «rs Carvalho pattc pela alta muralha de edifícios
P nto, 5r-.ret.irio cia F&.enda; Castro na Av, Atlântica, Um erro que tamINeves. sfercUrio do governo t PauEducacáo. bém foi permitido por administraçSo
la
Lima, secretário da
pa.sada, E se n.io fosse a praia. Co(Asp.l
pacabana por certo já seria innbitável, campo para epidemias ele.
CANDIDATOS NA MVIIIA
SALVADOR. 10 — O problema ds
suceSíAo governamental do Estado,
nto resolvido »t* asora, f.17 eom que
ei Mvniriual fique em eompa?«o d.
espera. Dois candidatos Já eMÃn em
propaganda, pr.tmdcndo a PrefeltuDias.
dc.ta cidade: sr. Heitor
ra
da UDN c Jo.Afn_ Borges, do PHD
ambos eii.Kio. e ar, Aristóteles de Ools,
_Sn sabe ainda. íc vai ou se .'ca.
Finalmente a sr. Deraldo Mota. nem
tica nem vai, peíere ronlimiar eon.
v.rsando rom todos, romo quem realira vim longo cruzeiro de experlèncl» e sondagens. (Asp 1
CONVENÇÃO DA UDN
PARAIBANA
JOAO PESSOA. 10 - - Aium-ií-se
ipara o próximo dii» 23 dn corrente,
a ConvençAo da UnlAn Demorríürn
Nacional, com a presença do presisenador Jurary
dente do partido.
iMtgathtec. do deputado Aíonso Arinos- e outros lideres da agrcmiaçáo
Naquela oportunidade, os
udenista
convencionais deverio lion-iciloRa:- a
c_ndids:ura do ministro Josí Améi rico rie Almeida ao senado e do sr
Odilon Ribeiro Coutinho para » «uplénrla. (Asp.i
POUT1CA
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Rua do Assembléia. 105

ALAGOÍNA

MACEIÓ. 10 - O sr Meudonci Junlor ouvido pela imprensa, a respriafirmou
to dos dissidentes do PSD., "felonia"
que estranhou a palavra
empregada peio ex-senador limar de
Cesta pois. tudo. partiu da e.elcao
do partido.
da cotmsíio «erutiva
havendo substltuiçio de alguns no'me»
por sugestão dos correligloriario* que participarão da reunião
Guedes MiranSobre o
*|d». declarou professor
que o mesmo é candidato a senador pelo PSD. em virtud* do que lot dc-cidldo na cor.ven-

.ao-

A respeito do apoio ao governador
diwe o st Mendonça Júnior que a
eonvençio _..•!.-..
ésse apoio nio
.vinde __ottvo para que *le se!» retirado
enquanto perprincipalmente
j
h«ane<-er
no govfrno um eorrelíttenà»
'.to
ri*.r_tv;ij
da
én it Joio Tesxcilr« Cavalcanti. \\tp.)

CURSO

OBJETIVO

O curso que realizaremos foi
prosseguiu a entrevistada,
idealizado pelo prof. Julianelli,
visando dar mais um meio de
as crianças se expandirem cm
suas horas de recreio e de des-;
canso. Pequenas peças, critériosamente escolhidas, baseadas em1
assuntos que normalmente cons-;
lituem grandes centros de interêsse da petizada, principalmentc ns ligadas a bichos, alimentos,'
ele, além de aulas bem dosadas,
e organizadas de acordo com as,
bases didáticas mais novas, poderão fornecer às mestras
do
nosso interior, que lutam com
grandes dificuldades. Um camiPOSTURAS DEFEITUOSAS
nho a mais para obterem melhor
Após a explanação da dra Adina rendimento em suas escolas.

Mera e que deixou viva impressão,
suscitando animados comentários, to- i
dos .fjpram acordes em que Copacabana já é um caso de calamidade púDe modo geial, os técnicos
blica.
consideraram que a legislação não só
e defeituosa como também se presta
a burla. . F. ademais, os nossos legisladores não são assessorados por técnicos.
Nesse:- debates, o sr. Hélio Modesto
lembrou não ler a chamada Operação
Copacabana, referente a transito, se
baseado em nenhum estudo de toneamento (conveniência de localizaçóes dc paradas, fina de linha, estacionamentoi. Sequer se sabe o desUno e origem do trânsito no bairro.
Copacabana limltou-«e
A Operação
inquérito
previamente a um breve
nas filas de ônibus e lotações da
lado.
evidenciououfro
Central. Por
se que em Copacabana estão-se tonsinundo apartamentos com apenas 13
metros quadrados!
O trabalho dos urbanistas sóbre o
populoso bairro da ;ona Sul apresenta atnda outros dados IntctcssanlissiI mos e prosseguirá em novas etapas
para verificar as possibilidades de
remodelação daquela ãrea urbana.

PROFESSORES SERÃO
DIRETORES DE TECAS
Nosso programa se guiará. I
inicialmente, no sentido de fazer,
da professora o diretor de peças quc conhecemos nos grandes
teatros. Depois a encaminharcmos para a formação de elenco*,
os estudos básicos dêste campo ele
trabalho, as observações em ciasse, os temas que mais interessam
aos escolarr_s. A seguir, realiza-

PUBLICAÇÕES POPULARES
SOBRE SAÚDE

O Serviço
Nacional de Educação Sanitária acaba de reeditar, sob novo
formato gráfico, j
uma série de livretes rie cunho
visando a difusão dos!
popular,
variados
mais
ensinamentos
REUNIÕES PROSSEGUEM
úteis sobre saúde.
'Higiene Men-!
Destacam-se
presente, comentou
Um geógrafo
ao fim: 'Estas reunióes sâo das mais tal", ""Prisão rie Ventre". "Tuproveitosas pois trajem novas perspec- berculose", "Higiene do Trabativas a cada um de nós. teenteos.
"Gripe", CuidaEstamos, os geógrafos, sempre preo- lho", "Sífilis".
"Exames de
rupados com os Uame» entre o homem dos
a
Visão".
com
e o meio. Agora vemos que também |
"Cuidado, i
"Digestão".
e preciso levar em conta as ligações Saúde".
entre o homem e a lei".
com a Pele", c ""Alimentação"
Após elogios i entrevista concedida que são enviados aos interessa-:
grátis. Basta
peto geógrafo Hilgard Stemberg sôbrc dos, inteiramente
o» problemas das secas no Nordeste, que sejam
solicitados á Caixa
vários nomes foram lembradoi pelos Postal. 1.379 — Distrito Federal,
I participantes do encontro para ex- ou procurados
pesoalmente. na
por um problema de pianejamento, Seção de Educação e Propagandevendo entrar r.a pauta oro» expia—
nacío tóbre planejamento par» todo da. à rua Coelho e Castro, 6
andar.
Rio.
í
setor.
determinado
em
,8«
pais.
,o
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surdez?
Não (.9/xc qut es/e daíeilo
prejudique ot _cuj afaieresl Ouço perfeitamente,
com o elegante par de ócu/oi
em cu/ct hoiles encontrote embutido imperceptível
aparelho
VISItf-MOS

do

audição.
PEÇA

OU
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APOSENTADORIA INTEGRAL É BLAGUE

POLÍTICO

Mais deputados
Sucessão baiana
Novos subsídios

Declaram técnicos em previdência social — Surpresa pelo silêncio dos sindicatos — Injustiças
flagrantes no projeto de aposentadoria in tegral apontados em um parecer técnico

Tudo Indica que vai ser objeto de deliberação na Câmara, na
semana que sc inicia, o decreto legislativo que fixa em 379 o
número de deputados federais para a Legislatura 1959-1962, de
acordo com o artigo 58 da Constituição Federal.
Para tal fim, já esfão sendo tomadas providencias pelo lider
do governo. Segunda ou terça-feira se vai reunir a bancada pessedista para examinar a conveniência de ser a matéria incluída na
pauta da Ordem do Dia. Em seguida, o sr. Armando Falcão vai
ouvir os demais partidos integrantes da maioria e, depois, discutirá o assunto com os líderes da oposição.
A referida proposição recebeu parecer contrário da Comissão
de Constituição e Justiça. Entretanto, é fora de dúvida que, no
plenário, vai ser aprovada, de vez que constitui importante fator
de composição política nos Estados.
O mandamento é, de fato, constitucional. Mas a Lei Magna foi
feita, tamém, para ser interpretada. Atualmente, os 326 representantes que compõem a Câmara, não cabem no recinto do Palacio Tiradentes. Um acréscimo de 53 deputadts, na atual conjuntura econômlco-financeira, vai representar um grande ônus para o
Tesouro. Isto porque, além do aumento da despesa com as ajudas
de custo, subsídios c "jcton", obrigará a realização de obras no edifício da Câmara, bem como servirá de argumento para aumentar
o número de funcionários desta Casa Legislativa
Por tudo isso, a questão política deve ser desprezada e o parecer da Comissão de Constituição c Justiça mantido pelo plenário.

a Câmara Fe| meies para os candidatos
cleral. Por outro lado, esclareceu q
nosso Informante que a recomendação do Palácio da Liberdade, como
jera óbvio, nAo terA a sua aplicação
aos funcionários lotados
jcircunscrita
| nas secretarias, mas abrangerá todos
altos
servidores
do interior do Es|os
tado. tais como coletores, delegados,
r promotores e outros que pretendem
disputar qualquer posto federal, cstadual ou municipal. (Asp.)
FALTAM

CANDIDATOS

CURITIBA, 10 — Estão surpresos
os meios políticos locais e principalmente os partidos, com a falta de
candidatos para preencher
as chapas, de acordo com o número permitido por lei eleitoral, aos
diversos
cargos eletivos no pleito de outubro.
Com exceção feita no PSD e PTB. a
maioria dos parlidos deverão marrhar para o pleito dc 3 dc outubro,
com chapas coligadas para deputação
estadunl e federal. (Aip.J
DISSIDÊNCIA

NO

PSB

conseqüentemente com jeto são apontadas, a medida que
Só a distância que existe entre; muito diferente" — declara pa- presenta 65" de quanto percebia viço o
,são examinados os seus vários paos dirigentes das Confederações de tecer técnico, elaborado pela pre- na ocasião em que requereu o be-lmais tempo cle contribuição".
nefício.
i DESCONTENTAMENTO GERAL rágraíos- Tomando como exemTrabalhodores e os legítimos ln-i videncia social, sobre o caso.
"represenO repórter pode verificar quei pio agora um .seguindo que, ao
OUTíU) CASO
terêsses da classe que
Io descontentamento é geral, che- completar 30 anos de serviço e SI
terem eles EXEMPLO
tam",
pode justificar
técnicos em de idade, tenha interrompido 'por
Tomando cumo exemplo outro gando alguns dos
pleiteado, na já célebre Conferên-]
declarar que um ou mais meses, no 55° mês
social
a
feita
de
um
dos
caso,
desta
que
cia Sindical Nacional, a aposentaprevidência
Citam os técnicos da
integral,;o projeto é uma verdadeira aber-1por exemplo, n sua contribuição,
a aposentadoria
doria integral, relegando a plano cia social, discordando do Previdén-r.''"'
projeto !
maior temP° do serv,S° c maislração. Citam, como argumento, verifica-se,a, par
inferior o projeto de Lei Orgânica |-!,"|1^^
para que êslc segui que Tanôa^aSa"«ría"¦pnn'JÍ!d[|l,lcom
a aposentadoria seria concedi
****?
o segurado,
so- a exigência dc
idade, técnicos dc

rado tenha direito ã aposentadoda Previdência Social, ora em cur- 3"e
previdência
que
fA^AnSo"^^"
«firmam:
;,?n.a lor direito a aposentadoria, ria que terá chio esperar mais 5
\ttX°nt
»0 no Senado.
contar no mínimo sa
gurado que ^ZPlT^tVtim
"O projeto, que wm como c obrigado a haver contribuído anos de contribuição ininterrupEssa é a Impressão geral que a anos de idade e 30 de serviço, na I
concedida aos ínin.t iuipi.,1111 nn para o Insti- ta, que, ao término, já o enconreportagem do Correio da Manhã importância de 80'.« da média dos base a aposentadoria
'
menos durante 5 anos. trarão com 35 anos de serviço e
colheu, ontem, nos diversos Insti- salários dos últimos 36 meses. To- bancários, abandona o tempo jie|tiato, pelo
— "Sabemos — acrescentaram jj 60 de idade.
tutos de previdência social, que se mo-se. como exemplo, um segura- serviço para só se ater à idade elo
— que pelo monos no comércio
consideram sobrecarregados em ex- do que no mês corrente, e desde segurado".
cesso pelo projeto da lei da apo- janeiro, perceba um salário de Cr$
Assim, ao segurado que live: e na indústria é difícil, se não! MESMA CATEGORIA
sentadoria.
6.000,00 e que durante o ano de 56, 57, 58, 59 ou 60 anos de idade, impossível, sc encontrar um se1957 tenha percebido o salário de será concedida uma aposentado- gurado que contribua ininterrupapontado como ne.
0utro
[cativo no poll(o
H1PNOT1SMO
Cr$ 5.000,00 e, desde junho de 1955 ria
correspondente, respectiva- tamente durante 60 meses
projeto é o referente ao
(data a que se retroagirá para en- mente, a 84%, 88%, 92%, 96% ou
Outro afirma, então:
i tempo do serviço computável paSecundo parecer dos órgãos da i contrar os 36 meses de que fala o 100% da
média
dos salários — "Já sabemos
sc conhe-l™ aposentadoria, cxigmdo-sc que
previdência, surpreende-os tam-1projeto) até dezembro de 1956,! percebidos nos últimos três anos cem casos cm nue o que
segurado con- o seja na mesma categoria probém que até agora náo sc tenham tenha percebido Cr$ 4.500,00. Êssc o que importa dizer que terá a tribui ininterruptamente
há mais pssional vinculada ao Instituto.
manifestado os sindicatos c, enfim, segurado, resumindo, que percebeu,;aposentadoria calculada da mes-ido 60 meses
mas não devemos t preciso que o segurado leve,
os segurados da previdência social, ™ 1!| meses, o salário de CrS ma forma que o primeiro exem- argumentar
com esses casos nos- além dc sua velhice, 30 anos de
du,rante. 12r meses
para que o projeto de aposentado..pio e acrescida de mais 4% pon sos conhecidos do Rio c de São serviços na mesma profissão, ou
£r$
ria não seja transformado cm lei, ^nnnnn' *.
5,.m.eses -^$ '.' OT0 de idndcem
1Palll°.
idêntica, mas que
&r?"te
'Mesmo COm mals ês_Hintelr° P°is a lei é para o Brasil seja profissão
antes de sofrer as emendas neces- rnnn'nn
vinculada ao Instituto. Pere para mais de 3 milhões
PtS 4.87o,00.
4.^BM**ÍL22ífil!.iSfélU2
~
sárias.
tt?
Representando a apo- exemplo — prosseguem — nãoiclc brasileiros"
guntam, então:
— "Parecem todos hipinotizados sentadoria 80(,c desse selário médio!chegamos
à aposentadoria inte-1
— "Quantos cidadãos, segurainmística
da
aposentadoria
de
3b
meses, terá o segurado em j gral. O que vemos c o segurado
pela
INJUSTIÇA
dos da previdência social, terfto
tegral, benefício êste que o proje- questão sua aposentadoria com um!mais
idoso
mais que oi
to nào consigna, mas, sim, coisaIsalário de Cr$ 3.900,00 o que re-lsegurado comperceber
mais tempo de ser-1 As injustiças flagrantes do pro
(Continua na 13.' pagina) j

chato dos servidores, limitando a estender aos mesmos, o dispositivo BÃO PAULO, 10 — Comn era previsto o deputado Wilson Rabai, um
do P.SD da
A bancada federal
constitucional
que Impõe R deslncom- dos dirigentes da dissidência do ParBahia vai reunir-se amanhã, pma
aos
secretários
Esde
patlblllzação
tido Socialista, deixou ontem a 11examinar o problema sucessório tio tado.
derança da bancada do partido, na
Estado. Não é provável o comparecimento do sr. Antônio Balbino que Assim sendo, o afast.imenlo dos Assembléia Legislativa do Estado.
.se encontra nesta capital, mas pa-! candidatos se dará dois meses antee O referido parlamentar fèz uso da
rece certa a presença do sr. Vieira rle'cl" pleito pnra os que disputarem ca(Continua na 10.* página)
Melo, o principal adversário do go- delraa no legislativo estadual e três
Nessa
vernador.
oportunidade, os|
pesseclistas baianos vão tentar estabelecer »* premissas cios vários esquemns propostos, inclusive a tese unais
recente) cia unificação da bancada
majoritária. Entendem os partidário::
deste argumento, estar o PSD baiano
amadurecido demais para estimulai
as qtiisllins pessoais ou clc grupos,
hem como JA ler chegado o momento
de pensar mais nos interesses parlidai ios.
Fala-se, Inclusive, lia possibilidade
cle se adotar, em principio o que foi
leito pelo PSD pernambucano que,
abstraindo ns questlúnculas pessoais,
enfrentou o problema da reunificação
dn partido, obtendo êxito.
È provável que na reunião sejam
oficialmente lançadas as buses da etcolha do nome do futuro candidato.
Se isso acontecer, terão contornado
sérias dificuldades, Do contrário, cairá por terra a questão da cândidatura exclusivamente pcssedlsta, tese
reivindicada pela maioria dn bancada,
Enquanto isso, o governador Anlónio Balbino continua nos seus conlatos cle natureza política. Voltou a
se avistar eom o presidente da República e com o sr. João Goulart. Iniormn-se, nesse particular, que o chefe do Executivo baiano está empenhado na defesa du fórmula que:
possa manter o atual sistema do forças em que se apoia a sua adminisIrnçfio,
O deputado Manoel Novals, qilt
com o PR constitui importante pedra
do esquema político da Bahia, nsseguia que o seu partido não tomará
SÓ PARA DANÇAR — Los Elgart e sim Orquestra — (LPCBqualquer atitude Isoladamente, Tam3I071) — P'ace A — For Danceis Only — The Sweetheart
pouco sc desligará do PTB, de vez que
Ot Sigma Chi — Out Ot Nowhere — Perdido —- Moonligt
ambos os partidos marcharão juntos
in Vermont — The Enchanted Waitréss — Face"A"B — Beauna campanha sucessória.
—
SUCESSÃO

BAIANA

--

/çt~

no R El

MJCS.

Acaba, definitivamente, com o p.igamento das sessões extraordinárias,
porque o projeto estabelece diária*.
Um deputado que comparecer a unia
sessão vespertina e faltar a tuna o.ipernoturna,
Ira
por exemplo,
derá o direito à diária total do
1.500 cruzeiros,
LONGO ALCANCE
"Nao está tora de propósito o apoio
rio psd catarinense à reelelçfio cio
senador Carlos (iomes clc Oliveira, do
PTB" — declarou à reportagem o »r.
Joaquim liamos, que aduziu:
•¦'luclo depende de como o PTtl
E claro
possa dar uma compensação.
nue o l'SD não deseja uma relrilniicão Imediata, mas fu/ questão que
claro no luturo..."
luclo fique
"fique tudo claro no futuro
Êsse
do PTB
c o apoio que o PSD reclama
paia o seu candidato a governador
IMPASSE NA OPOSIÇÃO
Pontes ligadas ás classes conservaque
doras dr Pernambuco asseguram
nn hipótese alguma os irmãos sanv
nato it-;ii (i.ni'1 e Old) marcharão
Carcom a candidatura cio sr. Barros
valho. <lo PTB. ao governo do Esta<»
dn. Êste, altas, vnl ser o sentido
rsapoata n ser dada A interpelação
Inlello pelo ar, ãofio Goulart, por
lermcdto dos srs. João Clcofas e Pelópldai da Silveira.
O presidenta do PTB pornnmbucanu sono porem, continua insistindo
luçflo patebUta, ousêja^na sua Já pròdcque
prla candidatura nlegando oportunidara As oposiçoes noutras
e
QW.P™
,..•!, valiosas contribuições
laicr
ess! razfto nfio está disposto a
novas concessões.
A Impressão dominante nos meios
qur
netoblstas (lo Pernambuco e a de
, pTB sem dar o candidato, não. sc
oposicionista.
carro
ao
atrelar
faixar*
os QUE NAO VOLTARÃO
Vários sao os deputados qu*. "*
nriSvtniu legislatura. nao voltarão <*
Câmara Federal. Uns, por nada i*
icm leito e, por Isso, não sr atrevera
a reclamar nova Investiriam; outros.
continuar
porém, porque desejamcm outros seeslamlo seus serviço»
Nesse
tores da vida representativa
uuimo caso se situam os- deputado?
S. Pauloi.
Uncoln Feliciano ITSD
JoOstoja Rogusk lUfiN - ParanAi e ilols
E. do RtO). Os
,* Alves (PTB
cadeira
uma
primeiros vão pleitear em seus vesrte deputado estadual,
prctivos Estados, e o ultimo, vai tenl.ir eleger-se. novamente, prefeito d(
Campos, o maior município do nort»
[lumlucnse.
CAMPANHA I)K INTIMIDAÇÃO
O governador Moisés tuplon iniciou
de
rioltnta campanha de Intimidação Es.«fUA adversário» do Interior do
rerotmmioaçao
que
lado Segundo
rebentos do presidente do IM'H da clriade de Casesivet, O chefe do Kxeouti\o paranaense, acompanhado do delegado de poliria daquela cidade e
de mentes (lc seu governo no munirtplo, iniciou « prática de atos de
violência r de ntbumrlcdarics contra
Mandou
os randldatos adversários.
r.isgar a f»Ca carUres e f»t\<s de
do PTJJ
propaganda doa elementos Naves.
No
notadamente do sr. Sout»
comunos
mesmo despacho em qu*
nica a ocorrência, o sr Aírton Camarno informa que pediu «arantla»
»o ministro d» Justiça t ao prestdent« rto TRK.
P 4Rt O SK
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Estrangeiros,

Música,

V / 1

Krupa, Lioncl Hampton, Tecldy Wilson e muitos outros —
(LPCB-31050) — Face A — Lct's Dance — Stompin' At
The Savoy
Memories Of You — King Porler Stomp —

Down South Camp Meetin' — Face B — One 0'Clock Jump
Avaloii — Bugie Rag — Don't Be That Way — Moonglow — Sing Sing Sing.
LA TRAVIATA — Vcrdi: (ópera para orquestra) — Andrc
Koslelanelz e sua orquestra — (LPCB-32041) — Três atos.
TOSCA — Puccini: ópera para orquestra — André Kostelanetz e sua orquestra — Três atos — (LPCB-32085).
MOMENTOS ÍNTIMOS — André Toffel — (LPCB-31084)
Face A — Que Rcste-T-Il de nos amours — Darling Je
Vous Aime Beaucoup — II Mio Muletto — Warum Warum?
Noche de Ronda — L'Àme Des Poetes — Face B — Revoir Paris — Hi-Lili-Hi-Lo — Bambolina — Nach Dem
F.egc Schint D'Sonne — Besame Mucho — Comme Un P'Tit
Coqu'licot.
A CANÇÃO E' VOCÊ — Vie Damone — Acompanhado por
orquestra sob regência cle Camarala — (LPBC-30015) —
Face A — You Stcpped Out Of A Dream — Wait Tili You
See Hctr — Out Of Nowhere — The Song ls You — Spring
Is Hore — Let's Fali In Love — Face B — Smoke Gets In
Your Eyes -- Time On My Hands — I'M Glacl Thore Is
You — The Touch Of Your Lips — Ali The Things You Are
Check To Cheek.
DORIS DAY — Com Paul Weston e sua música dc Hollywood — (LPCB-31137) — Face A — The Song Is You —
Hello, My Lovcr, Goodbye — But Not For Mc — I Remember You — I Hanchrs Anyone TU You — But Beautiful —
í^icc B — Aulumn Leaves — Don't Take Your Love From
Me — Thcre'll Never Be Another You — Gone With The
Wind — The Gypsy ln My Soul — Day By Day.
E A BANDA CHEGOU — (I Love a Paradc) — Colúmbia
Military Band — (LPCB-31026) — Face A — Stars And
Stripes Forever — Washington Post — Anchors Awcigh —
Marching Through Geórgia — Hip, Hip, Hurrah! — With
Sword And Lance — Face B — Chccrs For The Navy —
Imperial Echoes — Semper Fidelis — The Middy —- Blue
Devils — Tattoo March.

REI DA VOZ S.A.
O REI DA VOZ CANTA !
Você poderá ouvir todas as terças-feiras,
às 13h 30m, na Rádio Nacional, LÚCIA HELENA apresentando as músicas que imortalizaram FRANCISCO ALVES, o Rei da Voz.
Um patrocínio do REI DA VOZ S. A.

PECA SUA FLÂMULA DO
"DIA
DAS MÃES"
Peça em nossas seções de discos um
catálogo completo de Long-Play

t

Panuelito.

CONTINENTAL
DANÇANDO COM SEVERINO ARAÚJO — e sua Orquestra Tabajara — (LP-P-3) — Prefixo — Brincando com o
Trombone — Mciguicc — Uma Coisa Diferente — Não
Ponha a Mão — Chorinho na Gafieira — Não Tem Solução
Tema Lógico.
WALDYR AZEVEDO — (LPP-13) — Face A — Pcdacinhos do Céu — Carioquinha — Brastleirlnho — Queira-me
Bem — Face B — Na Baixa do Sapateiro — Vê sc Gostas
Di/icado — Amigos do Samba.
VAMOS DANÇAR? — (LPP-15) — Conversa de Botequim
(Vadico e scu Regional) — Cumaná — (Aloysio Oliveira
c scu Bando da Lua) — Charmaine (Chiquinho — Açordeão — e Radamès Gnattali e sua Orquestra) — Violão na
Gafieira — (José Menezes — Violão — Acompanhado pelo
seu Conjunto) — Damas — (Solo de Gaita clc Boca, por
Edu. com Orquestra) — Casa de Lolò — (Djaima Ferreira
Piano — e seus Milionários do Ritmo) — Através da
Vidraça — (com Orquestra de Radamès Gnattali) — Duvirioso — (Vadico e seu Regional).
MÉXICO CANTA COM CHUCHO MARTINEZ GIL —
(LPP-16) — Face A — Corazón... Corazón — La Que Se
Fuc — La Traidora — Tu. Solo Tu — Face B — Usted —
Ella — La Interessada — Yo.
CANÇÕES DE NOEL ROSA — Com Aracy de Almeida —
(LPP-10) — Meu Barracão — Voltaste — São Coisas Nos.[ O
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... CONFIDENCIAS DE DÓRIS MONTEIRO — Músicas
dc Fernando César —(LPP-41) — Face A — Quando as
Folhas Caírem — Vento Soprando — Graças a Deus —
Cigarro Sem Baton — Face B — O Amor é Isso — Joga a
Rede no Mar — Dó Ré Mi — Melancolia.
CANÇÕES A MEIA LUZ — com Elizetc Cardoso — (LPP12) — Canção da Volta — Nunca Mais — Memórias — Só
Você... Mais Nada — Linda Flor — Sc o Tempo Entendesse •— Caminha — Piá Que Me Iludir.
GUIO DE MORAIS E SUA MUSICA DE DANÇA — LPPTA-15) — Face A — Strangcr in Paradise — Curuni —
Johnny Come Home — Travesso — Face B — One Hour
With You — Yes Sir, Thafs My Baby — Sem Exageros —
TemptaUbn — Ameno Resedá.
DANÇANDO NO DRINK — com Djaima Ferreira c órgão
(LPP-3004) — Samba dn Drink — Cubanacan — Love
is a Many Splendorcd Thing — I'll bc Sceing You — Lusitano — I Love Samantha — Organizando — Samba Fantástico — Begín the Bcguine — Longe dos Olho? — The
Continental — I Could Have Dance al Night — On the
Street Wherc You Livc — Nosso Samba.
SUA MAJESTADE O VIOLÃO — Dilcrmanclo Reis —
(LPP-3009) — Face A — Malagueiia — Pavana ~ Clair
de Lune — Romanza — Noturno N.° 2 - Op. IX — Face I!
Se Ela Perguntar — Romance cle Amor — índia — Foi
Boto Sinhá — Araguaya — Marcha Triunfal Brasileira.
RADAMÉS INTERPRETA RADAMÉS — (LPP-TA-310) —
Face A — Papo de Anjo — Puxa Puxa — Bolacha Queimada — Pé de Moleque — Zanzando cm Copacabana —
Gatinhos no Piano — Face B — Amargura — Vou Andar
por Aí — Cheio de Malícia — Escrevendo para Você —
Dc Amor em Amor — Scu Ataulfo.
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Fltil Aniaiel;1 — Còr Cinza — Eu Sei Sofrer — A
l»s,r"
Melhor dn Planeta — .lá Cansei de Pedir.
MUSEU DE CERA N.° 1 _ (LPP-2Ü) - Face A - Valsa
da Despedida — (Valsa cle Robert Burns com versão brasileira de João cle Barro c Alberto Ribeiro, na voz de Francisco Alves & Dalva dc Oliveira) — Seu Libório — (Choro
cle João de Barro e Alberto Ribeiro cantado por Vassourinha) — Vejo Lágrimas — (Samba de Oswaldo Vasques c
Ventura, na interpretação tle Moreira da Silva) — Juracy
(Choro de Antônio Almeida e Ciro dc Souza, cantado
por
Vasourinha) — Face B — Emílio — (Samba de Haroldo
Lobo e Wilson Batista, interpretado por Vassourinha) —
Jalotisic (Ciúmes) — (Tango de Jacob Gade com versão
brasileira cle Oswaldo Santiago, na voz de Francisco Alves)
Arrasta a Sandália — (Samba de Oswaldo Vasques c
Aurélio Gomes, cantado por Moreira da Silva) — Onde o
Céu Azul é Mais Azul — (Samba cle João dc Barro, Alberto
Ribeiro e Alcyr Pires Vermelho na interpretação de Francisco Alves).
SEVERINO ARAÚJO — e sua Orquestra Tabajara — (LPP33) — Face A — Copacabana — Água com Açúcar — Na
Batida do Samba — Comprando Barulho — Face B — Ho.je
ou Amanhã — Beijos de Mel — Favela — Ccko Tara-tá-tá.
CANTA NORA NEY — LPP-7 — Face A — Menino Grancle — Onde Anda Você — O Que Foi Que Eu Fi/. — Quanto
Tempo Faz — Face B — Quando a Noite me Entende —
Se Eu Morresse Amanhã — Não Sou Mais Criança — O
Que Vai Ser de Mim.
PARADA CONTINENTAL N.» 1 _ (LPP-1) — Ninguém
Me Ama (Nora Ney) — Tormento (Lúcio Alves) — Maria
Joana (Carméiia Alves c Sivuca) — Mambo Caçula (Chiquinho) — Alguém Como Tu Dick Farncy) — Bandolins
ao Luar (Emilinha Borba) — Macurijc (Ruy Rey) — Natureza Bela (Scvcrino Araújo).
CANTIGAS DE PORTUGAL — com Amália Rodrigues —
(LPP-9) — Face A — Fado Alíacinha — A Minha Canção
é Saudade — Lá Porque Tens Cinco Pedras — Fria Claridade — Face B — Fado da Saudade — Quando ns Outros
Te Batem Beijo-te Eu — Fado Marujo — Que Deus Mc
Perdoe.
CHOVE LA FOKA — Tito Mádi com Ribamar e scu Conjunto — (LPP-52) — Face A — Chove Lá Fora — Duas
Contas — Cansei clc Ilusão — Duas Vidas — Face B — Náo
Diga Não — Foi a Noite — Fracassos cle Amor — ... E n
Chuva Parou.
BAIÃO COM CARMÉLIA ALVES — (LPP-8) — Face A
Sabiá na Gaiola — Cabeça Inchada — Esta Noite Sercnou — No Mundo do Baião I — Face B — Eh! Boi — Adeus,
Adeus Morena — Saia de Bico — No Mundo do Baião 11.
MEUS VELHOS TANGOS — Albcttmho Fortuna -j- Ecluardo Patané e sua Típica — (LPP-11) — Face A — Caminito
Yara... Yara... — Mana a Mano — Milonguita —
Face B — Tomo y Obligo — Volver — EI Penedo 14 —
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LONG-PLAYING

O GRANDE BENNY GOODMAN — Benny Goodman, suh
Orquestra, Quarteto e Sexteto, com Harry James, Gene

De

¦

A maior e mais completa discoteca

Train
tilitl Love — September Song — Take Th
TTenderly — li Had To Be You — Haiicm Nocturne.
MUSICA NA MADRUGADA — Pcrcy Faith e Mitch Miller
Percy Faith e sua Orquestra destacando Mitch Miller no
torne inglês e no oboé — (LPCB-31H0) — Face A ¦— Noturno — Dueto — Elleno — Elaine — Rosa — O Rio — Face
B — Music Until Midnight — A Waltz for cynthia — Peç;.'.
para corne inglês — Lina — Edelma — Contrastes.
AMOUR. AMOR, AMORE — Pcr.^y Faith c sua orquestra —
(LPCB-31028) — Face A — Ir Hearts Could Talk — Valencia — Non Dimenticar — One Night OI Love — Pctite
The Loveliest Night Of The Ycar — Face B — AU My
Love — Drcam, Dream, Dream — Binsileirinho — Batibles, Bangles And Beads — Valse Huguette — My Shawl.
MUSICA CONTINENTAL — Percy Faith e sua Orquestra
(LPCB-31004) — Face A — Mademoisellc de Paris —
- SudclcnSymphony — Vola, Colomba —• Fiorin Fiorello
]y _ petit Bolero — Face B —- La Ronde — Many Times
T'ho Voluto Bene — Coimbra — Sous Les Ponts cle Paris — Sympatico (Chi Lo Sa Pcrcré!)
ECSTASY — Otto Cesana c sua Orquestra — (LPCB-32009)
Face A — Ecstasv — Let's Deguinc — Enchantment
Yester-Thoughts — Starlight — Autumn Song — Symphony
In Jaz — Face B — Mine At Last — Hey Professor! — Devotion — Night Train — My Beloved — Marionette — Reflection — WhirlWind.
O SEMEADOR DE FELICIDADADE — Liberace e The
Warner Bros. Symphony Orchestr a — (LPCB-31045) -—
Face A — Cornish Rhapsody — Ttaumerei — Chopsticks —
Liebestraum — Gershwin Mcdley: — Embraceable You —
Swanec The Man I Love — Liza — (AU The Glouds'11 RoU
Away) — I Got Rhythm — Sonata n.° 9 — Concerto n.° 1
em si bemol menor para piano e orquestra — Face B —
Rhapsody In Blue — Sinceicly Yours — El Cumbanchero -Minueto em sol — Tea For Two — Polonaisc em lá bemol
maior — Beer Barrei Polka.
SONATA AO LUAR — Liberace com George Liberace e
sua orquestra — (LPCB-32108) — Face A — Sonata ao
Luar — Valsa das Flores — Intermezzo — Contentednessc
To a Wild Rose — Berccuse de Brahms — Face B —
Excertos da Sinfonia Inacabada — O Cisne — Serenata —
Andante Cantabilc — Child Falling Asleep.
AVENTURAS DO CORAÇÃO — Frank Sinatrn — (LPCB31157) — Face A — I Guess 1*11 Have To Dream The Rest
If Only She'd Look My Way — Love Me — Mevertheless
-- We Kiss in a Shadow — 1 Am Lovcd — Face B — Take
My Love — I Could Wtite a Book — Mad About You —
Sorry — Stromboli — It's Only a Paper Moon.
A VVOMAN IN LOVE — Frankie Laine — LPCB-31091) —
Face A — My Little One — Hummingbird — Answcr me
Sittin' In The Sun — Te Amo — A Woman in Love —
face b — Granada — Blowing Wild — Rock Ot Gibraltar
Walklng The Night Away — Your Cheatin' Heart —
Sixtcen Tons.
WONDERFUL, WONDERFUL — Johnnv Mathis — Orqucsde Percy Faith — (LPCB-31152) — Face
tra sob regência
'i
Find My Love Today — Looking At You — Let
A — Will
Me Love You — AU Through The Night — It Could Happcn
To You — That Old Black Magic — Face B — Too Closc
For Comfort — In The Wee Small Hours Of The Morning
Ycar Aíter Year — Early Autumn — You Stcpped Out
Of a Dream — Day In, Day Out.
.IOHNNY MATHIS — Notas cle George Avakian — (LPCB31170) — Face A — Autumn ln Rbme — Earsy To Love —
Street Of Dreams — Love, Your Magic Spell Is Evcrywhere
Prelude To A Kiss — Babalu — Face B — Caravan —
In Other Words —- Star Eyes — It Might As Well Be Spring
Cabin In The Skv — Angel Eyes.
DANÇANDO O FOX-TROT — (LPCB-31012) — Face A —
Harlem Nocturne — I'm Beginnine To See The Light — On
The Sunhy Sido Of The Street — You Brought A new Kind
Of Love To Me Fve Got My Love To Kcep Mc Warm -Coquelte — Face B — Deep Purple — Gooscy Gander —
Time On My Hands — You're Dnving Mc Crazyl — Linda
Girl Of My Dreams.
SUCI1 SWEET THUNDER — Duke Ellington And His Orde Stratqtiestra — (Dedicado ao Festival Shakcspearino
ford, Ontarlo, Canadá) — (LPCB-3U58) — Face A — Such
Sweet Thundcr — Sonnet For Caesar — Sonnet To Hank
Cinq — Lady Mac — Sonnet In Search Of A Moor — The
Telecasters — Face B — Up And Down, Up And Down (I
Will Lead Them Up And Down) — Sonnet For Sistcr Kate
The Star-Crossed Lovers — Madness ln Great Ones —
Half The Fun — Circle Of Fourths — Um Trovão Tao
Meigo.
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O projeto dc autoria do sr Üllimo
dc Carvalho (I'SD, Minas) que fixa
os novos subsídios dos deputados cln
liilurn legislatura, deve ser aprovado
pelo plenário até o dia 15 do correule, segundo estimativa do próprio a.ilor da proposição. O deputado minelro eslá disposto a defender o
projeto com unhas c dentes. Disse
quo, fora dali, nfio haverá solução
compatível com a dignidade do parlamento. Estabelece a parte fixa dos
subsídios em 11) mil cruzeiros c o
icton (comparecimento ás sessões)
Essa iniciativa
em 1 .soo cruzeiros.
tem o objetivo de obrigar os depuladOS a unia prática que eles nem
sempre observam: assiduidade às ses-
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio dc 1955
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 dc Maio de 1958
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ABANDONARAM A CIVILIZAÇÃO PARA VIVER NO MAR
Um temporal antes de iniciada a viagem ao Amazonas testou o motim
— Os homens do mar são compreensíveis e solidários — Auxílio para
os pescadores do Amazonas — Conceito de um iatista argentino —
Dados sobre o comandante Wilson e seu imediato roteiro
- F I M-
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Continua a exploração dos flagelados
no Nordeste
Nenhuma providência objetiva do governo federal — Cerca de 8 crian— Os nordestinos
ças morrem diariamente na Hospedaria de Fortaleza
—
que trabalham na construção do açude dc Araras comem apenas feijão
Deputados que foram veranear - Obstrução da pista do aeroporto dc Joazeiro
FORTALEZA, 10 (Fábio Mendes — encontrar trabalho Imediato ou transenviado especial) — O deputado Fer-jporte que os leve para o Norte ou
nando Ferrari, lider do PTB na Câ- Sul do pais.Contudo. não encontram
mara Federal, único parlamentar su- nem um nem outro. Há flagelados,
lista que acompanha a Comissão do com os quais a reportagem conversou,
Polígono das Secas, está, estarrecido que há dez meses vivem na Hospedacom o drama nordestino, dispondo--e ria, aguardando solução que não chelogo que chegue ao Palácio Tiradtn- ga. Esses homens constituem um vertes, providenciar a constituição de dadeiro barril dc pólvora, prestes a
um grupo parlamentar dc trabalho explodir. Estômago vazio, assistindo
para solucionar o problema dos ila- a morte de seus filhos, desamparados
gelados das secas. Visitando ontem a de assistências maiores, sem trabalho
Hospedaria Getúlio Vargas, nesta Ca e sem esperanças. Os parlamentares
pitai, os parlamentares puderam ver, j viram, na Hospedaria, um só medico
inclusive, uma criança que falecera para atender a todos. A média diámomentos antes, irmã de outra que ria de mortalidade infantil é dc oito
Carlos
f.-vra enterrada na véspera, ambas vi- a dez crianças. O dectado
timas de diarréia. A mãe destas crian- Jereissati, que domina o PTB local,
ças, que possuia treze filhos, já per- determinou ao delegado do IAPC que
deu sete. A Hospedaria referida está dez. médicos do Instituto e do SAMDU
abrigando cinco mil e cem flagela- passassem na Hospedaria a partir de
dos, alimentando seis mil e duzentos. hoje. Crianças flageladas de todo o
Esta alimentação se resume em café Nordeste estão sem leite devido a
e pão pela manhã e almoço às 12 ho- falta de transporte. O ministro da Aeras. Serve-se arroz, feijão, carne e ronáutica aqui esteve em inspeção
verdura. Crianças, mulheres, velhos militar, prometendo transportar alhomens fortes e dispostos, sem ex- gumas toneladas de leite em pó, que
ceção, trazem nas fisionomias o cs- está depositado em Recife. O goveracha que a sipectro da fome, suplicando esmolas nador Paulo Sarazate
sem constrangimento. A hospedaria tuação estende-se e agrava-se dia a
se dia.
está superlotaria. Os flagelados
distribuem em todos os cantos: alo- Por outro lado, consta que flagese organizaram,
jamentos internos, pátios externos a lados le Joazeiro já
descoberto. A maior ambição deles é inclusive obstruindo a descida de

aviões no aeroporto daquela cidade
As autoridades acusam os
baiana.
políticos de fomentarem a agitação.
dc
A verdade é que muitos deles 'obter
todos os partidos, procuram
vantagens eleitorais, pouco importândo a miséria e a fome de seus coestaduanos,
Na construção rio Açude dc Araras,
formigueiros humanos abrem estradas e fazem jus a uma diária de 40
cruzeiros. Entretanto, até agora, os
trabalhadores não viram a cor do
Recebem
dinheiro.
pagamento em''
gêneros. Os fornecedores enriquecem
a custa da fome c da desorganização
administrativa do governo. A "diária" de 40 cruzeiros dá, apenas, para '
o trabalhador <-om família alimentarse exclusivamente dc feijão e só feijão. Crianças e adultos náo comem
outra coisa, nem dispõem de qualquer
dinheiro para roupas rudimentares.
Náo obstante serem cruinze os deputados da comitiva, além dos já presentes, muitos não compareceram a
lugar nenhum ainda.
- ¦

iniciamos, então, o nosso cruzeiro propriamente dito, com para'¦ '-^SS^aij5
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das em todas as baías abrigáveis,
tendo, antes de atingiu o Rio, parado em Santos e nas ilhas de
São Sebastião e Grande. Em SanHajpfi< ••***iii ?$mmmWp ^^%mmmmmwmm^m\ mmX$&Ê$
tos fizemos apelos à população
para doar remédios e utilidades,
que seriam entregues aos pescadores do Amazonas. Todos que
vivem em contato com barcos,
seja no mar ou no rio, se estendem maravilhosamente. Por isso,
não queríamos chegar ao Aamavazias. A
zonas com as mãos
proa está cheia de sacos de remédios. Os santistas compreenderam o nosso objetivo e acorreram com solicitude. Já estou até
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pensando como ficarão satisfeitos
os pescadores do Amazonas. Êsses homens, às vezes mal comp1
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que raro era o dia em que não
tínhamos peixe a bordo. Nem
precisávamos pescar. Era bastan9HA' -i"^''-'k' '^i&iükÊ^SmmmL
te cruzar com um pesqueiro, barCONCURSO DE PUERICULTURA
canoas,
simples
ou
co pequeno
DA FACULDADE FLUMINENSE
de
dúzias
peipara arremessarem
xes das mais variadas espécies.
DE MEDICINA
Vocês precisam descansar.
Já é tarde e é bom que durmam
^\~' :J$Sfâs£&
Encerrou-se ontevn o concurso
%Bm
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um pouco, antes de deixarem o
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para professor catedrático de puewMv
Rio — observamos ao capitão.
rlcultura e clínica da primeira inTemos muito tempo para
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fãncia, da Faculdade Fluminense
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Sal
agora
isso. Não adianta dormir
de Medicina, no qual se achavam
para acordar três horas depois.
¦ ^/SWBgíinscritos dois grandes nomes da
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pediatria nacional, os drs. Alvaro
Capitão — fazemos a última
Serra de Castro e César Beltrão
—
Departamento
o
nenhuma
saber
decisão
só
desejamos
tomou
Não
pergunta
Pemetta.
quais serão as próximas escalas.
"Motim" enfrenta as ondas, Thor, de apenas
O dr. César Pernetta, classificao
Enquanto
Estado
de
tudo
bem
está
Quanto ao mais
do em 1° lugar, obteve maior noVou daqui direto a Cabo um ano, dorme no berço armado no paiol dc velas da
ta nos títulos e provas oral e práKim é o mais velho c tem apenas dois anos. O casal dc Frio, depois enseada dc BenevenWASHINGTON, 10 — Porta-lsegundo a qual qualquer ataque tica. enquanto o dr. Serra de Casproa. £ forte e sadio
navegantes narra o objetivo da viagem até o Amazonas. te e Vitória. Quando Kim e Thot
voz do Departamento de Estado da Indonésia contra a Nova Gui- tro, oue se classificou em 2.° lugar,
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armas america-imundo ocidental. Howard Jones,
apesar de antiga, o "Motim" dade da venda de indonésio.
viessem adiar a partida. Era qua-|para que pudéssemos ir de en
havia
americano,
Essa .embaixador
de
uni
Foi
marinheiro
bem
o
mar.
nas ao governo
não
somos
seu
que
jornal,
manhã.
contro
ao
nosso
sonho:
andar
pelo
deverá
chegar
hora
ao
seu
desuno
da
uma
sem
pelo
sc
agitada no comparecido hoje de manha pequestão havia sido
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esquerdista Aplindo Vicente.
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termamente de Imprensa Regia, onde do o primeiro o n» 44 da Rua do
cerlmonas
amanha,
''
parte,
Comércio, t Integrado por mais de Fazenda, nomeando diretores rio
se imprimam exclusivamente toda a Passeio. Em 182.1. instalou-se na Rua nlas comemorativas
do 100". anlvcrlegislação c papéis diplomáticos que dos Barbonos, hoje Evaristo da Vci
emanarem de qualquer rcparUção do'ga; em 1331. ocupou salas da Ara
meu real serviço, e se possam impri- 'demia de Belas Arte», em 1B36. estamtr todas e quaisquer obras fican- jva no pavimento térreo do antigo
da crise, ma» concordaram em ma que recebemos do deputado
do interinamente pertencendo seu go- edifício da Câmara rios Deputados: impresíão. encadernação, pautaçAo elçáo
esta tem «Ido bem mal, uitr» I Nilson Ribas, que c também da
e
i
que
vérno e administração i mesma Se- na sede especialmente construída, no brochura
APAC:
adrmte o goi-êmo (O. P.)
ido
que
GRAVAÇÃO
"Associação Paranaense CafeiTRABALHOS DE
Largo da Carioca, funcionou de 1871 i
cretaria".
os|
desde
até 1940. transferindo-se, afinal paraj O D.IN. se constituiu,
cultores
vem intermédio esse converRodrigues Alves,' onde prímórdios de sua criaçío, em
a Avenida
PRELOS
PRIMEIROS
AUMENTO DO
ceituado jornal protestar públicae
artistas
de
profis-j
celeiro
dadeiro
até
hoje.
E ORREIROS
permanece
camente contra ato senhor presionais das artes gráficas. A gravu-; CUSTO DE VIDA
sidente república et ministro Fia
forte
e
água
a
doce
talhe
r»
em
ORGANIZAÇÃO
decreto
Of prelos mencionados no
zenda nomeando diretores IBC vg
NO
CHILE
tém
me-j
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ali
da'xilogravura
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Ministério
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haviam sido adquiridos na Ingiater
manifestação clara prote—
tecServiço
numa
de
O
10
elogiosas
;
SAATKGO
referências
de
Impren-jrecido
o
Departamento
ra. pelo ministro Antônio Teixeira Justiça,
'Oficial
situação ineficiência imFoinforma
cionismo
estrangeiros.
Estatística
e
de
nacionais
nossos
dias.nlcos
APAC
conta,
em
de Azevedo, mais tarde Conde da sa Nacional
ve COTlr<
Vg
até™
agora PJAT/U,
tvvimenln
Hn
rnífrv
ria
viPC^U
pt APAC Vg
de
VIda
custo
desse
.que
do
o
aumento
os
inícladores
gênero
mil
iram
Barca, e aqui chegaram transporta- com um corpo de quase dois
vg
ineresoutras
entidades
•
junto
os
OS
"Meduia-,
durante
nós
gravadores
no
Chile,
entre
da
uma das Servidores e é constituído dos seftuin-j impressão
dos pela nau
a íim repor cafeieulcomponentes da armada que t-ouxer» |tes serviços: divisão de administra-jRomão Elol de Almeida e Paulo dos ros cinco meses do ano, foi su- saramseujuízo
devido lugar vg sem ina família real. O problema da mio jçSo. produção, serviço de publica- jSantos Ferreira Souto. A ê»te ulti- perior a doze por cento. Sómen- tura
terferéncias políticas ou pnviléde obra especializada foi resolvido. Sccies oficiais, tesouraria e escola de |mo coube iniciar a irravaçao da plan- te cm abril verificou-se um au- >
Deputado Nilson Ribas vg
r.a emergência.
com a providência jartes grãlicas. A divisão de produç5o;ta da cidade levantada em 1808. por mento de 2,8^. com a aümen- gios pt
tação como o item mais caro. presidente APAC.
do destroc-arque de alguns marujos [compreende oficinas de cocnposlçâo. ¦ ocasião da chegada de D. Joio VI.
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PROBLEMA DAS FAVELAS TERIA SOLUÇÃO
QUANDO RESOLVIDOS OS DE NOSSO PAÍS

Prefeito . . .
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Corrida ...
da ultima

. . .
j ATERRO
(Conclusão da última

(Conclusüo
página)
(Continuação da 7a página)
pág.)
indiOs
demais
de
preços.
a administração, neste ano elei- queda
anteontem para ontem, quando titoral. Por falar em ano eleito- cam acentuada elevação, como a
«mos
a primeira constatação, nao
ral: não faço política .no Distri- manteiga que passou de Crs 83,70
candidato para Cr$ 110.00: os ovos de CrJ foi jogado mais café, mas o quc
to Federal, nem sou
a qualquer cargo eletivo. Trato 33,10 para CrS 42.00; o xarque de estava à flor da terra foi encoberde administrar a cidade, sem Cr$ 46,20 para CrS oo.OO; a cebola . A° >;urmos> cerca,c'as
>,00 lis.
medir sacrfícios, em período dos de CrS 12.60 para Or$ 22,00; o caíé ,t0de sua história. de Cr$ 53.10 para Cr$ 66.00 e as- o trabalho do trátonsta prossemais
críticos
Entre os culpados: inflação e estrutura agrária — Carga nas costas do Rio — Mais de um Para que me interessaria "cor- sim por diante. guia.
romper
eleitoralmente"
Releva acentuar que aquela puquem
Recebemos do instituto Brasiblicaçao registra no pe da página
milhão de marginais sociais aqui — Morro; subúrbio dentro da cidade — Homem da favela quer que sej
do £*<*'•
Para terminar, que já vamos j qUe publica a variação de preços 'c,ro
longe, chamo a sua atenção pa- que a's fontes de informação foram:! "Com referencia ao noticiário c
é alfabetizado — Conferencista (professor Arthur Rios) lança repto e assistente aceita
de vezes que os; conselho Coordenador do Abaste- editorial de um matutino desta Cara o número
COMO NASCERAM i poucos velhos e muitos inclivi-. dedica ao trabalho n:, i,,du,u,a denunciantes (sempre pela lci-i cimento, COFAP e «DesenvolviO problema da favela não pojj^, Sbr!I cíestSo de café proiduos na juventude:
ja citado) se;ment0
trata-se dejde transformação; c) a prestação tura do vespertino
& conjuntura'
rie ser dissociado da estrutura
da '
aos "vereadores
cedida por êste Instituto, esclasfe estabeleceu: de serviços; e d) inativos, que referem
cconómico-social do país. do nos- As favelas, que começaram a população que
Media fev F-v.
As
estatísticas não são tão numerosos como fre- maioria". Causou-me espécie...
rocemos:
so processo de urbanização (qua aparecerem 1933 (Providência.1 recentemente.
58
a dei. 57
impressão
de
com
dar
a
a
supõe.
|Chega
se
tive-:acusam
orepondera
Babilônia)
Arrelia,
também
qüentomente
i-|Favela,
que
se monopolizado pelo Rio e por
Exerce o IBC fiscalização sòe ninguém deixara de nor Arroz
14.7
18,00
São Paulo), da migração interna, ram o seu grande surto a parlir 0 homem de côr (preto), segui-! 2 — Há muitos homens soltei- pe3?o
bre
o> cafés entrados nos portos,
na
repetida
referência
à
tar,
se;
43.4
31.00
fim
o
Banha
.
vindo
1941,
do
do
ros-(20 a 29 anos), o que acusa
por
justamente quando
pardo,
da proletarizaçáo cio homem doído
maioria, numa profunda ndgt^l- [Batata
11,7
9.00
apreendendo os quc não atendecampo nas cidades, e da infla- acentuaram a inflação e a espe-!branco, ordem justamente con- a incidência do elemento mi- gia... Certamente
o autor do I, café
53.1
66,00
rcui á< exigências legais e regulacão que nos assoberba — disse culação, A população favelada, traria à que se verifica na popu- grado.
arrazoádo" foi o vereador Hé- Carne 1,"
46.00
17.000
41,5
do
D.F.
habitarao
em
era
lação
de
1050
geral
_
que
Rios,
soció-jem
José
Arthur
dc
Há
b
lioWaTcaccr
3
o,prof.
men tares, sujeitando-os a beneficio
'
pèrcènütgení
meu
antigo
vice-'
¦
12,6
22.00
ÊS-.\m s
.
Cebola
viúvos). Não Uder.
logo, conferencista da Escola Su- tes e nesse computo nao se tn- elemento negro e minoria.
{
de,se
46.2
53,00
estrupor conta dos seus proprietários,
os
Xarque
traço,
se
grupos
duem
pequenos
pela
justifica
¦
em
^ mulherès^chefiam famílias.
palestra barracos
periór de Guerra,
Jacarezinho
11,00
historia
e
7,3
de
mesa
tura
a
dc
Farinha
social
social
So
com a perda dos detritos c esi
pela
ontem pronunciada no Curso de
ao qu0 se
-t
e- do nosso pais , disse o confe- Êss
13,00
21,1
Feijão preto ....
colhas quc são inutilizados pelo!
Fede,.a|.
Di
t
Problemas do Rio de Janeiro sob tinha então 19.000 e hoje
Xl.m h-encista.
870
índice surpreendente
surpreendente,
7.8
reneista.
Leite
4 _ Para coihêr dados seguros
os auspícios da Associação dos gundo a Fundação Leão X1JD
Instituto.
110.00
elemento
masAlgumas
mas83,7
deu
o
30.000
foi
Manteiga
o
moradores.
tem
que
t
favelados é necessária proGeógrafos Brasileiros, Seção do
dc
Portanto, no cumprimento
42.00
alfaurnas
funcio-leulino
como
relativamente
são
alfj-.
33,1
Ovos
tavetai^ap^ típicas:
típicas:^JJ^Jun^j^^i^a
\lòtí&aá- convivência com eles;
Distrito Federal. Palestra reali- favelas
^ttvamMte.^
' Pão
favelas,
numa
17,50
nas
15.4
betizado
construções
11)
da
(zoàs
legais
prodispositivos
(Continuarão
e
pagina
regulamenta^
junto
do
MinistérioInam
solidariedade
no
forma
de
auditório
zada
:
oferecem mao-porção superior ao índice de al- Imantém
res e na defesa do consumidor nada Fazenda, que estava à cunha na Sul), outras industria
(como nos mutirões) só encona
(Zona fabetizaçao de todo o pais. Ja tradiça no interior rural.
para
dejde-obra
São trabalhado sempre no mesmo ra
a que não faltou a sensação
cional c do bom nome do café brasão
muito
as
faveladas
de
ate
e
ha
favelas
pes
1)0UC0
mo"?
„„„„,„„
.ir
•
desconfiados com os elementos
vê, com base em elementos dêste .,
um desafio lançado pelo confe-1Norte)
,i„i,'V„-i;'i'i
alfabetizadas
ano. uma receita anual de mais slleiro exportado, foram inutiliza
estranhos.
ONDE ENTRA BRASÍLIA
reneista e de imediato aceito pór cadores.
afirmam
ainda
nao
Os
técnicos
de 5 bilhões de cruzeiros. Serão das 6"ó sacas dc produto impróum assistente, ficando a que?táo|
, OUTROS TÓPICOS
compreender que para sem dúvida, mais 5 bilhões dehrio nara o consumo
SOLUÇÕES
ser dirimida posterior-! RETRAT0 m POpULAçAO
j poderem
para
'
novo
implantar
um
beneficio
!se
.
cruzelros a serem entregues na1 ,Uevc
,.', • ,„ e )n
,. . ,
mente.
tic,l C:¦'sC;, UMtlllu>
sei„,..-.,
A natalidade é grande. Mas
Pontos salientados
pelo, prof.
prof.
5 _ p0dèm-sé colecionar que. segundo alegam nao terá construção de Brasília, aumentambím a mortalidade infantil, Ri°s:
social,
aplicação
na
;"soluções"
sc
noticiário
a
refere
o
previdência
tritos
o
tão
(ando
das
número,
elevado
0
quc
problema
já
para
,
,
,
CARGA NAS COSTAS
e o emprega- dos funcionários públicos, esban- ,lc hoie do matutino." (1 er tópico
da favela se tavelas,
1;— A população
j Tanto uma quanto outra apreExistem as de caráter ce onere o sej?uraoo
""'
¦ sentam índices maiores oue os divide principalmente
DO RIO
dor da Umao. - "Um cálculo jando-se o dinheiro do trabalhaem a) não
"Outro.Cemitérios").
na fi.'1 pág.:
da população geral do Rio. Há remuneradas: b) gente que sc
(Continua na 16" pAíina)
pessimista — finalizaram — pre-,d0i- brasileiro",
a
Afirmando, que
populaçáo
urbana no Brasil é proporcionalmente pequena (13 milhões em
1910, a que se soma a de 6 miIhões de suburbanos), di.;se que o
seu incremento só se eletiva
lealmente em algumas grandes
Capitais, mas principalmente no
Rio e cm São Paulo, A população brasileira aumenta, mas a do
Distrito Federal vai num ritmo
ascendente bem mais pronunciado, Este fenômeno de urbanização não encontra paralelo nos Esfados Unidos, no que diz respeito
ao material humano: o nosso <é
muito inferior. Lá, 50% do povo
estão nas cidades. Aqui, em menor prdporçSo, mus representahcio uma carga maior, pois sc Irata de gente á cata de trabalho,
dc sobrevivência pura e simples.
E o peso maior fica — disse
o conferencista — para Rio e
São Paulo, não obstante as migiíicões existam em diversas direções, inclusive dentro de cada
região fisiográfiea do pais. E
ao fenômeno que concorre para
urbanização alia-se a industrializnção, atraindo essa gente
cm procura de base econômica.
Dai surgirem os chamados marginais que nos trazem muitos
problemas: administrativos, higlônlcos, educacionais, refletiudo-se na estrutura das favelas.
Não é o afluxo da energia de
trabalho, mas a descarga da miA tudo
séria que sé processa.
isso se casa outro fator: a diversilieaçáo das zonas urbanas que
se verifica nas sociedades capi(alistas, havendo áreas em quc
8 valorização — ca especulação
imobiliária impede a aquisição dc terreno por particulares.
Daí os síums, as malocas, os mocampos, o.s barracoá, os três últimos descendem em linha reta das
senzalas rias casas-granries.

Aposentadoria

MUDES
(FRANÇA)

Cenfenono de N S. Lourdet
Stra umi dis SO cidades 1
serem tmiiidu na Eicuisio

im

A
compreendendo

os

sejumits

países

FRANÇÍ ITÁLIA SUIÇA
ALEMANHA AUSTRIA-H0LAN0A
BÉLGICAtSPANHA-PORIUGAL

Vapor: CONTE GRAUDE
saída em 5 de ogósfo
•outras excursões
Vapor-.CABO SAN ROQUE
so.dos. 19IS e S|7

EXPRINTER
Av. Rio Branco. 57-A
fel. 13-IV09

-

...e Você estará bem vestido!

MAIS DE UM MILHÃO
DE MARGINAIS
E antes de analisar mais a
fundo :i questão das favelas, frisono prof. Arthur Rios haver algo esquecido: o problema das
muita?
chamadas hospedarias,
delas cm condições piores que ns
próprias favelas c cuja população
tipicamente flutuante — e enorme — impede um controle do Indlce de sua sanidade. O.s morado,
res de favela- c os habitantes rie
"hospedarias", (conforme acentuoti o prof. Dtiprnt) devem somar, no Rio. a mais de um miIhfio, As "hospedarias*' oticinam-se dos cortiços e rias "cabecas de porco" que enxame:-»vam o Rio na República Velha,
grandes focos rie epidemias. E
foi a destruição (pnra dar pat,ROgen) à Avenida) das "cabeçasde-porco" nos bairros an*'gos ric
Candelária, S. Rita c S. Jo-é
nue propiciou c povoamento da
zona suburbana.

SUBÚRBIO DENTRO
CIDADE

DA

Mas na verdade, ultimamente,
cie 1933 (mais ou menos)
para
cá, o subúrbio •> quc invade; são
encarapitadas nos
as favelas,
morros dentro c fora também —
do centro urbano. O fato dc
nunca se ter pensado na urbanizaçáo rios morros, ao contrário rio
• que sucede em outros paises, cm
que cies se prestam ?. grandes
efeitos urbanísticos, é quc motivou a sua "ocupação" dessa maneira. Sofreram desmatamento,
apenas. A brutal pressão demográfica não só promoveu a expansâo dos subúrbios c das faveUs por todo n Distrito Federal,
como impeliu estas últimas para o coração da cidade, E a crisc dc habiívção continua.
Em
1950, por exemplo, enquanto sc
registravam 66.000 casamento-'.
concedia
n Prefeitura
apenas
.16.000 habite-se, quase a metade portanto da demanda. Êsse
déficit não tem sido superado, ao
ccntrârio, embora as construções
sc multipliquem.
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hora,

mesmo para um compromisso

inesperoao,

sua aparência será impecável!

"A

nova roupê D'ARI.0, moderna c ele*
gantt, acompanha minuciosamente as novas
tendências dos centros mundiais da moda
masculina, conforme observe/ durante minha
.
"
recente viagem a turopa.
— declaro Ibrahim Sued, famoso colunista social.
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Esta é a roupa D'ARLO
com os detalhes que a tornam a roupa perfeita:
ombros à italiana, lapelas mais altas e
estreitas, levemente cinturada, mangas e perna 6a calça
mais estreitas permitindo movimentos elegantes
e bainhas modernas seguindo os modelos italianos.
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FATORES
Passou
o sociólogo Arthur
Rios s alinhar outros fatores para o crescimento das favelas:
terrenos devolutos, da munlclpv
lidade ou dc oroprlcdadc d;scutivel. sob pendência iudlcial, terrenos baldios que ninjruém sabe
bem a rn'em pertencem. l'm cadastro desses terrenos teria evitado »c!o menos o crescimento
rias favelas, se acompanhado rie
um serviço de fiscalização. Mas|
acontece oue r roonrticrn fr>ccialiiada d.i Prefe!tura nío sabe
sequer informar sòbre a situação
Htrídica ri" certos terrenos. OuIra causa ri»-- favelas em cre*címorto: - indústria ri^ tipo fluto&nte ou.tl se<a a rins construríes. - deslocar const ço massas
de operários na demanda ria
mlo-de-obm. A< construções em
Copacabana criaram a- favela*
ria yona .«ul. A crise fmarrtira
é outro fator irrecusável. Plano
pura urbanijacàn rias favela-- oro.
rosto pelo rre'e:to cm \*A~ à
Munlrpal frustrou-se
Câmara
por isso (éle caVtilava ocusto^e
rada cps- pari favel.-do em ("<¦'
?5\00O0fl>. Mais: « impessiW»riade rie pasamento de tUi"vn<i
por essa tente pobre. F. ainda:!
i
i-ck.. elevaria? cos terrenos.

'
Em tropical Santista
com moderníssimos padrões.
2.970, eu $45, mamais

uma criação

IéHh B5&*ffÍfôi*wBs*M

*mi3tKmi&9&?mW,tit

ll
11 * ~s ^tf*sE,«T5^?1
fiffllilFirp
«gtwWKtaiBBt;
Bal^HMIMBaàawWSStaiA^^BsStifíWKJM
plrnnHBMiÍOT^' Wrni' TítWutBMMiRI^Piff^'
'BBHBMBflMWJxf
^89 'HEHPÍ^Bi^^^&«HH *

SpARÍA

A v«nda •xclvii¥am«nt« no MAGAZINE
No Subsolo
Ar refrigerado

\W lãs /J$8 YmMifarfk

Crédito no local

JL '

'- ¦-¦¦ -¦•

'

- .- r-.*¦-*¦* m -«¦ m. m- ü, a\ A. ffc *. mm *¦ -

m. m. m M_m ||

m -^ Hi ^ A Aarftl,itl il itglA immm\mftmÃtufit;lArA A A jtliiL Âtmtà Ali

Ê\\mí i^A*l Ã-Üfa' -Ím^--mmmm> ^uA^fc^^^ft^^Sto^^b^BíÃB^H

14

CORREIO DA MANHA,

REPROVAÇÃO GERAL...

Por que Ike se opõe...

Domingo,

11 de Maio de

1.* Caderno

1058

Vamos retirar adubo da água do mar

PFLIMLIN PEDIRA...

tribulram boletins atacando Nixon,
da França e da União
(Continuação
(Continuação da l.a página) ias relações
pág.)
(Continuação da Ia. página) gações constantes da Carta das Na!c
ções Unidas.
!Francesa.
pintaram as paredes com o lema
Conseqüência: A utilização do dimento
vergonhoso, a de que os I"Morra Nixon!" Enquanto em Li-'em junho de 1940, e os incorporou à rclto
governo que procura organizar, ba2) A ArBCija 0 os problemas AfrU
de veto por parte da Rússia tem
Estados Unidos têm enorme tarefa ; ma, o embaixador americano in- Rússia em agosto do mesmo nno
sela-se nos três pontos seguintes:
constantemente
impedido a ação d,i
canos — Intensificar o esforço mlhAmericano.
Em ONU.
a realizar para cuidar do seu pres- ; formava ao ministro do Exterior Reconhecimento
—
Pedirá ao tar na Argcila e garantir, sem qual1) Reforma do Estado
A Assembléia das Nações Unipara os Negócios
tígio, e para manter relações dei que os EE. UU. estavam "preo- 1033, o Comissário
Parlamento que aprove, na sua rea- qvler .tvixíIío estrangeiro, a impe.rExteriores, Máximo Litvinov, foi a das no último mês dc setembro conboa vizinhança com a América La-'copados" com a incapacidade evi- Washington e conseguiu o reconheci- denou a Rússia pela violação da Carta
uma reforma LieabUldade das fronteiras de Mar.bertura em outubro,
tina. Seria preciso (,ue algo não es-;denciada pelo
acabar mento americano cm troca da pro quando o Exército russo reprimiu de
Peru para
constitucional que determine condi- rcc0B c Aa Tunísia. Fazer com que o
modo
sanguínolento
revolta
a
húntivesse radicalmente bem no Pe-!com as atividades comunistas, em messa dos russos dc terminar com a
fr-\^*-'^ m* jjfuFvmymmmai. u^mmmMMMi Àf^^íMafclw^Ml dÍa.
* ^R ções necessárias a um governo está- conflito argelino
náo fique sendo
antinorte-americana.
Os gara.
ru e nas relações entre os Estados Bogotá o ministro da Educação di campanha
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i do acordo ha um mes estabelecido e deu-lhe um exército de 110 mil hon .1
r,
cer as modalidades do "cessar fogo"
xon, — declara comunicado do mi- so contra o Partido Operário Re-:Litvinov respondeu que: "A Terceira mens chamado de "força policial",
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tas fábricas alemãs e levou o equipaneutros. A Fiança jamais admitirá
abstenham de qualquer ato de des- j dos Estados Unidos, Richard Ni- não se pode lê-lo além do que foi es- mento
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essenciais
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3) Política Econômica e Financeira
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quer atitude.
criticou os curará dar ao pais um potencial ecoKruchev
rante a revolta húngara, atravessaram
posição,
dc amizade''. (F.P.).
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traria "um governo provisório de de criar
Desarmamento. Delegados russos c
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em 343 confePassando às questões
QUITO, 10 — Estava programada | caráter militar", governo que as mo os arqulinim'gos do nazismo.
rências de várias categorias, a quêsAdubos
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'Polícia do Estado desmentiu forcvenlual utilização
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sP™^"^kms sfP«ram a península dc Pai- trália e à Nova Zelândia. à AusANN Aitnor., Mlchlgan. O futuro
Penso
.earamum Tragado d
quea
que solicitaria equipamentos ln- ! da
Pi'tafeü.niaindústria
<in
borracha
na¦an,-, vc lUUilMlt
-..,
económi*1
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AUOtiaq
mantiveram
praticamente
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Cl 11141 bUilS
suas tropas
Estados
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dustriais
Unidos,
se:
irODÍl S âí™1*
t&. de v00'
jque
leste da Áustria por 10 anos depois1,, a nora.
America
* o
tural
da
Latina
conl Ps aparn- co e populacional do hemisfério
acelerar
isso
o
com
conseguisse
da terminada a guerra, isto é, até
fltVais- N° caso do Canal de sul obrigará a que isto se torne
tlc
livro
tema
um
Intitulado
Üí103
ritmo do seu progresso.
"lltibbor
mJí:,„. _
DCVClopmcnt
in
Lnl.n
,„.cm Moscou,
Panamá se fechar, os navios terão realidade".
No discurso, em que apresen«iiin.1. imii 1943,
(Conclusão da última píiginà)
e cm que usar esta passagem para ir!
Desenvolvimento
da
várias ocasiões posteriores, os russos
" d?
,lOU à Comissão Central cio PaV-! America" (O
Atlântico para o Pacífico e
Na Conferência realizada em deoutado C'óv's Pc-t-na tire,
nn America Latina), pubHse comprometeram a cooperar com o
relatório
tido
Comunista
um
"Qualquer
com
[Borracha
tipo de Wellington, pelos cientistas vin- isro, aciu'ssce r.o desejo manifesta-1-sôbre a indústria
Escritório de
Pesq
governo nacionalista chinês de Chi- vice-versa".
química do c.;ul" ',cl"
avião, hidro, com esquis ou com dos da Antártida, tivemos oporang Kai-Shek.
Kruchev
disse
co cm enirevisiR à imprensa pelo! pais,
ainda: Comerciais da Universidade tlc Michl
Conseqüência: Depois do termino da rodas, poderá operar neste
con-,Umidade de recolher opiniões fa
Uma vez aue tenhamos alcan- gan,
«=u lineiHe bem como qualquer tipo voráveis à presença do Brasil nos sr. Leonel Brizzola.
O professor D. Maynnrd Phclps, da
ano,oB;nTrr1m,miJ1,'Lril'l,,totio °
cado o nível
de produção dos
Comercial
Estados Unidos — o
mais de- Escola de Administraçíio
NAO
TEME
INVESTIGAÇÃO
navegar em suas águas, das quais tendo sido a do própoderá
tine dominaram , ;i
Di-se o deputado Clóvis Pestana senvolvido dos países capitalis- da reíeritla universidade escreve mio
•
¦
Os
submarinos
obrigando
atuais
Chlang Kai-Shek b ^'i,:,
têm nave- prio Almirante Duíek. Reprodua expansão vigorosa tia indústria da
"6 ' \a:ir\r\
Precisa-se de várias parcelas r)e 100, ','00, 300, 400, 5(10 até um milhilo
mais ru-; ,í!s — n:'° dormiremos sôbrc os
omlv.iv.,
,] ~
i_
.
_1«J*
:
.- i _
quo foi uma dns
Formc.sa.
gadO( embaixo
da
camada
borracha na Amírica Latina dependezindo, aqui, suas palavras e opr- demente atacadas pessoas
de cruzeiros Coloca-se seu dinheiro a 4, 6 e 12 nicse>, c/ bons Juros para
(UP'
Irão. Em Tcerão, em fins de 1D43 Solo
arrebatado
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niões,
|louros"e garantias bancárias, proporcionando »s melhores negócios do momento stalln
temos não somente uma
derA do mais amplo esclarecimento
'A
pessoalmente
ai
prefeito
pôrto-alegrense,
—
piometeu
rc^pelque
AMEAÇA RUSSA
Alivio BONFIM — RUA JOSÉ HO- tar a independência
importânca da Antártida; voz autorizada dc pessoa há muipura os senhores capitalistas
do custo tlc tnl emprisn,
do
Irão
Frente
Democrática
não
teme
a|A
—
na
NIFACIO, M
1." and.
"Atualmente, há dúvida de
Tel: 32-53U. em SÁO PAULO.
compreensão e na previsão tos anos familiarizada com a AnAMERICA LATINA
s/ 9
Conseqüência: As tropas russas fique se
constituição
uma
dc
Comissão
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parno Irão até 1946. estabeleceram do tempo para o hemisfério sui tártida, mas, ao mesmo tempo,
—
semear a borracha nessa
rcPní™
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O
Presidente
paramgovêrno-fantoche
QUITO,
lamentar
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investipação.
E
tanto
no norte, o só J,a se tornou evidente com as in- um resumo bem formulado do
n
um custo razoável", diz o di
náo teme que vai iniciar, na pró- da Renública do Equador, Ca- £¦""
'que o continente
abandonaram o país depois dc tre- formações obtidas nas atuais
"Dentro
branco
esé e podn
anos,
millo Ponce, declarou numa en- Phclps,
poucos
menda pressfio dos ocidentais.
Os tações ligadas ao AGI. E a
dera vir a ser, no mundo que xima semana, a coleta de assina- treyista coletiva
comunistas iranianos
tentaram se visão do tempo é elemento pre- [ habitamos.
que a Rússia lim» vez que s<? haja obtido um
turas para a sua constituição. Iniines- !
Se somos
apossar do poder, mas falharam
o maior cialmente,
intensificando
cada vez Rrul t,c cx'lo nas plantações expeos deputados da Frente está
timavel cm operações aéreas, ml-! pais
do
hemisfério
e
temos não desejavam tomar
mais seus esforços para substi- rlmcntals, se confeRulrA uma resposiniStal.n Proimtcu a Rooscvelt e, Chti'nres
ou
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na0Sabemos que ha consciência de que caminhamos
>,„¦.-,
tuir os
Estados Unidos
como ta para esse problema",
Bt»R?ssla ,,.
entrart" na guerra 18"cFa,Passada os alemães foram para futuro à altura de nosso clativa antes do julgamento, pela '"banqueiro
r-inirq"«
do mundo livre". O professor Phclps diz, nesse IIJustiça
do
mandado
de
obrigados
segurança
a estacionar subman- território,
não
há
fucomo
concessões
m Pet"das nos
Acrescentou
o primeiro ma- vrn, que os manuiaturcirog dn bnrnaá zo!ia, ártica, desfalcandojgir à responsabilidade de nossa impetrado
governador lido
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Conseqüência- Fm Yalt«
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equatoriano
gistrado
que os racha c.';tão Interessados cm cxpnnMcneghetti.
'
diante
da ¦pers
quando a guerra na Euróna'«»«ti
Potencial, apenas para a ob- posição e de nossa importância., Mas,.
feu
EUA
deveriam
reconhecer
essaldlr a produção da borracha natural,
de procrastinaçfto a que esterminando, staiin exigiu úm n
a despeito da criação da borracha
cèo :e"?ao de dad°s meteorológico»1 A Antártida está mais próximo de P?ctiTa
tn submetido o processo nos setores rivalidade e combatê-la, sobre-,
para luta,- contra o japão _ incluía- Indispensáveis à pievisão
nós
do
da
dotemde
maioria
nações
que
administrativos,
ludo na América Latino. (UP) Istnlcllca. (ir.si
os
não
us
deputados
base
aliados
levaram,
navalIPO.
a
estão
nisso,
ocupando.
Seus
que
™« . lf?íç''".fl,° 1.ma
prona chna d-VimAn ,,f1lla quent',!f:1'ancle vanta8cm. pois possuíam blemas e sua potencialidade di- Vêem outra solução senão tratar
'!? Greocnlándia e outros zem respeito mais ao Brasil do I imediatamente da criação do órdo m,i dás sakaiinaV. as m'4
Kuluis
t
do controle
que à Noruega e ao Japão, Fran- gão Investigador.
"ílora
forro da Mandchuria e uma liberdade
esta Pnrlc estratégica, a ça ou Rússia, que destinam verL
de acao comunista na Mongólia
TODOS OS DETALHES
^.Antártida poderá ter valor eco-'bas c homens para sua exploratfilor.
Informou o sr. Clóvis Pestana
segundo os gcó!o-!ção e pesquisa científica. Que
pois,
..
nomico,
Kuropa.
reaUzádas dmime a ^Lr?3nfe,ê,?,c!as^os ,LauiT-nce Gou,d ° Grilíith ninguém procure fazer espírito e que seus correligionários desejam
ai, estão as maiores re- ironia, como o presidente Taft há ampla c minuciosa investigação em
res ru^ ^óm^,-^--,m«f«»rrfu,l^LÍ.sJiid.?:líaylor,;ali
|^^
ç
carvão
total c eleições livres & Polônia, Tch«-!u' .
do mundo. Tam-|5() anos, apenas para ser desmen- tomo do caso. Vão exigir o cotejo
"'-Eslováquia, Hungria. Romênia Bui-'bem
i°líim descobertos
sinais.tído pelos acontecimentos e por entre as duas opsraçóes realiza,,,..
am
evidentes de ouro, prata, manga- outro presidente. A Antártida é, das. para que o povo brasileiro flgaria e Albânia.
fi'" da guerra í«- nes, cobalto, cobre, chumbo, crô-ino momento, apenas um mundo que sabendo qual delas atendeu
A Siifioi intenclência das Empresas Incorporadas ao
dorlSmí1;^'"
pídr-sr ntr â^^sTntMh^rL.h íH^ioAraolibdeno' enxofre e titó- gelado e silencioso, mas 11 na- melhor ás conveniências do intePatrimônio
Nacional solicita o comparecimento dos antiAtualmente,
.
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mantendo
a do Estado ou a
representai^ rêsse público,
o tremendo ções
dinados a Moscou. suDor- jnio
coréia. Em potsdam. em 1345. sta- Vus,° dc 9Pei'ar instalações extra-;tes e cientistas em 65 bases, du- da Prefeitura. Seráá observado tudo,
empregados de "A Noite" e do "O Estado",
gos
que relln rciiiirinuu sua antiga promessa de l«vas na Antártida torna a expio- rante a'longa noite polar. Nossas, Inclusive a qualidade do material
indenizações, nos termos das Portarias ns. 1233,
quereram
uma Coréia unida t independente.
ração
antieconômica. Para a relações
esportivas
o importado, a forma
cruzam
de 27 de dezembro de 1957 e 91, de 31 de
das atuais estações, oceano e vão demonstrar nas to e a normalidade da transação.
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eomunisía òcunada nri^rtrr.f0^' S?2-St^Cao
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à sede daquela entidade, à Praça Mauá, no 14° andar, a
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partir do dia 28 de maio corrente, das 14 às 17 horas, a
nome rias Nações Unidas e auxiliado P0'^ oc ^instaladas, este número mos que a nossa porta se realiza j A bancada federal da Frente Defim de receberem NA INTEGRA as importâncias a
por rôrças de outros países-membros subiu a 70"^. O uso de força nu- o maior movimento cientifico da mocrátlca tem marcada
para os
quo
da ONU. ajudou a coréia do sul. As clear modificaria ompletamente história da humanidade
"nossos"homens!reunlãôrpára
c esque-ídois próximos
dias.
importante
tém direito..
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s não sc comprometeram::o
aquela
e
de
dar
quadro
aos^
cemos
exploração
escolha dOTépresen"
O MELHOR WHISKY
põmas armas russas foram enviadas cara a coréia do Norte c os diplomatas V.cm ser feita em outras bafes, dc ciência a mesma oportunida-! tante oue irá interoelar o prefeito
esta
sendo
a
representação
russos
oferecidas de Pôrto Alegre durante o seu deapoiavam esta c a china comu-i"°.ni°menio,
estudada dc e
ESCOCÊS
"lsíi>.
;l
instalação de usinas atômicas aos abnegados brasileiros do íu..........
tebc]>
poimento na Comissão de fraudes e
Nações Unidas. Em 13-15, em Sio na Antártida",
corrupção eleitoral, anunciado para
Francisco, a Rússia aceitou as obri-:
a próxima quarta-feira, às 15 horas
BALEIAS E FOCAS
Ao encerrarmos, aqui. a série
"No momento
atual a Antárti- r'c artigos sóbre a Antártida, foda somente oferece lucro a duas n,os naturalmente atraídos peles
ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO BRASIL
atividades: baleias e focas cuia aspectos turísticos, pitorescos e
industrialização têm sido feita in- inusitados destas bases cientifitensivamenté nestes últimos cas> visitadas pela primeira vez
anos. Mas no campo cientifico o'P°r um brasileiro. Mas desejamos
banheiro * giande quintal — Rua Dana Ro(Continuação da Ia. página)
Vendo casas de 1 salas. 2 quartos, coíinha,
potencial da Antártida é Inesti- igualmente chamar a atenção de
mana «19 -— Ver diariamente das 9 ás 12 horas no local — Entrada a partir de CrS 200.009,00
— Tratar com
h°mens públicos, dos se eram a Junta Interamericana de Demável. O número de questões que 'toros
• o saldo cm prestações de CrJ 7 820.00 men sais
nossos
mais interessados de nossas fcsa- organismo formado por repreo AGI se propõe a estudar e resolver é imenso e poderá ter in- Forças Armadas e cio público em;sc,ltan,es multarei dos Estados Unifluència excepcional na vida em seral para uma área que poderáidos e das 20 republicas íatloo-amc—
—
16» andar
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Sala 1 60».
A Jun,a tem tede ""
nosso planeta". Aurora boreal, :?cr <ie interesse para nosso Pais, ;ri.canasTelefones: 52- 0705 ou 42-4811.
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;Wash'nKtonionosfera, raios cósmicos
novos* ¦ tanto em seus aspectos atuais.
Bran™
informou
A
que ¦
ciclos de tempo no planeta es- i cientifica':, quanto em seu vaior
A Rede Ferroviária Federal S. A. (E.F.C.B.), no proÇa*a
pósilo de dar ás vitimas do desastre do dia 8 do corrente,
ta com os chefes da Junta. (U.P.)
e aos seus beneficiários, o mais pronto amparo a que têm
as zonas marginais dos oceanos,
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visão do tempo até o controle de «t»ci*ncu na prevençSo das cá-,,e em {aa.
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rusfos. Como i< wbe, é»s< Pedro II, cm qualquer dia útil, das 10 ás 17 horas, e «os
ddrrevemm
a«ent*^mando
Os
cienri*Ui
o
I
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sob a direcio do general
Antártida cm mnitOS sentidos, centra r.a
mas desejo que ela não seja usa- saliva, que é. i-partntemente, pecu-. americano Cari Partridge e do seu
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Governo brasileiro recebe ajuda de Israel —
Amostras serão fornecidas ao C.N.Pq.
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Vale 400 anos

de tradição

A ANTÁRTIDA...
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MOÇA-CAIXA

Precisa-se urgente com bastante prática
para trabalhar na Tijuca — Praça Saens Pena e que tenha boa aparência Exige-se referências. Apresentar-se à Av. Gomes Freire,
547-A.
48334

CAPITALISTAS

Dificultar...

SX^n,^^^

L^LS^0 submarina!Problemas Pçfc continente, uma

¦ALPOES

com 1.730 m2, contrato de 9 anos. Aluguel CrS 18.000,00, servindo para grande oficina, fábrica ou depósito, com força, luz e
telefone, tudo ligado. Perto do Estádio cio
Maracanã. Tratar pelo tel. 38-4535. — Mme
Glória, das 8 às 12 horas. 43733

,,.„..„, út< (, lr

.pontos do Norte
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de pagamen-

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A.

LINS DE VASCONCELOS"L A -. y e n » o
c A s a s n E x - CINE SANTA ALICE

HÉLIO

DE MELLO

DEFESA...

AFFONSO

BARCOS DE PESCA JAPONESES NAS COSTAS DO BRASIL:
AMEAÇA A SOBERANIA NACIONAL

LEIA em "NOTÍCIAS GRÁFICAS"

INDENIZAÇÃO ÀS FAMÍLIAS DAS VÍTIMAS DO
DESASTRE DO DIA 8 DO CORRENTE

o%%!iòmfXsX\&lr^; NA SALIVA SUBSTÂNCIA

E mais:

Sub-Faturamento do Café
Flagelo da Verba 3
O Exemplo da Light
"NOTÍCIAS
Há uma página de seu interesse em
GRÁFICAS
Em todas as bancas de jornais

___J
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958

1.° Caderno

Estima o IBGE em 150.000 hubltantes a atual populaçfio do município
rie Pelotas, no Rlo Grande do Sul.
jà em 1950 e&__ próspera comuna
ocupava o segundo lugar no Estado,
sua
I?.7.ii4i
com
habitantes, em
concentrados na
maioria (61,12'"^)
cidade propriamente dita, então com
.8.014 almas, distribuindo.._e o restante pelo quadro rural (45.778 hnbl
e pelas vilas do Cap/ío do Lefto 12.089

hab) o de Dumas (1.700). As niulhesuperioridade nure* estavam cm
mcrica (81,7%), com um excedente
dt mais de 4 milhares.
menor a
Economicamente, não t
importância tíe Pelotas dentro do EsIndustrial,i
Poderoso centro
tado.
sua produção tíe mercadorias ultrapnssa a casa dos dois biliõe. de cruzeiros por ano, cabendo dois terços
au setor dc produtos alimentares. A

A CIDADE DE AMARANTE

HABITANTES

150.000

PELOTAS:

15

0 TOPÔNIMO PAU DOS FERROS

O sitio onüe hoje se ergue a ci.
topónimo Pau dos Ins conhecidas, facilitando dessa loi produção tíe carnes e de conservas,' beleeimentos industriais, com resul- ide arroz c cerca de 900 mil sacos de: dade de Amarante, no Piaui, Iol cs- A origem cio
bem como o bencflclamento tíe pio-; tados globais ile 2,02 biliões de cru- batata. Os efetivos pecuários não são, tedado primitivamente como um dos Ferros, município do Rio Grande tío !m?. a identificação daj reses tres.malhadas. A árvore ficou sendo chadulos agrícolas, notadamente arroz, zeiros e um operariado de quase seis de maior monta em confronto com:
prováveis para a localização da capi- Norte, é a seguinte, de acordo com a mada de Pau dos Ferros, nome que
pesam consideravelmente na balan- milhares. O quadro fabril pelotense os dos grandes centros criadores do
; se estendeu à fazenda t,
Itradição
oral
sertanejos:
dos
os
va.
Devido a exígilidacie
posteriorça municipal. Outro setor de relevo mostra-se bastante diversificado, se EUatío (65.000 bovinos e 63.000 aül- tal estadual.
ainda, a posição rios terraços, isso não toi possível. queiros que transitavam pela zona e mente, à freguesia c ao município,
de óleos vegetais. bem que nèie predomine a indús- nós). 3alicnte-se,
é o da extração
cie Pelotas como praça comercial e A cidade de Amarante aprovelta.se | tinham por hábito repousar à som- ÍO "pau dos ferros", comum a và_
Consoante elementos fornecidos por, tria de alimentação.
oiticicas, grava- I nas zonas pastoris,
trabalho do Conselho^ Os principais itens da pauta agri- bancária, O movimento de scu pôr- dos terraços da margem direita do ibra das frondosas
um recente
constitui uma
apreciável: em 1956. i riu Parnalba, (v, "Enciclopédia rios ram no tronco de uma delas, com das mais curiosas instituições soliNacional de Estatística l"Pelotas".; cola são o arroz c a batata inglesa, I'¦ to vem sendo
'
totalizando Municípios Brasileiros"), estando li- j feri o em brasa, as marcas das res- Idarlstas
1951/1955 ,n numi- entraram
242 navios,
do Nordeste. ("Pau
2» ediçãol, estavam em funclonamen- No qüinqüênio
dos
',1.557.000 toneladas.
vre do alcance das inundações.
Ipcctlvas fazendas, a íim de torna- Ferros", monografia do IBGE)
to nn município, em 1955. 224 esta-j cipio produziu 1,4 milhões tíe sacos
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Relógio Suíço
"p°
18 K-K. com
com pulseira
Ouro 18
Pulseira tipo
0ur0
"serpente".

Você dá a entrada que puder!
690,
Você paga por mês o que quiser!
Slbe^y^y^HV-v3
I i^Sr:s¦"' I_j^M ^ °'"•¦• -¦ '3lQ,ina •' brl!l •",1** v l ,7'
IJ^PÍ í S^Ã!
• . ¦ l!/______k, ,v I^B
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Você marca os dias de pagamento'
üã' flprs^Sg__5/fr^__r—-

^^^pmi

fe"'ji^~
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mensais

Relógio Suíço

Ouro e platina com 2 brilhantes, pulseira "baguette".

mensal»

Ouro e platina. 4 brilhantes,
"gourmette",
2 fios.
pulseira

mensais

Relógio Suíço
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EISTRE BICHOS

Problema das favelas ...

NOTÍCIAS DA SUIPA

da
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Há as que podem ser recupera|'das,
as que podem ser destruie as das, as que podem ser urbanizapitoresco, as engenhosas
nista, e depois volte a fim de dar! prosseguiu
com
ontem, embora
Mas nenhuma genera- das e as que já pedem, simples
SAO PAULO. 10 — Repercutiu nesO Presidente
da República assi- eessos, mas r.um caso como éste va- trágicas.
a informação ao agente da esta- menor Intensidade, a romaria ao Insfavela'mente, a extensão, até elas, de
Cada
Do H.S.A, recebemos: "A direção ta cidade, dolorosamente, a noticia nou, referendado
pelo Ministro da:le a exi.cn ãa do caminho para pro- lização é cabível.
'
,
dar
e
êste,
sua
vez,
co-.
oa
com
altas
por
Médico
Legal.
Agora,
cegitações
ção
tituto
po- comporta um tipo
de solução. melhoramentos urbanos:
cio Ho;.p:tal Geral Sou^a Aguiar. Oe- do pavoroso engavetairieiuo de trens, Fazenda, o seguinte decreto: var quc, e.itre as
água.
coisa
essa
nhecimento do Seletivo, para que cadáveres exalando mau cheiro ai- I vldamente
DECRETO
4U.01C,
DE
llillcas
e
administrativas,
Dtí
ÍO
N°
estações
Exmo. verificado dia 8, entre
autorizado pelo
luz, etc.
mudo
dc
um
o
cpélo
é
ABRIL
DE
lí."8
patética
que
tome
O mesmo
providências. As gUmas dezenas tle pessoas, tentaram ; Sr. Secretário Geral de Saúde e As- cie São Francisco Xavier e Manguei6 7— O problema continuará »-e
Autoriza a cessão
gratuita do bicho Infeliz fazer-se ouvir bastante
medidas determinadas pelo Sele-reconhecer neles, ilgum parente ou sistência, vem de público agradecer ra, na Capital Federal, onde
mais
agravando enquanto continuar a
uma corrente de
sito
engrossar
menciona,
terreno
para
situado
que
tivo, também são levadas ao co- amigo, nesta forma, mnis 2:1 corpos
centena de pe:soas encontrano Distrito Federal. simpatia que chega até á mais alta
destruição acelerada das flore;ja inestimável c eiiponlíniea eolabo.de um
nhecimento do maquinista, a pé, foram reconhecidos, até às n horas, ' ração da imprensa falada e escrita, iam a morte, enquanto outras íicaO Presidente da República, iísari-1 autoridade do pais.
tas com conseqüente
destruição
Face
a
um
corpos
identificados,
feridas.
8?
ram
do
da
atribuição
dc
gravemente
mesmo
trabalhador,
médicos,
.que
lhe
confere
auxiliares
o|
médicos,
que
pelo
gas-totalizando
|dos
(Continuação da 2a. página) do solo arável e agricultáveis a
da Constitui-1
do
vereador
Archimenúmero
I,
artigo
87.
requerimento
clé.serv.dores
ta na operação, um tempo mi-'Espera a administração do necroté- 'ie
demais
e
enfermeiros
I
implantação dos campos de pnse lendo em vista o disposto nosj
e de todos os hospitais da Ptetei- cies Lnmoglia. assinado pnr todos os ção,
nim ode trinta minutos. I™, que os 14 cadáveres restantes,
Evidentemente, os 1.328 m2 que da energia nuclear está exigiu- tagem c, por fim, o êxodo. E o taartigos l"i> e 1-.I do Decreto-lei núcs
da
o
'tura.
trabalhos
se;dia
de
reclamados
durante
s(;Jam
do»'edis
presentes,
militares,
dos hospitais
Houvesse a
administração da
meio 9,760,
de 5 de setembro tí"e acabem tde sev cecüdca.à SUIPA não (i0 atenção para o sistema educa- velado provindo do campo chegi
vão center tecles os animais abando- cional. Novos métodos tecnolóhospitais dos institutos e autarquias suo do dia 8, da Câmara Municipal. 1840. decreta:
Central adotado o já tão vulgar hoje.
dos Estados Üo
principalmente
tenoo
detersuspenso.-,
sido
foram
c nem
Art. 1". Fica autorizada a ces-são nados ('..» Dínrito Federal,
e de todos, enfim.
que manifrei.iserviço de radiotelefonia, e não
técnicas rj0 e Minas. O nordestino vem
gicos, o uso clc novas
voto
mesmo
c'.ar
vasái
à
loncnegam
de
um
""nado
inserção
cm
ata,
para
NUMEROSOS
SEPULTAMENTOS
União Interram pessoalmente c por meruif.gem
apenas o desastre de Mangueira,
gratuita, à Sociedade
trágico cn- nacional Protetora dos Animais, do ga fila cios que os donos aluais Já assim como a renercussao que em bem menor número.
telefônicas e radiofônicas a sua ío- de Profundo pesar pelodolorosopfnto
mas também o que recentemenconf ar à SUIPA. stm que es- possam ter nas ciências
fundaREPTO ACEITO
Sobre
o
,cneno
nacional
com área querem
savetamento
Interior
o
mais
dia
foi
O
de
ontem,
que
te se verificou em Paciência, selidarldade por ocasião do tráged e
ta tenha espaço para reccbJ-lcs. (Só mentais são motivos para unia
No decorrer de sua palestra, o
dc
ce
viurepresentantes
1.S.I
,00
m:>
(mil
"«vir
trezentes
e
se
verificou.
de
—
Cerca
sepultamentos
uma
a
imiis
ursenhora
acidente ocorrido, nt «J*"»»-» bancadas com
lamentável
prioridade
riam evitados.
especial
no
tôdas as
assento no te . oito metros quadrados), situe- Rcr.te — cper.i vaga para 40 cachor- preocupação toda
acerbamenprof. Rios criticou
60 vítimas da catástrofe, foram i nu - tação de Mangueira, às primei:;».; 1
(10 na Avcnicia Suburbana 11. l.SOlj ro.; de uma vez, Vai
campo educacional. É da maior te "uma pesquisa
feita recenteperder a casa
macias no Cemitério dc SAo Francisco ras de cri.cm. Rio de Janeiro, ü , Legislativo da cidade, quando, seve- no Distrito Federal,
'de acordo
INEXPLICÁVEL
tudo
aos
onde morava há multe; anos e náo importância, para atender
,.rts criticas foram formuladas à ad* com a
(Caju),
elementos; lcnv mc;,,3 para couscaulr outra que noves padrões sociais, conhecer mente nas favelas e divulgada
maio de lEãil. si dr. Nilo de C-.S
pV.nta e demais
falta
de ...
e revistas" e disse
por jornais
— Diretor do Hospital Ger;:! Souza mlnislrnção federal pela
Nas palestras que mantivemos
Pdi°X^d-;
'!Cm
HClV
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ln'Pl°S': MaS COmo 0S centvos educacionais C
enéiüic.s e eficientes, ^hdo no ASnlster?<,
providências
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que lançaria até um desafio nus
com pessoas ligadas a administra- OS RECONHECIMENTOS DE ONTEM Aguiar."
^
*"" *" seus responsáveis
i.ando por um paradeiro á falta de __f^jfâi2!$ i&^ fe&S
para que proJhfflSSS" SSS%
»£?
ção fia Central, ficamos ainda saesses va.som
Art. 2°, Dest;na-se
sesurança observada na Ccnir.il 00
o terreno a atual terreno da SUIPA, permitirão K*Ç*;les Países encaram
exatidão
a
dos dados
bendo que. há tempos, aquela íc:.' Os mortos no desastre de Mangueise
refere
o
trabalhadoonde
milhares
dc
Brasil,
que
anterior
,i
artigo
tttstalsíôsr,
vez
bom
nc-YM
desta
pia- Problemas.
rovia esteve fazendo experiência, ra c que ontem foram reconhecidos,
no nprescrtr.dos. Ao fim, abertojos
coilsii-uçao e instalação c'.e 'ambula-hiejedís, para conter anmuis
viça,
cia
de
ves,
com
risco
eventualidade
diàse'cNa
própria
quc
achando-se presente, o
com um aparelho de radiotelefo- foram: Almir Martins Meira. Aure¦ riamente. viajem nos subúrbios des- to.ri.o_e abrigo para animais, a car-jeiouades e sadios, destinados a uma novas fontes de energia produ- debates,
prof. Jacques-Marie dc Mahieu,
«o!l"te::sivR
camp.-nha
de
nia que, por pertencer ao Minis- raia Lcando da Silva, Elisetc da Concolocação
com
zam
ta
Rio
de
Janeiro,
na
no
Capital
e
do
mudanças
indústria
e
Luiz
Gama
prinAcadêmico
h0.,-;,U^fTan:''- %r5ver,tvrr
tério da Viação, já possuía canal ceição, Alaide Dias Pais. Má lo An- D.) Centro
"O clpâlmentè os humildes operários qve patrimônio ria Uniuo Federal, inde- novos denos, Permitirão um canto 1Kn ]n nn-in.. Humano
hnmino
tãn pionm- diretor do IPEME, como orgntiit.io
llidsni- para tratar c abrigar de passagem M,Jopo;'u
Lopes, Filho, recebemos a seguinte nota:
pendentemente de qualdUer
zador daquela
pesquisa, levanem
são
obrigados
viver
próprio para operar- Apenas sua tero da Siivn_ Walmlr Corrêa
a
lugares
reOS
zação, se não
I..G.F. vero hoje, representanlôr utilizado dentro I animas
de grande porte, nines de se- fundamente que modifiquem
tou-se para dizer que se surpre'encaminhados
freqüência ainda não era conhe- Andino Cândido da Silva, Francisco do o
tirados,
em
face
do
alio
custo
dos
um
Fado
de
de
2 (doisi anos. se liie fôr rem
de
trabalho
prazo
a sitios próximos, padrões
pensamento des alunos tia
a experiência, Pereira da Silva, José Tavares Sobrlcida. Entretanto,
ciada, no todo ou cm parte, aplica- E permitirío o ene;minhr mento pa- número
aluguéis das residências. (Asp.)
nes- endia com a veemência da críticonsiderável
dc
Soares,
Hermfnio culdade ce Ciências Jurídicas do Rio
ca e aceitava o repto, prontifidiversa
lhe
da
é
rá
realidade
destinada
velha
que foi coroada de pleno êxito, nho, Dorvalino
ção
cto
sonho
do
que
.
o
seu
prcsoa«,
conseqüências
de
ordem
Janeiro,
de
externar
pesar
ou, ainda, se houver tpádimplemen- sidente. da'SUIPA'---• uin hosoltal que çnni-il i-popi-r-utii-in nn u-in
do
posta â Cândido Lourenço, Moacir Antunes, revolta
inexplicavelmente foi
dns cando-se a pôr ã disposição
doloroso
acontecimento
Pfl
pelo
inaiTIPrilfi
rPíflrfflflO
tu de cláusula do termo contratual habliría a sociedade a atender dire- S
Olímpio
conferencista todo o material de
margem, quando
rUlIUaiNCI.IU ICIUItQUU
poderia estar Euclides Leonel de Pauln,
ceifar a vivelo
maio.
recursos
humanos.
8
de
de
que
t.-mcnte
ser
deverá
à
sua
lavrado no Serviço.
muItidSo de atropesr-ndo utilizada e prestando' ser- Mariano da Silva, Manoel Henrique da ce centenas dc pessoas, deixando I gAO PAULO. 10 — Em tôdas as que
que se servira e a expor os seus
do Patrimônio c'..i União.
liados c 'acidentado'. E tr.pvez pessa
.Sobrinho, Job Ferreira de Oliveira, muito lares desamparados.
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DO IAPC 1-; AS VITIMAS
quele hospital, onde se encontram in- do Mangueira, deseja louvar e
de a. SUIPA agradecimentos. E por vii- ?
era filho legitimo ou Ilegítimo,
tlv.alt o. Germano, Joa-'
timo, o prcüí.eute da Rsoúb! ca, o
ternados por amigos c parentes, Ma- de c Assistência, corpo médico, enFÁTIMA (PORTUGAL), 10 — IniDO DESASTRE
na, Flú a.
pais incógnitos ou xepostos; 6.°) os. decreta
Hza Brenco Llbánio. Nalr dc Oh
com missa solene o Iririiio em
n".
clou-se
«.616
e
o
noel Pedro, de 33 anos. fuhciotlArlo [ermeires o demais funcionários mtlcaminho
do
vo'nomes, prenomes profssáo e natu- ta
P:.tri_vlnlo, onde irrá por vei.—., Nclly Soares Pinto. Nicesla
prcoarnçHO do 41." aniversário ria aptpúblico, morador na Estrada Areia. nicip.ils. que, em admirável demons- A Divisão de Benefícios do Insti- calidade e residência dos pais: "•") ' estespaiadiaso levredo
AVISOS
DA
CÚF.IA
Fausta
da
Si'va.
Raul
José
Bessa,
Malição dc N. S. rie Fátima. O ponto
o termo de cKsfio
Branca, 211, o Jorge Corrêa da Sil- tração rie cumprimento rio devei- c tuto de Aposentadoria e Pensões so- se faleceu com te iair.crrto conhecido; I Suo lonijas
as caminhadas de pro- ria Ain'lia Claro ria Silveira, Olinda
culminante rias celebrações dêste nn<>
Irm-nos
a
va, rie 2o anos, solteiro, funcionário tlc solidariedade humana, jiintainrn- licita-nos n publicação da seguinte 8.°i se deixou filhos, legítimos ou
do
Cos'a Chcpes, Flrmina Ferreira dei
publicação
.'erá a Inauguração oa nova estátua
Araújo — Àorovo a escala dc licença n>-'-'ite:
dos Correios e Telégrafos, residente le com servidores de outras entidades unia: "A Divisão de Benefícios do ilegítimos reconhecidos, nome e ida-;
dn Virgem, presente dos católicos nor"II
"que
especipl;
Alda
de
Cherém
Martines.
IAPC.
Para
a luz divina iluml- te-americanos, A obra do padre Thosituaria na Av. Rio Branco n.-cie de cada um; O,"-) se a morte foi
na Hua Paulo Viana, 21!. Ambos viti- públicas e privadas e centenas de
Almerinda Silva, Mario ria Gloria ne cs responsáveis peles destinos dc nias McGlynn, ciue mede qunlro me.
mas da catástrofe ferroviária deram particulares generosos, tudo fizeram 120, 5." andar, sala ã07. comunica aos natural ou violenta c a causa conheElias. Clotildc Moreira. Marola P.ama- nosr-n ppis r a caridade oriente a (ros c meio rie altura e pesa rir/.esscentrada no H.S.A, cnmo desconhe- para socorrer as vitimas do desastre familiares dos segurados desta Au-[cida, com o nome rios otestailtes; 10.°) j
lho Ney, Zulelka Nunes da Costa — .coria e a p-Atlcn dc medidas cTfi- te toneladas c meia. foi esculpida fio
laiquia que foram acidentados
cidos,
e minorar seus sofrimentos",
no - o lugar do sepultamento; 11") sei
Autorizo a inclusão da escala.
ce'»; mas Inadiáveis nesta hera _ra-"-icôrdo co»n as Informaçfies prestadas
desastre ferroviário ocorrido no din!deixou bens e herdeiros menores ou |
(Continuação dt 2a. pagina)
ve para o B?esl) e para o mundo", pc|n fjnlca
sobrevivente das trís
H do corrente, quc poderão compa- interditos. III — É sempre acon erfe Educação
Departamento
conforme o Manifesto do Eplccopado crianças quc viram a aparição, Lúcia
j
recer a esta Divisão, em caráter px- Ihável trazer a certidão de casamen- delicias principais
Técnico Profissional
Fluminense, manda S. Bmcla. Revma dos Santos, hoje a Irm.» Maria rias
parn melhoria
cepctonal, no norárlo dc fl às li ho- fto ou a dc
o Sr.Cardcal Arcebispo que. cm todas Dfires no cotivcnlo carmelita dc Colmnascimento do morto dos níveis de produtividade nò
ATOS
DO DIRETOR
ia , e cm horário comum, de 1230 Mnão sendo casado), para que os c'c- Brasil, respondeu,-ç M;-.:>:ç c'c Domlngcs e dias tnntlf1- bra.
c^dii''. pe'o menos, entre a oracllo rie
13,30 horas, a fim de requererem mentos de informação não sejam da-' — "Seria difícil responder,
Nfo ' provável nuc esta ve]n n csIlenioriies — L«"a Esteves para o cn- S. Mkuel » es Jsculatôrlas ao Sairnclo tf.tun, durante
em '.-¦io
alfium (empo; pois sua
benefícios a que fizerem jus.'
idos errados ao registro; IV — Fls- poucas palavras, só mesmo
municipal Professor Daltro San- Corepfto de Jesus, nas orações depois prosenen daria luiar a manlfeitaçõe»
um
callze as declarações rio medico no estudo
tns; e Mario Losso para o sinásio mu- da H!.--n, seja rc-ada com n novo,
púbPcrs, (\r modo que só deverá vljcompleto do problema da nlcipal Professor José
atestado de óbito e não permita atesAccloll,
iate segunda ortl-m. a oraçSo "Dsus slter Fí.f.na cm outra ocasião e disprodução industrial
inpoderia
com
erradas
iletado
informações
ou
é fiJDhor nosso", que rc reza após crcíamcnts En
compensação, caldicr.v os meios de
melhorar ;;
ia Bicão do SS. Sacramento. icula-sc ci-c Bio.nnn mll pessoas prcigiveis: uma declaração bem
feila
das
produtividade
nosrns
indúscomemorações,
as
o
íste
ano
evita dificuldades futuras para
in:.i Manda S. Emcla. Revma. que. senclcm
sr. Álvaro Torres Corrllo,
que ventárin ou recebimento-rie pensão. '¦ t'ias nos seus vários aspectos,
sentido cie uniformMadc.
o iU. P.)
constava como .sendo uma das
[num
(-•„,,,,,.•.
'
¦
c'" acenas
proa
título de
Deus" seja rezado, j
."Bsndito se1.'.
-pM.p.p .1»
Iara- IV0- .-.'¦'<
.:¦¦ nina
i.¦¦., ,.r, to.-mn
i.p rlonlr.ro.
íoi»
váveis vitimas do engavetamento de
I depois da Bênção do SS. Sacrmcn. BISPO DE GAHANIIUNS
Preliminar
para Um
(Ccnliniiação da^Sn. písltia)
ções antes de assiná-las. c reclamePuSestao
trens ocorrido cm Mingucira.
Ito. nSo alterando com o oficlantc,
pro- ->". oue fór (Dites da assinatura.
Uma «*xame posterior mai.p; aprofundacurou-nos para esclarecer
devidaCIDADE DO VATICANO, in - O
do modo ie(l°- indicaríamos alguns itensoue
Imãs conjuntamente,
mente o seu caso Disse-nos quc seii- eclaraeão errada c assinada só com
festa, serão inaugurados os se- guinte: Ò oficlantc diz a primeira f'»1:'" Pi" XII designou o atual bispo
da
n.os
dc
mais imporfnnparecem
do medico rio Instituto dos Comer- ordem do juiz pode ser retificada."
guintes monumento:: 1) Ao pai Invocação" Bendito seja Deus c to- dc Calco no nio Grande dn N»rtc, o
mi _-_IIb_J
ciários cstèvc empenhado no socorro
_\4Jmm^Rmg^_M^mjtÈfâ^mr
1:0- <i°s a resoondem, ccnf.nuando. em José Adelino D.vitas, para bispo de
preto (em Inhontha): 2 ) Aoss anhoi — Organização racional das licionistss, a Paula Nei e Artur reunida, oficlantc e fi6l.s n rezarem Garanhums cm Pernambuco. (U, P.)
às vitimas no interior dc um
dos
.agões sinistrados. Nessa ocasião uma
|empresas de acordo com os prin- Azevedo (êstes últimos i a praça i*
carteira dc
cípios mais modernos. Em geral cias CaméUas).
reservista
antiga (ao
tempo em que não era médicol caiu
as nossas empresas
foram eresTodos esses trabalhos -*o dt
do seu bolso r foi naturalmente recondo paulatinamente: e conser- autoria do
jovem artista Miguel
vam. por
isso, as vezes, forma- Pastor,» um dos componentes do
Icolhida pelas autoridades
policiais
H V ^B LVJI W A\ W mmW W J I W W __W_i W flj
K"4
Terminado o seu trabalho deu
de
organização
teriam
adO
que
G.E.CM. enviou ao
T. R. F... quc também desenhou
prefeito
falta do documento c apressou-sepelaa
Capital o seguinte telegrama: ciuÍ!'icio no inicio de sua vida os cenários de "Zé do Pato".
comunicar o tato ao comissário Re-; desta
-o Grêmio Estudantil Carvalho de|ma.s ine. depois
que se desenvol-!
Dlstr|t° Policial, so-!.Mendonça intuito contribuir minora- veram, não correspondam mai.»
Hr.ii.mi
ii
PALESTRAS
iiciianao-mc
VISITA À GRANDE EXPOSIÇÃO UNIVERSAL
'suas necessidades;
que, caso algucm en- mento estado saúde vitimas
às
catas- :
DE BRUXELAS
fcr4ro;lâF,a
°rganhou
cquipei
2
"estudo
da
-taSTS l^u^cL!Ò»\_^'Z
questão saln
Serão realizadas, sobre fatos e
)V°<
Irmta estudantes doar sangue solici-' nai
,
'
.'¦" ««xou o seu cn(salário minimo, salário fa- vultos da Abolição, palestras a
ocreçi- e telefone,
Entretanto, sem tario secretário
PARTIDA DIA 17 DE JUNHO
3a.
PEREGRINAÇÃO:
Saúde vocênefa p! miliar, aumentos
Pianos
globais de sa- cargo dos escritores Tiago de Mesaoer como. alguém forneceu a sua Infelizmente devido
desorganização lano). Assim,
exemplo. éi\0 Nóbrega ria Cunha c Florindo
Identidade a reportagem como se it- reinante serviços
Hosoltal
Organização e execução da
Souza cie verificar-se por
*
entrada. & de vários
se os aumentos y„a Álvares
ra uma rias prováveis vítimas da ca- Aguiar náo consegui»
seu intento pt de salário
feitos indiscriminadalasirofe. Aqui fu-n. pois o esclare- Vem apelar sentido
providencias ca- .mente
cimento rio dr. Álvaro Carrllo
para os bons e os maus
BAILE DAS CAMÊLIAS
que. pazes sanar tal deficiência benefireliimenle naua sofreu, c.
apenas, cio
vitimas
habitual
displicência , empregados não prejudicam a
esteve no local prestando seus ines- EFCB
uma
vez
que elipt .i.»l Décio
Encerrando os festejos, no dia
presi- produtividade,
imívels préstimos cumprindo assim dente G.E.CM. — QueírOí,
Rua Constitui- minam o estimulo:
17 será realizado o "Baile das Cao í-c.i dever.
exame do problemi
— um
Informações e inscrições na
cáo, ÍI.
méliaâ" onde se escolherá a Raidelicado da estabilidade.
A s.o- nha dn
Festa,
entre
as
jovens
que
Rua
da
Glória, 106 (Palácio Sáo Joaquim) • Rio de Janeiro
lução atual parece inconveniente
desfilarão vestidas de branco, re4244/
Telefones: 52-5938 e 52-3541
e assisfència
"camélia
para o empregador (que pode se
branca",
a conservar um presentando a
j ver obrigado
símbolo
da
Abolirão.
mau empregado) e para o pr-jécnica
que o em| prio empregado (iâ
De uma comissão de passageiros da Central recebemos:
pregador para evitar a consepermanente
antes, pode
apontada
qüència
*0s abaivo assinados,
representando a infeliz população do Dis- ! adotar a política de dispensa antrito Federal quc ê obrigada a servir-se dos trens da Central do Itecipada, antes de atingido o
peBrasil, não tendo mais a quem apelar — quer ao governo, sempre ! ríodo de estabilidade):
DA ARQUIDIOCESE DO RIO DE JANEIRO
surdo r.s suas necessidades mais prementes, quer às elites dirigentes
— pesquisa
sobre
o memensais;
do pais. só voltadas para os seus imediatos interesses — apelam
lhor modo de assistir socialmenhumildemente para Deus a fim de que. em Sua infinita bondade, dé
te o empregado
(problemas de
o descanso eterno às centenas de mortos nos desastres dessa fer- t'saúde,
de habitação, de alimenrovia. protegendo
aqueles
aqui
ficaram
ao
desamparo;
a
que
'Mangueira
quc
dificuldades familiatação, de
hecatombe de
seja a última a ceifar tantas vidas precio- !res)
para aumentar a sua capasas _ Nação e que Cie ilumine os ilustres cérebros dirigentes da
cidade individual de produção".
Estrada para a aplicação imediata da tinica solução capaz dc resolver o assunto:
À MARGEM
a» quadruplicar o quadro de maquinistas, tráfego e conservaPergunta: Tem havido esfòrçáo, e
b. reduzir, na mesma proporção, o quadro burocrático da Rè- i ço geral em relação ao problema
INSCRIÇÕES NA:
INFORMAÇÕES E
'da
de Ferroviária Nacional.
produtividade no pais?
Atè lá. que Dens nos proteja!
Resposta: "Conforme já o asts*> \V. M. Silva. Creoncidcs Nunes. Barbari A. I-ahud. Glaucio
sinalamos no inicio, cremos que
há mai$ de 30 anrt. tá veidç pjanos!
Ramos. Vastt Pereira» Carlos Laporta. Quitéria Alve*. Manoel Nunes
o problema cie produtividade tem
SÃO JOAQUIM) RIO DE JANEIRO
RUA DA GLÓRIA, 104 (PALÁCIO
e Silva. Walter Sar jí Manoel A. Ribeiro. Pedro Wintcr. Alfredo C.
sido posto um pouco ã margem.
'
Vasconcelos, Dionts* B. Viana. Vercier S Travassos e Maria Ces*ar
43447
iniciativas parciais
Rua Mariz e Barros, 920 - Tel.: 28-4413
Terá havido
TELEFONES:
53 5?3I t 52-3541
dos Santos*'.
ou locais: esforço geral acredítamos rve não houve".
ONTEM,

(Continuação da 5a, página)

NO

NECROTÉRIO

Nota do H.S.A.

Repercusão em São Paulo

(Continuação

Conquista .. .

Protesto do C.A1G.F.

Semana do reqistro civil
à disposição dos vítimas
de Mangueira

'efeMüva

dificulta sua produção. Apura-i Aparelhos ortopedicos, alimento

VIITA CATÓLICA

0 SEC e o IAPC oferecem
auxílio às vítimas
de Mangueira

'caio

dos Àdvodsdos
Sind
è disposição às famílias
eniuíaaas

Noía do Prefeito

Aumento para.,, ¦

Não íoi acidentado

Casp-0 6rande ver?...

Estudantes redamcin
desorganização no
H.S.A.'

M
3.100,

CASA

dü S janos

APELO

A DEUS

PEREGRINAÇÃO OFICIAL

sem mais

MILTON

LIGA CATÓLICA BRASILEIRA DE
VIAGENS E PEREGRINAÇÕES

pos
:om garantia

despezas!
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PrPFSRÍKÂfÕES À LOURDES, ROMA
í OUTROS SANTUÁRIOS EUROPEUS

PIANOS LTDA.

A LOURDES, ROMA E OUTROS SANTUÁRIOS EUROPEUS

Presidida e acompanhada por S. Em. o Sr. Cardeal
D. Jayme de Barros Câmara
PARTI DA

DIA

15

DE

JULHO

Liga Católica Brasileira de Viagens e Peregrinações

1.° Caderno
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 dc Maio de 1958

REGISTRO SOCIAL
. NATALlCIOS

Srta. Heloísa Moltinho Neiva - Sr.
Jorge de Souza Neves — Realiza-se,
Santos Vahlis — Transcorre ama-; íls 18,30 hs, do dia 24 do corrente, na
nhâ a data do aniversário natallclo Matriz dc Santa Margarida Maria (rua
do sr. Santos Vahlis, figura dc rclé-, Frei Solano, 23, Laijoal, a cerimonia
vo na Indústria e no comércio imo- religiosa do casamento da srta, Ho
biliário desta capital, onde se nota- loisa Moltinho Neiva, filha do casai
tiilizou por uma grande campanha po- coronel Jayme Moltinho Neiva, com
pular em favor da redução de preços o sr. Jorge de Souza Neves, filho du
"db
forma a tornar democrática a casal Hugo Gavião dc Souza Neves.
fi aquisição da casa própria. O sr. San-!
tos Vahlis conta, pelas suas virtudes j Cleto Guimarães Vieira - Uharcilia
dc coração, grande número dc ami- Pereira Nunes — Realizou-se, ontem,
gos e admiradores que amanhã lhe ás 18,40 hs, na Igreja do Sagrado
" prestarão justas e significativas ho- Coração dc Maria (Meyer), o enlace
rnenagens.
matrimonial do sr. Cleto Guimarães,
Fazem anos hoje: Georgina Xa- Vieira, filho do sr. Otelo Guimarães
vier Alves, Helena M. da Silva Brito, Vieira eom a srta. Dharcilia Pereira
Lúcia Conceição A. Nunes, alm. Syl- Nunes, filha do sr. Oscar Pereira Nui v,io de Noronha, ex-ministro da Ma- nes e senhora.
rtnha; João Baptista Mario Patl, IloDirce Costa e Sá - Celso Veiga —
horto Lira, José da Silva Lisboa, Doniingos Mello Filho, Armando D.-wid Com a srta. Dirce Costa e Sá, filha
ferreira Lima, Lourenço Mega, JosiV tio sr. c sra. Paulo de Souza Cosia
Costa Carvalho, Apolinário Barbosa; c Sá, casa-se no dia 31, às 16 hs, na
dc Oliveira, Armando F. Lima. New-! Igreja de Bom Jesus do Calvário, na
ton Duarte dc Almeida, Hugo dc Mei- rua Conde dc Bonfim, 50, .o sr. Celso
ra Lima, Albano Telles Ferraz. Ainau- j Veiga, filho do sr. c sra. Francisco
iy Ferdinando de Toledo. Fernando! dc Paula Montenegro Veiga. Os noiServos da Cruz. Idelmo Botelho Mel- vos receberão cumprimentos na Igrcla, Jos'- Martins Peixoto, José Ho- ja.
berto Francalaccl, Washington C. MaNASCIMENTOS
chado.
* — Faz anos amanhã, 12, a sra. IreFoi aumentado o lar do casal sr.
ue. Cappelletti Antunes, esposa do Alexandre Jorge Simão e sra. Neli
. 'A.ntunes
nosso companheiro Victor dc Oliveira dos Santos, com o nascimento de um
Filho.
menino que receberá na pia batismal
''— Fazem
, anos amanhã: Alzira
de Sérgio.
Carneiro, Esmeralda Neves. Alva- o nome
Está aumentado o lar do sr
'•ro
Aguiar, Andrew Marshall, DJal- Antar 1'adlíha
Gonçalves, colaborador
. ç>ia Sampaio, Clemente F dos San- déste jornal sob o pseudônimo de
tos, Humberto Tavares Cortes Real, João Glande e sua esposa d. NoeSylvio Arêas, professor Adauto Bo- mia Padllha Gonçalves com o nasciIclho, Nery Kurtz, Osmar Silva, mento dc uma menina
que receberá
Américo Ruivo, Jonas Garcia dos Sande Maria.
tos, Eurico Rlchers, Hamilton M. No- o nome
Acha-se em festa o lar do sr
gucira, Paulo Jorge da Costa Barbosa, Jorge Tavares e sra. Juccnla Barroso
Sylvio de Morais, José Noronha Trln- Tavares, com o nascimento de uma
dade.
menina que receberá na pia baEstá em festa o lar do sr. Au- linda
tismal o nome de Rosângela,
gusto Antônio de Macedo César, fun-iÂ—
clonário do IAPI, por motivo do seu
BATIZADOS
natallclo.
Está aniversariando hoje a sra |
Alda Cardoso Haddad, esposa do sr. | Real!za-se hoje, na Igreja Cosme c
Nacif Haddad, do comércio desta ca-; Damiáo, o batizado do menino Marcellno, tilho do sr. Alfredo Alves dc
pitai.
Faz anos, amanhã, o advogado; Oliveira, funcionário da Agência Nacional. e de sua esposa, d. PranteCarlos Luiz Pereira de Souza.
Transcorreu ontem o anlvcrsíulo Una Maria de Oliveira. Serão padrinatallclo do major Zcno M. S. Zie-I nhos o sr Benedito Libânio de Corlilisky, ex-diretor da Casa da Moeda delros c a srn. Maria Gonçalves dn
•'¦— Anivcrsaria amanhã a srn. Dio-j| Silva, que oferecerão, em sua resiiriar da Silva Ramos, coincidindo sua | déncia, à rua Uruguai, 141, no Andadata natalicl.1 com a celebração do ral, uma mesa de doces aos colegas
vigésimo aniversário dc seu casamen- c amiguinhos de Mareelino.
-®~
to com o sr. JoSo da Silva Ramos.
HOMENAGENS
'
Domingos Scgreto — Por motivo do
DATAS ÍNTIMAS
on
transcurso, no próximo dia 14. do aniFernando — O casal Helena - Josc versárlo nntalício do dr. Domingos
Peixoto comemora, hoje, o 7° anlvtr- Segreto, um grupo de amigos e admi-;
sárlo do seu filho Fernando, ofere- radores prepara-lhe manifestação dc
i-rndo aos seus amiguinhos, uma fes- apreço.
la intima cm sua residência, à rua I
Torres Homem, 611, apt. 102, Vila Isa- FESTAS
bcl.
A A. A. Grajaú, em homenagem às)
mães atletlcanas. realiza hoje um
dançante, com Inicio às 18 hs,'
CASAMENTOS
jantar
no "grlll", e das 22 ás 2 hs. no salão
da
sede. Traje: passeio completo
Jos-*Vllméa Hanucggl
IValdemar
Na Casa do Estudante, das 20 as
Francisco — Realizou sc ontem, as
18 hs. na Matriz de Crislo-Rcl, cm 24 hs, dominsucirn dançante, do DcVuz Lobo, o enlace matrimonial tis parlamento Masculino, Traje: passeia
srta. Vilmêa Ranucggi, Olha do casal ou esportivo,
•Alberto Gomes e senhora, com o sr.
O Senhor dos Passos F. C. em
.-Waldcmar José Francisco, filho do homenagem ao Dta das Mácã. oferece
hoje sessão dc cinema na sede, ha-|
casal José Francisco e senhora.
Após a cerimônia religiosa os nu- vendo sorteio de brindes para as mães
bMites recepcionaram as pessoas nmi- presentes. Filhos de sócios particigas no solar do sr. José Francisco parfio da hora litero-muslcal, com deonde foram multo cumprimentados. clamações, cantos, danças, etc.
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ENLACE DEPUTADO AÉCIO CUNHA — SRTA. INÈS
MARIA NEVES — Contraíram núpeias
sexta-feira à
tarde, na Igreja da Candelária, o deputado Accio Cunha,
filho do sr, Tristão da Cunha, secretário do Interior dc
Minas Gerais, c a senhora Inês Maria Neves, filha do sr.
Tancredo Neves, diretor da Carteira de Redesconto do
Banco do Brasil. A cerimônia foi celebrada por D. Helder
Câmara, arcehispo-auxiliar do Rio de Janeiro, tendo comparecido ao ato figuras dos nossos meios políticos e sociais. Na foto, um flagrante após a cerimônia nupcial
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ENLACE NORMA-RENATO PEREIRA DA SILVA — Na
Igreja de Bom Jesus do Calvário, na Rua Conde de Bonfim 50, realizou-se ontem, às 16,3(1 hs.. o casamento da
professora Norma de Oliveira Giannini, filha do casal
prf. Sylvio Gomes Giannini e sra. Berenice de Oliveira
Giannini, com o Tte. da Marinha, Renato Pereira da Silva,
filho do casal Olavo Pereira da Silva. A noite, na residência das Laranjeiras, palacetc dos tios da noiva, família
Giannini, foi oferecida recepção aos parentes dos nuhentes. Na foto, os noivos, após o ato religioso, que se constituiu num fato de relevo social

ADQUIREM SEUS PRESENTES
DE BOM GOSTO E QUALIDADE NA

Ouvidor
A

CASA

DE SUA

CONTRIBUINDO PARA A

PRO MATREe
OBRA

O Rio terá uma moderna
Colônia de Férias

na CASA SLOPER (Praçi Sjenz Pena), onde

uma assistente estará ao seu
dispor, para uma demonstrarão
individual de maquillage
c para indicar-lhe o tratamcnpo
que a sua pele requer.
Na mesma ocasião, lhe será oferecida
uma aplicação dc Deep Cleanser
o mais moderno c o mais
"leite
dc beleza",
científico
última criação de Helena Rubinstein.
Deep Cleonser limpa, imuniza c hidratai
três ações vitais para a beleza dc sua cútis.
As consultas sao gratuitas.
Marque sua hora com antecedência.

129

CONFIANÇA.

...para uma consulta dc beleza,
a partir do dia \i até 30 de maio,
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Casa bloper (praça saenz pera)
RUA DR. PEREIRA DOS SANTOS, )5-A
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DE MISSÃO SOCIAI

FINANCIAMENTO
PARA AVICULTORES

__K_KM___________^S_t_\
- No Olympico Clube, sede de Co-, o férétro da Capela do Cemitério de _\
pacabana, das 21 à 1 li. noite dan-:Sâo Francisco Xavier (Caju), íls 10
ç.-mlc na boate. Traje passeio com1 hs, para mesma nccrópole.
Na "PÉROLA DA GUANABARA" — a ilha RO- ! pleto
— O Clube dos Embaixadores, da.,
20 ás 24 hs, nu sede da Pça. Fio—
modersení
a
BRASIL
construída
MANCE DO
I riano. 55, Io andar, oferece uma noij lada dançante. Traje: passeio ou.esb_^fit^__W^____^___________________3i9 _i _\_i______\
portlvo.
níssiinn COLÔNIA DK FÉRIAS PAOÜETÁ
Na última semana, o diretor-geral
í — No Clube Municipal, boje, com do Departamento Nacional
da Produàs 19 lis, domlngúeira dunçanexclusivo dos sócios, cinema e pra- inicio
ção Mineral recebeu
pedidos para
lc.
sede
rua
na
da
Haddock
Lobo,
eníl
ças de esporte.
homenagem ao^ConÜ^ente^dõ^Bn-IPWQUl-nr minerais dos seguintes lnCada apt". terá: sala. quarto, va- talhão de Suez,
Capela da Freguesia da
jteresndcs:
randa. banheiro
em cór. Todos os - Passeio Marítimo Vasenino - Fo- Ribeira da Mi tra Diocesana de Sanrequintes do bom gasto moderno cs- ram abertas as Inscrições no C. R
tos, mármore calcário,
minério de
néslc
tarão reunidos
excepciono!
da Gama para a exclusão mii-í chun,bn c aESoeladoi nihelrn, S Pnu- BODAS DE PRATA — O casal Margarida Rodrigues dos
empreendimento, com o objetivo dc Vasco
"Mocanauc , no
bordo
rin
a
litmia
fins de semana <¦ té"
proporcionar
Duarte festejou ontem
dia 10, das 7 ils 17 hs, ha- lo; Mário Pugllse, caulim c associa- Santos Duarte c Carlos Pereira
rins tellíóa para os srs. sócios e seus próximodanças
dos, no sitio de Santa Iílta, muni- í
"Bodas de Prata", lendo os seus sobrinhos Miguel Ladurante o passeio.
vendo
familiares.
dos em Itapccerlcn da Serra, S. Pau- suas
Além do uso exclusivo do apt". o
lo; Mineração do Prnlnha Ltda., ml- ginestra e senhora, c Luiz dos Reis c senhora mandado
de praticar I FALECIMENTOS
o direito
sócio gozará
nérios ric alumínio c associados, emi celebrar missa em ação de
cm amplas praças de esporte, jóüos
'
graças pela auspiciosa data,
Serra do Parnnnqunra, Almcirim, Pabasquete e tênis: terá, j
de vóle.v,
Igreja
da
Nn foto, o casal após
11
horas
nn
às
Candelária,
Faleceu,
ontem,
nesta
capital,
a
sra.
rá;
Mineração
Mi-;
Matapl
Ltda.,
do
¦*"¦*¦
ainda, aparelhagem e locais para a
ww^^^w^^^^^^^^-^^"^^"-**'*"-******* ¦¦¦¦-¦-¦¦"
Oliveira Teixeira Costd. ncraçáo do Pralnha Ltda., ninéros!
a solenidade religiosa
prática do remo. vela, molonáutica, Andrélna
viuva do capitão de mar c guerra; de niumiiil0 c associados na Serra doi
A foto mostra o sr Leite Pitanga,
submarina:i
pesca c caca
poderá
diretor tlc Edificações da P.D.P.,
dispor, ainda, rie' projeções cinema- Francisco rclselra da Costa c sogra Paranaquara, Almeirlrn, Pará; Alberdo
jornalista Oscar dc Andrade. Os to Andrade Gslvão, talco,
assinando o tírmo nara a licença
lográflcas, salim de
festos, dotado
agftlratoll- nários dc ferro e associados, Granja rfinea, Rio Grande do Norte; Indusdc construçíto
rie equipamento de alta fidelidade seus funerais realizam-se hoje, saindo to, doicinita,
quartzlto e associados, Coruml, na Fí.zcnda do Taciuari, Be- tria Brasileira dc ArtlRos Retratar.os
mundo, enfim,
televisão, etc. tini
Foi assinado pelo Diretor de Edi- de coisas boas da vida. reunidas em
! cm Mogi das Cruzes. São Paulo; Ge- lo Hcrizoiiie, Minas: Cerâmica Iijua'- S. A., quartzlto e atsoclarios, Sítio
fluaçOes da P.D.F., sr, l.eitc Pltan- um empreendimento de valorização
raldo Alves Mora, caulim e associa- çu fc\ A., mliirrio rie argila rcírntii- \ Palolzlnlio, Mcgl das Cruzes, S. Paus\,\. o termo, pura a construçfio (lc certa c progressiva,
idos cm Hapecerlra da Serra, S. Pau- rla e nhscclarios, Faxina, Campo Lar- Ilo; Cellno Júlio rie Oliveira, mica c
três blocou
de apartamentos, desApenas com o depósito Intei**1! ric
j lo; Alexandre Rolh, minérios de man- p,o. Paraná; Companhia Brasileira de associados. Lavra dos Direitos, Santa
tímidos A Colônia de Ferias Paquete, CrS 13.00*1,00 e fiO prestações, dentro
i ganes e associado.s cm Monte Alvcr- Cobre, minério de cebre e associa- ] Maria do Sunssuí. Minas Gerais e Be—
dc
o
seu
1
ano
V.
S.
terá
apt"
à
sua
Km recanto aprazível
praia dc
i ne, Castelo. Espirito Sanio; Gaspn- dos, Caçapáva do Sul, Rio Grande de 1 nctllla de Mourão Dutra, calcário c
Informações c Vendas:
ímbucn e Frades — serão construi- disposição.
I rino Ferreira de Andrade, Jazida cnl- Sul; Stnval Duarte Pereira e José associados, nas Fazendas Alniécegas
dos três blocos de modernos apts., Imobiliária liaul Reboliças S/A: Av.
ciaria, Burra do Córrego, Pratàpolls, Antônio ric Lima, monazlta e associa- e Lajes, no município de Lusitânia,
Rio Branco, lãl — _/ -107 Telefones.
tenlo
em
seu
I
conjunto:
salfio
que recepção,
2900!) Minas Gerais; Nnvatltlno Alve? ml- dos, Piiracorou e Barro Branco, Fio- Ino Estado de Oolás.
de
restaurante para uso 23-3802 e 42-1710. 42U13

PESQUISAS DE MINERAIS

Joalheria

Consoante as normas cm vigor,
expedidas pela Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do
JÓIAS FINAS
Banco do Brasil, os empréstimos
para compra de aves destinadas ARTIGOS PARA PRESENTES
à engorda para produção de carVENDAS A PRAZO
n<? deverão ser resgatadas em seis
meses, quando sc tratar de cria30, Uruguaiana, 30
cão exclusiva para aquele íim.,
Nos casos de criação mista, isto
VALLOTTO
é, possuindo o aviário outras fiJÓIAS
E
RELÓGIOS S. A.
nalidadcs (produção dc ovos, aves'
43508
reprodutoras, pintos de 1 dia) o,
prazo é de um ano.

CONFIANÇA
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!-. WALDEMAR GAZ, é favor
leiefonar para MIGUEL — Av.
Rio Branco 91, 8°., sala 7 43-3810.
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Mais sensacional do que nunca!...

ÂMBRETÂ 4000
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Vá buscar na COMBRAC sua Lambreta por apenas
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Comemorando seu

íi ¦
l<B*»
I

¦ • si-*. .<*. \-x<.,j$i:"

»

10.* aniversário

você duranle o mês de maio

COMBRAC

oferece o

os melhores planos poro

»ÜD
compro de suo Lambreta.
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Av. Groço Aronho,

•;''¦>.•'.

esquino

de

.rvdt.ÍA

ét por-nrfi.
temfttmasia
4<a • è.a

Sanfo luzio

Av. Copacobana, 1175, próx. de Só Ferreiro
Av. Brasil, 2153

oberto até 22 hj.
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 19S8
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.-'•José- Còndé
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A CHARGE LITERÁRIA
Aquele ali è um grande
Sei. E' o Vai 69.

(Chargc

de

MONRA)

NA MISÉRIA A COMPANHEIRA DE CATULO
DONA MARIA DA CONCEIÇÃO foi » companheira de CaiuI lo da Paixão Cearense durante trinta anos. Inspirou muita poesia
a muita canção do vote maranhense. Morto Catulo, continuou ela
i morando na mesma casinha de subúrbio onde vivia com o comnada de seu (os
panheiro. Mas, com uma diferença: som possuir
"O Marrueiro" não lhe
direitos autorais da obras do autor de
'pertencem), sem receber nenhum auxilio, cada vez mais pobre, apesar do movimento que se fêz há algum tempo atrás no sentido ,
Agora, entretanto, na
)de transformar em museu àquela casa.
mais completa miséria — vivendo quase da caridade alheia, se,'da
gundo me informaram — dona Maria da Conceição está ameaçadc despojo.
Assim que se divulgou a noticia, o livreiro Carlos Ribeiro
Domou a iniciativa dc abrir uma lista na Livraria São José a fim
de angariar donativos para a companheira de. Catulo. A lista já
item várias assinaturas. E, o que é engraçado: os que nela puseram seu nome não foram amigos do poata.
E' o caso de se perguntar: onde estáo os amigos de Catulo,
I aqueles que lhe freqüentaram a casa e também compartilharam
da amizade de dona Maria da Conceição?

FALA-SE na carestia do livro. Mas os editores tém ponto dc
vista formado a respeito: na sua quase totalidade o público des'confia do livro pelo menos barato de mais. Exemplo: há quatro anos passados, a Globo lançou, cm edição popular"O e ao í
TerI preço de cinco cruzeiros, a novela de Graham Greene,
colro Homem", em tradução de Leonel Valandro, Apesar do íil, me que essa história inspirou, dos vinte mil exemplares rodados,
'dez
mil continuam encalhados nus depósitos da editora, em Pórto Alegre.
.««?¦
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AFONSO LOPES DE ALMEIDA E SUA MUSA

DO PIIOF. FEIJÓ — A
' .1." SERVIÇO
Cadeira de Clihica Médica da Faruldnde
Nacional de Medicina
da
! Universidade dn Brasil (Serviço do
FeIJó),
realiza
no
prof Luiz
auditório
d» Hospital Moncorvo Filho, às 10.30
: lis. rio dia 13 (têrça-íelra), mais unia
Scssüo Clinica eom o scuuinte proI — "Tromboaiigeite olilitc' Krama:
rante", dr. A1r>* dc Medeiros; 2 —
"Côr
pulnionale crônico", dr. Laert
|
Qoulart; ?.¦ — "Lúpus erltcmatoso disseminário", dr. Marcelo Prata; 4 —
"Tumor de cavum", dr. Amaury de
Medeiros Flllío; 5 — "Ulceração de
artelho em diabético", dr. Roberto A.
I Carneiro; Quinta-feira, 15, haverá
I mais uma Sessão Clinlco-PatolóRica
J sendo relator dr. E. Martins Garcia e
corrclator dr. Laert Goulart.

O que, deve ser preferencialmendesempenho de suas funções, a
le destacado na poesia de Afonso
cerviço do Itamarati.
Lopes de Almeida é a sua musa
Escreveu várias crônicas de viapredileta, a quem dedicou muitos
gem, impressões dos vários paises
cie seus verso., e por fim um de
percorridos, que depois reuniu no
seus
festejados livros —
volume "Através da Europa".
mais
"Mãe", um hino de louvor àquela
Também de seu encontro com
D'Annunzio resultou uma nova
que íoi a consagrada romancista e
contista Júlia Lopes de Almeida.
obra, que intitulou "Gênio rebeEmbora muitos dc nossos poetas
lado".
tenham composto belísrimos poeFoi como poeta, entretanto, que
mas de exaltação às mães, lia em
Afonso Lopes de Almeida se csAfonso Lopes dc Almeida uma extreou, publicando "Evangelho de
Bondade", merecendo com êste lipansâo maior e ma'» constante,
como se verifica do voluir.e aoivro o prêmio de poesia dá Aeatlelíia referido.
mia Brasileira de Letras. Além
Júlia Lopes de Almeida foi um
dêsse e do referido "Mãe", publiexemplo de filha, esposa e mãe
cou, ainda, "Terra e mar" c, dc
CENTRO DE ESTUDOS DA MA- exemplar, bem merecendo aí liocolaboiEção com _>. Júlia o vo—
. TERN1DADE CARMELA DUTRA
lume "A Arvore".
No próximo dia 15. às 20.30 lis., nn j menagens não só do filho e do
Afonso Lopes rie Almeida taleSociedade de Medicina e Cirurgia, o esposo, inspirados poetas, mas de
Centro de Estudos da MaternidadeI todos, pois ela bem sintetizou a
ceu ao. 65 anos, decepcionado
Carmela Dutra realizará a seguinte; mulher brasileira.
com a carricre, pois sofreu uma
Ordem do dia; 1.1 Prof. Jorge de Rc-:
Nasceu Afullsu Lope.-de Aliueigrande Injustiça. Relirou-se então
Rocco e dr. Blas-1
zeucle. dr. Rogério"Mortalidade
Matei-; da a 21 tle dezembro de 1888, nespara Minas, onde se dedicou à
co Parreiras —
2.i dr. la cidade, aqui se formando pela
na por operação cesariana".
agricultura, continuando ali, entre"Re.suscitnção
—
te-!
Renato Ribeiro
Faculdade dc Ciências Jurídicas e
tanto, as suas atividades literárias.
Costa Sociais. Cedo ingressou no
fal". 3.1 dr. Leandro Moura
Pertenceu à Academia Carioca
jornal\ e dia. Milca Sznejder — "Cuidados
'
lismo e enlre outros jornais escrede Letras, onde ocupou a cadeipediátrlcos ao recemriato reanimado".
vcu eir: "O Paiz", onde já colabora patrocinada por Júlia Lopes dc
rava D. Júlia Lopes de Almeida.
Almoida, outra carioca ilustre e
S.
E.
NO
II.
REUNIÃO CLINICA
Ingressou depois na carreira di— Os Serviços de Clinicas Médicas
que tanto engrandeceu as Iclras
tendo seguido como
e Cardiologia do II. S. E. promoverão plomática.
pátrias.
na próxima quarta-feira, 14, uma ses- adido á delegação brasileira á CouDe seu iivro "Mãe" extraímos o
anno
ás
12
hs.
das
10
são clinica
da
Paz,
1918.
íerêneta
Reprecm
seguiu,
soneto, "Perdido amor",
fiteatro do 10." andar. Os trabalhos sentou o Brasil no I Congresso da
qua dá bem idéia do seu estro e
obedecerão ;'i seguinte ordem do dia:
Lalina. em Liou, cm
da veneração imensa que devotava
1 _ "intoxicação harbitúrlca aguda; Imprensa
1 dosagem no sangue e diálisc
pelo 1923 e percorreu vários paises no
a D. Júlia:
Caldeidrs.
Percival
Artificial",
lítm
!
ra, Roberto Morteo e Renault Kibci! ro; 2 — "Insuficiência Cardíaca de
"Km Ti, il/rie bem amada e. mal louvada,
Carlos
! eliologia obscura", drs. Cid "Dcfi-j
As Mães resumo, em T;, prefeito bem,
' Pórlo e Luiz Van Berg; 3 —
Condenso o ânsia dc amar. desesperada,
I dència de P. T. A. (antecedentes de i
JoAoj
drs.
I tromboplastina do Plasma),
Dos Jil/.os injeli-cs, qur as não tém!
Jav-i
e
prof.
| Nóbrega, Mário Mesquita
I me I.andmann; 4 — "Glomeroulo-Neí?c_e._."u cc oleiçâo não empregada;
frite siibaguda com sindrome nefró-,
.S'e(/e tic rio)-se, sem snbcr a quern,
tica". rirs. Expedito Rocha c Yusscí
Betlran,
Amor, que e. áór oculta e recalcada,
2'ot/o ci/t mim sc confina, c sc coníem,
SIMPÓSIO SÓBRE LEUCEMIAS NA
ASSOCIAÇÃO MÉDICA FLUMINEN.Amo-lc. iWrieí por iodos cs que Ignoram
SE - Amanliã 12, segunda-feira, as1
O ciuor dc filho, c que, sem uuitcà amarem,
tem
F.
A.
M.
da
20,30 lis. na sede
Buscam amores cries, oue os atordoem;
lugar o Simpósito sôbrc Leucemias,
Peçanha;
José
siniposiarca.
prof.
simposiastas: 1) dr. Hallcy P. de OliPor Iodos os que sofrem c que choram,
Monteiro
H.
dr.
21
E.;
veira, do H. S.
F, não encontram braços, que o-' amparem,
Luiz
do
Serviço
prof.
do
Marinho,
E não eiitoiuiaii! n/âor, que os abençoem'."
Feiió: 31 dr. Paulo Wishart. do IAPI:
ao
•li dr, José Tostes, palolofisla
Hospital Antônio Pedro.

N. C

LIVRO BARATO E ENCALHE
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AO REDOR DE MACHADO

TISIOLOGISTAS DO NORDESTE j . ee^r-, if-xr r
sistórlo da Igreja de N. S. dn RoHOMENAGEADOS — Teve lugar an- «JJUt_.//.trUCO
sário. a reunião da Diretoria do Inso
IlecreW,
teontem, na Churrascaria
tituto Histórico e Geográfico da Cialmoço oferecido pelo diretor do Ser-, ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS dade dn Rio dc Jasciro.
viço Nacional dc Tuberculose aos re-, Acham-se
abertas na . Academia
ACADEMIA
nresentantes da Campanha Nacionali «Brasileira
BRASILEIRA
" ¦
cie Letras. Av. Presidente
contra a Tuberculose no Nordeste.
DE CIÊNCIAS
as
tnscrlefies
203,
Wilson,
o
dr.
Loudo
para
além
Estiveram presentes
"Curso de Historiografia do Brasil"
rival Ribeiro, mais os profs. Walter
na próxima terça-feira,
em meados de Junho Realiza-se
de Moura Cantidio, Waldemar de Al- que terá inicio
Conceltuação da às 21 horas, na Escola Nacional de
cântara (diretor da Faculdade de Me- próximo. Temário: escritores
Engenharia,
uma
sessão da Academia
da HisPrimeiros
dicina do Ceará e presidente do PSD História;
Brasileira de Ciências, sob a presido
Brasil
XIV):
Crotória
Herodoe
(século
Llma
Laurcnio
drs.
local),
século XVII; Cronistas do dência do prof. Artur Moses, quando
to Pinheiro Ramos, do Recife; Aldo nlstas do
do século haverá várias comunicações.
Villas Boas, Alfredo John Sefton, Al- século XVIII; Historiadores
século XX.
XIX: Historiadores do
fredo Cruz, Uuy Tourinho, Mario FlPedro COMEMORAÇÕES
acadêmicos
tüpultii c Antônio F. Rodrigues de Conferencista:
Barroso, Viriato
Calmon. Gustavo
Albuquerque.
Correia, José Carlos de Macedo SoaDIA 13 DE MAIO
Júnior. Anibal
res. F. Magalhães
Freire da Fonseca e Levi Carneiro.
Comemorando a datu tia abolição
REGISTRO NO CONSELHO REGIO—
da escravatura
no Brasil, a Igrela
NAL DE MEDICINA DO D.F,
E
GEOGItAHISTÓRICO
INSTITUTO
Positivista
depositará uma palma de
Acham-se abertas as inscrições para
DO
RIO
DE
do
CIDADE
FICO
DA
flore.,
na
tle João Alfredo,
Medicina
dc
sepultura
o Conselho Regional
JANEIRO
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D. F., criado-pela Lei 3.2C8, de 30.de
cemitério de S. João Batista.
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tratar
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dade estrangeira, Outros informes se-'
Conrio
! rão prestados na secretaria

AINDA esle mès eslará nas livrarias o novo livro de R. Ma"Ao
Redor de Machado de Assis", trabalho que
galháes Júnior,
"Machado de
I amplia as pesquisas iniciadas pelo autor no seu
Êste no- i selho. funcionando
Assis, desconhecido" (atualmente em terceira edição).
"Quincas Borba",' Ina Av. Rio Branco,
, vo livro revela vários inéditos do autor de
inclusive uma cantata escrita para celebrar o casamento da Prin- i grupo 808.
cesa Isabel com o Conde D'Eu, canlata musicada pelo maestro I

I CONGRESSO DE DIREITO
PENAL MILITAR

provisoriamente
O Superior Tribunal Militar! Renliza-sc a 14 do corrente, ás !1
877, 8". andar,
comemorativa do
» solenidade
no periodo de 8 a 15 !'«¦•
promoverá
Rea Gabinete
i „y...„.,4„
„..-. „.....,.; 121" aniversário to
tleii
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do
comemorações
final
das
srs.
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Vitorino
Ncmcsio
res
parte
prof.
Benzazoni.
BRA- sesquicentenário de sua criação, diplomata Donatelo Grieco,
MÉDICO
RE- j o i Congresso dc Direito Penal
Títulos de alguns capítulos de "Ao Redor de Machado de I I
sii-BiROO RE1 Assis": "Negros e Mulatos nas relações de Machado de Assis", "As
DOS ES- Militar
CRESSA DOSESUNIDOS
. ¦_
UNIDOS
...
, CONFERÊNCIAS
TADOS
viagens de Machado de Assis" (todas com a relação das diversas
A,Ua''
Comissão Organizadora do
— Acaba tle che"Machado
de Assis e Charles RlbeyPRIMEIRA
FILOSOFIA
que êle conheceu),
| cidades "O
dos Estados Congresso vem recebendo grande SOBRE
gar
de Machado de Assis", "Macharolles",
que liam os personagens
Unidos o dr. Or- número de adesões.
"Machado
às
Será
hoje.
10 hs.. no
focalizada
de Assis e os clássicos portudo de Assis e a República",
Borges
lantlo
De vários paises da América Templo da Humanidade na Rua Ben'yuèses", "Um falso professor de Machado de Assis e outras conSchrocder, que ali
uma
Constant. 74( Glória1,
realizou o Cuiso estão chegando pedidos de infor- Jamin
fusões".
conferência pública sôbire: "•Filosode Aporfciçoamcn- mações sobre o grande conclave,
— Anrcciaçáo geral dns
Será um livro de trezentas páginas, com Ilustrações e um apènfia
Primeira
"Notas
to cm Cardiologia partidos de renomados juristas eliéís mentais", será orador o sr Au.
de leitura de Machado de Assis", tal como
tlice, contendo as
Pós-Graduapara
Beltrão Pemetta.
.foram apresentadas em 1911 por Mário de Alencar.
dos, na Faculdade de várias entidades que se dedi- gueto
"Ao Redor dc Machado de Assis" representará uma contribuição
da cam ao tretoe estudo desse ramoj„0 TRANSP0RTE
Medicina
tle
EC0NÔM1C0 nE
deIc|0 Direito. A inscrição solicitado autor e da Editora Civilização Brasileira às comemorações do cinUnivcr.llatle
NAS ESTRADAS DE
Boston. Durante » jj, p0r a'gumas dessas autorida- PASSAGEIROS FERRO"
Iqücnlenário da morte de Machado, que ocorre êste ano.
efetin?queleepX^dr.ldes estrangeiras ™° poderá estri- Amanhã, ás 18 hs., no Clube de
EDITORA NACIONAL: REEDIÇÕES
Orlando Schrocder fêz Igualmente ob- var-*se em razão do caráter
o eng. Paulo de Andra.ervacóes e pesquisas sobre o fun tamente nacional de que sc re- Engenharia,
de Martins Costa falará sobre o teEditora Nacional novas edições de' cionr.mcnto da Universidade de Har- veste o certame.
a
Companhia
APRESENTA
'obras esgotadas hã bastante tempo: "Madame Curic", de Eva Curie, vnrtl. Depois de uma demora de ainia supra.
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São finalidades do.
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kitul de Mendonça (terceira edição) e o romance
da Universidade local.
todos os seus ramos, abrangeu- CÂMARA JÚNIOR
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ção).
O PRESIDENTE DA'AMB VISITOU ciplina no campo do Direito Cons51 SONETOS LÍRICOS
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"O ATENEU": NOVA EDIÇÃO
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Entre essas campanhas podem
| em tempo dc guerra: 4a — Orgadlretore. ria a.m.b.
Gonzaga 1'leur.v.
nização Judiciária Militar; 5a —! ser citadas, entre outras: Cam
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.io maio, têrça-felra, a 1.» Sessão Hos- Regulamentos Disciplinares, 7. vada a efeito por 4 vezes;
Militar Interna- instalação clu .sistema sinalizador
pitalar dc 1058. no Hospital Moncor- — Direito Penal
vo Filho, dirigida pclo dr. Murilo.cional; 8a — Administração Mi- no Túnel do Leme; as campaCapancma, o programa c o seguinte:j litar no que se refere ao Direito nhas dc vacinação antirábica,
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tar* 10a . Crimes políticos
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r.\s - Km companhia rio diretor da 11a Direito Constirticional e Ds- bus
"Personalidade do Ano", exibiDivis.io de Tnbereulosr do Estado dc reito Penal Militar.
Perntmbuco, dr. Lsurínlo l.inia, en-;
ção de filmes educativos, etc.
ionlr..-sf no Rio o dr Herodoto PiA Câmara Júnior reúne honheiro Ramos, diretor do Conjunto PUBLICAÇÕES
a 40 anos c foi
mens de 21
Sanatori.il Otávio de Freitas, do Re1915 em Saint
fundada em
: rife. Ambos os tisloloslstas se arliam
Recebemos as seguintes:
Louis, Estados Unidos; hoje exis; em matéria de serviço nesta Capital,
—
número H-iii
cie- tem v;i
Vida Doméstica
em
similares
..._._..__..,
x»m.
semana, realiorganizações
esta 3'iiii.ho,
devendo,i, ainda
uno..iii.i,t
r>M
....
Kl
_-l
j,iiini.ui1ui-l.
a visita ao Conjunto sanato- dicado as mais ocias noivas no majs fo 4 5oo cidades, em 89 na
rial de Curlclc* e aos demais órs.los ano. Destacam-se ainda: Flori
c territórios dn mundo, reusubordinados ao serviço Narionai dc cultura e Jardinagcm, Beleza e çóes
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desta ma de Televisão, no Lanai 6. as
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segunda-feicando-se: A batalha do café: Re 18.15 -2- hs.; amanhã,
sessio comemoratna na
vista Brasileira de Panificação, ™ordem
nv de maio: Boletim do Centro e sede social, constando da aos sóB E/N D /$
Federação das Indústrias do Es- d° dla uma homenagem,
sexta-feira. 16.
....• cios
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maio: Mensagem Econômica, da 3anlar no c ubc
Associação Comercial dc Minas nora;;Gerais, n" de março.
do
Publicações
populares
S.N.E.S. — O Serviço Nacional NOVA DIRETORIA
de Educação Sanitária do Ministério da Saúde, acaba dc reedi* DO COMITÊ DE IMPRENSA
tar, em novo formato
gráfico,
uma série de livrctos de cunho DO D.F.S.P.
popular, visando a difusão dos
ensinamentos
Xas eleições realizadas ontem
variados
mais
entre èlcs, para a escolha da nova diretoria
úteis. — Destacam-se."Prisão
•'Higiene Mental",
de do Comitê de Imprensa do Dcpartamento Federal de SeguranVentre". "Tuberculose". "Higie"Griça
"Sifilis".
de
Pública, para período
ne do Trabalho".
"Cuidados com a
Visão". 1958-1959. venceu a "ChaDa Conpe".
"Exames de Saúde". -'Digestão", ciliacão". assim constituída: prei "Cuidados com a Pele", e "Ali- sidente — AHpio Monteiro í Cormentação" que são enviados aos reio da Manha 1: viec-presidente
interessados, inteiramente grátis- — Wilson Sayãn Peres ("Luta
'Basta que sejam solicitadas
Democrática"!: Io secretario ¦—
dc
("Diário
Caixa Postal, 1.379 — Distrito Agostinho Seixas
; Federal, ou procurados, pessoal- Notícias"!: 2' secretário — Silvia Donato ("Joartial do Brams
mente, na Seção dc Educação
:; Propaganda á Rua Coelho
sü") e tesoureiro, Wauncr Mlcn
.CisUo, 6 — 8V and. Rio. í("A Noticia"). —

CONCURSO
VILLA RICA

PRÊMIO CRS 10.000,00
Informações:
Barata Ribeiro, 467 - Loja C

/dl. $m.

FILIAL RIO

Comunica aos seus amigos, clientes,
íornecedores e ao público em geral,
a mudança de suas instalações paia:

SRECHflL CÂMARA, 210

onde estará melhor aparelhada para
atender a todos.,

1'.° Caderno

ITINERÁRIO DAS ARTES PLÁSTICAS
«oocoooooooooooooooooooooooooooo JAYME MAURÍCIO
EXPOSIÇÃO DE BRUXELAS

í

aoooooooooooooc

ARTE BELGA CONTEMPORÂNEA
"DEPUIS ENSOR"
Maurício,

(De Jayme
Ao lado
da exposição
"50 anos dequase
arte moderna" da
qual já nos ocupamos, o governo
belga inaugurou há dias uma
outra mostra com a mesma
orientação, com a mesma ambicão — uni demi siécle d'ait
tnoderne — desta vez porém focalizando exclusivamente a arte
belga. Os organizadores da exposição pretenderam fazer justiça a todas as tendências que
afetaram as artes plásticas dêste país depuis les bclles annés
d'Ensor (o partido que se tira
do grande pintor em todas a.s
atividades artísticas, e a própria
importância de Ensor, torna
inexplicável, injustificável mesmo. a ausência de uma retróspectiva da sua obra, acentuando a perplexidade diante de certos critérios adotados).
Nessa exposição exaustiva e
sem maior interesse, o visitante encontrará as inevitáveis repercussões do realismo, do simbolismo, do impressionismo, do
fauvismo. dos expressionistas.
surrealistas e abstratos. Cèrca
de 250 peças entre pintura e
escultura. E exceptuando De
Smet, Ensor. Permeke. Magritte. Jesper, Bertrand, Van Lint,
e mais uns cinco ou seis valores, bem pouco há para constatar, além da quantidade imensa de pintores e escultores que
repetem, com maior ou menor
êxito, as receitas dos grandes
inventores. Qual a contribuição
belga, afinal, a todos os movimentos que eles citam e nos
quais pretendem se enquadrar?
Eis uma pergunta algo cruel —
como na maioria dos paises —
que atualmente cm Bruxelas é
acentuada gravemente pela presença, ao lado da mostra de arte belga, da mostra de einqüenta anos de arte moderna, tendo
em vista a constante também
dura de ser a Bélgica um país
civilizadíssimo, entre a extraordinàriamente pietórica Holanda.
a França, a Alemanha e a GrãBretanha. Se tivermos em mente todos esses fatores, num ba-
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lanço sincero das manifestações
belgas nesta Exposição Mundial,
chegar-se-á fatalmente à uma
conclusão bem melancólica sôbre os resultados da união de
flamands e wallons no campo
das artes plásticas. Com excecão. é claro, dos exemplos isolatios. uma meia dúzia de artistas. O bruxellois, não há dúvida,
sabe comer, beber e viver admiràvelmente bem. E' culto, fino, educadíssimo. Entretanto.
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dá a impressão nítida de um
conservadorismo, de um francesismo total, com algumas vnriuntes que se pode notar em
alguns meios, em certas galerias
e artistas. E esla exposição de
arte bolsa vem comprovar sobe.iamente tudo que de antemão
lts desednfiava: os belgas rie hoje
estão bem distantes das grandes artistas da gloriosa epocn
da arte flamenga rios séculos 15.
lt! e 17.

DIRETOR DA ROCKEFELLER F OUNDATION VISITOU O MUSEU
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O sr. Jack llarrison, diretor cultural da
Uockcfcllcr Foundation, visitou o Jliiscu dc Artr Moderna, sendo recepcionado pela sra. Nlomar Moniz Sodré, diretora executiva c pclo jornallsta Antônio Callado,
A magnitude do projeto de Affonso Eduardo
Reidy c d amplo programa educacional q"r a
instituição pretende levar a cabo nas diversas
dependências da sede definitiva do Museu dc
Arte Moderna foram devidamente considerados
pelo ilustre visitante
A maquele (foto) foi minuciosamente examinada pelo sr Jaok llarrison que teve opor(unidade, cm seguida, do percorrer as salas
cnm as exposições tio acervo do Mnscu e He

^y"^^"*'
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O sr. Harriman, da Roekefcller Foun(lation, observa n ntaquetn. Na foto,
ainda, a sra. Niomar Moniz Sodré c
o sr. Antônio Callado

desenhos tle Israel, por Portinari.

NOVOS SÓCIOS DO MUSEU DUR AME O MÊS DE ABRIL DE 19õ«
REMIDOS
Leonard S. Levison — Caelano Nacarato Neto — Martin
Holzmeistcr — Stefano Cattaneo Adorno — Antônio Santos
Júnior — Edgar Frias Rocha —
Heitor Pedroso (Gen.) — Ciecencio Liuzzi — Marcelo Garcia
Carmen Saavedra — Syivia
Dodd de Barrai — Murillo A".meida dos Reis — Miguel Paranhos do Rio Branco — Gilka de
Castro Reis — Manuel Bandeira
Maria de Lourdes da Silva
Prado — Jorge Abdalla Chamma — João Maurício Moniz de
Aragão.
EFETIVO
William Clair Busli
CONTRIBUINTES
Alzira Martins de Lima —
Dulce Maria' Azeredo Hulsmeister — José DomiiiROs Souto —
Maria Julia Loureiro — Gilberto
Loureiro — Victoriauo Sales
Freire — Carlos Alberto Xavier
de Oliveira — Tatiana Leskova
Alcides da Costa Guimarães
Filho — lane Bragança de Medeiros — Julius von Sohsten —
Francisco Aluizlo de Araújo —
Huguctte Silvarcs Andrade —
Regina Coell Martins GarchetJosé de Anchieta Leal —
Heitor Usai — Milton Duarte —
Cyro dc Freitas Valle — Antoiilü cie Almeida Reboliças —
Landulpho V. Borges da Fonseca — Eliane Gurgel Valente —
Manoel André Marques — Movsés Duèk — Rubens Alves Corrêa —- Ivan de Albuquerque —
Maria Amélia de Sá — Rosila
Cleiman — Vera dell'Amico de
Almeida — Sérgio de Sá Metides — Llscle Amaral de Sou/a
Jacyra de Campos Moraes
Aranha — Antônio Benediclo
Martins Aranha — Anna Miller
Ernestina Augusta da Costa
Corrêa — Marilia de Castro Estevês — Mário Faustino
Marcello Kòpke Coelho — Dinali Baddinl — Jucyra de Albuquerque Lima — Daisy Azevedo de Oliveira — Sandra Profeti — José Guilherme Rios —
Clotilde de Moraes Veiga —
Maria do Carmo Donato — Elizabeth Carbone — Selva Tuimin Costa — Demerval Pavão
Campinho de Souza — Elenn
Assis de Almeida — Maria da
Glória Vieira Ferreira Calheiros
Feiga Podcameni Elklnd —
Luiz. Fernando de Souza — Geraldo Costa Rodrigues de Ai*
meida — Joáo da Silva Aline;da — Ana Maria Magalhãe.
Carvalho — Elza Magalhães
Carvalho — Rachel Serrat Ferreira Lopes — Severino José
Cavalcante Aragão — André
Fodor — Maria José Magarinos de Souza Leáo — Léo Magarinos de Souza Leáo — Santuza Borges de Andrade — João
Luiz Conde — Mozart de Araujo — Maria Helena Lopes Dínu
Gonçalves — Cláudio Moreira
D'Anna — Gilberto Damazío
Saramago — Ary Band — Luiza
de Sam Leandro — Natálla OIdenburg — Chlorys Machado
Lemmertz — Lílla Moniz de
Aragáo Baptista — Daisy Souza
Lobo de Castro — José Fábio de
Andrade Mendes — Daisy Maria Hecksher Correia — Síciía

Neuza Diaz — Antônio Araújo
Jorge — Maria Antonla Araujo Jorge — Syivia Maria de Miranda Fontes — Wanda Luiza
Naclnovlc Vieira de Castro - Victor Abdennur Parah — Francisco Armando César Barreilos — Lázaro Brizzlo — Hilda
von der Schulenbitig — Solange
Botelho — Heloísa Chagas Tolentino de Carvalho — Jehoshua
Fredy Ro.senberg — Léa Kolm
Fernando Loureiro Marques
Maria Conceição Vicente de
Carvalho — Max José Nahmias
Eduardo Borgeilh — Flora
Purini — Lauro Sodré Neto —
Joanna Biltnis Palhares —¦ Marie Louisc A. Pinto de Mat los
Walter Gcyerhalin — Erich
Kichner — Nancy Teixeira de
Godoy —- José Anlonio Castilhos de Moraes — Luzia Victoria Garro de Moura — Judith
Albuquerque Talcotl. — Ivan
Lobo Araújo — Aylzio José de
Moura Alves de Souza — lidenice Moacyr dc Carvalho -- 11denae Moacyr de Carvalho Avahy Xavier Veiga Jardim
Dalva Andrade Reis — Marialva
Andrade Reis — Elza Pinheiro
Machado — Anna Margarida
Freitas de Castro — Maria Luiza de Castilho Firmino Pinto —¦
Jamlr Firmino Pinto — Robert Gill Walker — José Angusto de Macedo Soares — Aloysio
.Sanlos Filho — Nair Alencar
Buslik — Leila Maria Torres de
Bcfg&llü — Düiiic.w.co Líizzanní
Célia Moniz Murtinho — Roser Victor Benou — Odette de
Souza Leal — Sérgio Camargo
Jânio Freitas — Marion
Hirsch — Rosette tioulart —
.Inytne Geraldo de Mello — Maria Cecília Corrêa Galvão —
Virgínia Bergamasco — Hyleda Flores de Moraes — Evarlsto
rie Moraes Filho — Elizabeth
Moreyra Segneri — Ana Maria
Nunes de Oljveíra — Nair Feinstein — Ma.ilza Adamo Barce-

los — Fernado Archlles Heras —
Eduardo Piragibe da Fonseca -Clara Cherman — Gcny Volchan ¦— Geraldo Rocha Barbosa,

O MONUMENTO
\OS MÁRTIRES
DE AUSCHWITZ
O concurso mundial vara a
construção dc um monumento
aos mártires do camjio dc coucentraçno nazista cm Auich.
witz interes,i|ou profundamente
aos arquitetos c artistas pltíslicos de inúmeros países. Recorria-se que o concurso, patroci"
itario pelo Coiuilè de Auschicitr, /oi lançado através rias
associações internacionais de
arquitetos e plásticos. Até aoo.
rn 250 projetos chegaram « sede do Comitê, em Varsóvia,
sendo 50 concorrentes 7>oioin'ses c, figurando com mais de
uni candidato, Argentina, CMle, U. R. S. .... Nova Zelândia,
Irad c Estados Unidos,
A /t(sembléia Nacional Fran.
cesa resolveu, unanimemente,
pedir ao governo que dé seu,
apoio moral c financeiro à cre
rim rio monumento inlcrnacmnal dc Ausc/iuiitz, assim como
á criação da seção francesa do
Afuseu internaciOTtal a scr /undado no local do aaítf/o campo
rin concentração. Recomenda
ainda o ]>arlamcnto francês
que o Museu /iqnc sob a éoide
ria UNESCO,

MAURÍCIO

Fêz anos ontem, com a discrlcio tle tudo quanto faz, o
embaixador
Maurício Nabiico, presidente
do Museu de
Arte Moderna.
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iSdHT'.'. btfttC&JíwUwtUWs' __¦_¦_! ____PHJ,<i l5_EMiI_í_i_l__^_JDE ARTE MODERNA —
COQUETEL 1)0 MUSEU
do
Congresso Nacional foram recepeioPersonalidades
nadas há dias pela diretoria do Museu dc Arte Moderna. No primeiro plano, (foto) o engenheiro Joáo
Carlos Vitai. diretor do MAM com o deputado Ultimo
de Carvalho. Num grupo, ao fundo, palestrando rom
a sra. Niomar Moniz Sodré. diretora executiva e emNabuco,
o deputado
baixadnr Maurício
presidente,
Ruv Santos e o senador Gilberto Marinhe
¦3000Q0900C.
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CORREIO DA MANHA. Domingo, 11 dc Maio de 1958

Qulerao

MÍJSICA
DO MEIO

AS ESTRÉIAS DE AMANHÃ

Por mais que atentemos paraà* difieuidades materiais, que vi- lírio não há formação de instr.ia realidade brasileira c difícil!ceja na fábula. Assim seria li- mentistas, de músicos sinfônicos,
anular um inato ufanismo- Assim i filo abstrairmos os fatores econô- ' inútil pensar em estabelecer, pe!o
ie criam antinomias, do tipo que micos, sociais, políticos, quando1 Brasil além, os verdadeiros núnos faz ver no Brasil país pau- indagássemos dos motivos que cleos de cultura da música quej
perrimo, porém, ao mesmo tem- explicam a precariedade crônica são as orquestras, cujos rarqs
po, potencialmente rico, A espe- do desenvolvimento da música no exemplos só existem em Porto
cie de otimismo ou ilusão do pé; Brasil. As razões da crise se en-l Alegre, Belo Horizonte, Recife
rapado que sc vangloria de per-' contrariam na própria escassezIou Salvador, como guardas avantencer a uma família ilustre —'natural
das
cigarras, embora 'cadas de manifestações artísticas
ponto rie vista que não deixa fie ocorresse também, logo se vc, su- que se deveriam propagar, e inemprestar
dignidade.
quando perabundáncia de formigas, nào.tensificar, qualitativamente, muialudimos a determinantes histo-^das que trabalham em exemplarj to mnis.
Eslamqs de braços
ricas do nosso destino, ao futuro (fila indiana mas de uma espécie; amarrados, porque os laços que
que nos aguarda — cria a noção Igraúda e voraz, capaz de enxa-lfazem o ensino depender do godo contraste. A má situação de Imear pelo: troncos rias árvores c verno se emaranham, _ao sabor
certo setor da vida pública nos j assolar os próprios pousos aéreos rias conveniências políticas e tolarecerá vexatória, não apenas de uma ou outra aventurosa ci-;lhem os movimentos dos que se
Ijelas condições que a c a r a u ' garra...
I animam de claras intenções. Não
terizam, ou pelas circunstancias I cabe convir que as coisas, no temos os braço? capazes de se
diretas que a geraram, mas por- que se refere às relações da mú- (alongarem, para renovar o ensino
que infirrna o conceito que for-jsica com o meio, ocorrem de mo-(federal e instituir, em cada uma
mamos no intimo, do Brasil. São Lj0 diverso Aos obstáculos à ex-!das principais cidades brasileiras,
tantos os males, porém, que afi- pansão da música neste país nãoi um conservatório realmente efinal nada mais nos resta senão.,;],, alheios os demais problemas caz. Mas ha ainda providencias,
Lt!m»lc™*
gríJv-es da organiza-' " alca"ce£aJLmn5°*
nação mio DaTa^lfum
,e
nacio'não
en1o«n (.;.0 social brasileira.
apontam
passa de um colosso
livres, de dedos que itfrS
oe constituição enferma, ou. pelo
„
rie solução correta, embora de certo
mn,1rnm
nitidos
como
menos, de perigosa fragilidade \,J>? -se..'",."" í,Ls
entre mu-1 modo indireta, dc problemas íun-|
adolosccnte'
sk'a "gSo°
Nada impediria, no
educação, ècono- damentais
Deve a posição social da mu- mi;i, assistência social, parece que;capitulo de musicos de orque»rea tro Mun^ ^ ipai, ao
sica relacionar-se ao conjunto Ls
°os músicos deveriam ficar de bri-| tra,. que o
estrangeidas realidades nacionais, ou concrUzados á espera de que as!contratar profissionais
exija deles, alem da_compevém examiná-la em separado? ".-,.
ros,
encontrafossem
Soluções
gerais
'
Não é tão ociosa a pergunta como
n, tais laços não nos fa- tência técnica, habilitações peparece. A formiga provida não ?™ entretanto, ficar de braços! dagógicas. Esses músicos seriam
canta. Cantam as cigarras, que cruzados mas, à rigor, de braços assim suficientemente remuneraaliás, no Brasil, sabem às vezes atados b™o não quer dizer que dos para.atuar na orquestra e da:
acautelar-se, com extraordinária permaneçamos inertes. Uma I lições dos seus instrumentos
capitulo
no
especialmente
contra
os
invernos...
í~ande assembléia deveria proprudência,
^aos.
_
Aquele fundador do ufanismo, £lover_se no Brasil, onde os re- instrumentos de sopro — produdiscipu-j
de
que se chamou, Pero Vaz de Ça- Lres*entantes de tada setor da vi- zindo uma progên:e
minha, diria que nenhum clima § «ública compareceriam para los brasileiros cujo emprego estalia veria dc ser, mais do que o " >]amar 0 estado real das ins- ria assegurado, nas orquestras ja
nosso, propicio as agarras E r.n H
existentes, ou em novas, que se
fato, toda a nossa tradição infor- "tuiçoes. v„™„inc ac
rir. formassem. . , fazer,
Quantos seriam os «empios
ma que o brasileiro é dotado dfc
Mag vfl|e a pena> alnaa)
deuaiu-!
semifalcncm
stões,
generoso talento musical, ou de falência ou
ai
viva sensibilidade para a música, da! Na bancada da mM
| Af.ui íica ess£1) renovada, que
levantaria,
para
se
A julgar por essas predisposições' guém
antjga.
falência
( ^assinado
poderíamos constituir um povo;la*. por exemplo:
musica,
da
ric abundantes cigarras, mesmo ensino oficial
como dei EVR1C0 NOGUEIRA FRANÇA
da raça imprevidente, ou alheia j Não havendo ensino,

ESCOLA DE CANTO LÍRICO
"CARMEM
GOMES"

f>oi- deliberação cia Comissão Art!?tica elo Teatro Municipal, o maestro
Sílvio Plergill, assessor técnico tia C.
A. C. e atual diretor da Escola, leva
ao conhecimento dos Interessados que
as inscrições pura a Escola dc Canto
Lírico Carmem Gomes estão abertas
na secretaria do Setor de Escolas, 2."
"'^mB j_fJF% 'Vi^B
andar do Departamento de Educação
MuniTeatro
de Adultos, anexo ao
elpal, na Una Manoel de Carvalho,
____.víÉsl__B_0_K? ____¦
para os candidatos que apresentarem
is documentos abaixo discrlmnados:
de
ai Diploma ou atestado de estudo
canto; b) Documento de identidade
e idoneidade moral; c) Requerimento ao diretor da Escola, solicitando
inscrição na Escola do Canto Lírico
Carmem Gomes; d) Três retratos dc
3x4 cins., de Írente e sem chapéu;
e) Declaração comprometendo-se a tomar parte nos espetáculos (Ir caráter
oficial promovidos pela P. D. F. ou
governo federal.
_mBKí^sH____ií__í
Os candidatos a<& exames de admlssfio deverão; ai Cantar um tre- wiirriiiHii t ^ ^ i¦ 'V^^^H __H
cl.o lírico, á escolha do candidato;
^im^tS-2^r^_H-"^"^Sy
b) Cantar um trecho dc música clás-]
Solcl
candidato;
do
¦iica, à escolha
Soprano Tnidel Schoenmalfrfrjar, à primeira vista, um trecho Indlcado pela banca examinadora; dl
Merson
escolhido
Cantar um trecho dfl opera
ante."
5
dias
pela bama, c divulgado
Nos dias 24 e 31 d<> maio. às 21 hodas provas.
ras, bo realizarão dois recitais de
árias e duetos de famosas operetas
vienenses no auditório da ABI. O
cantor Max I.ichtcgg, das óperas de
Viena, Frankfurt e outras e o so-

JP^^ma

fi_KÍsl&»"- á^Iwü

HOJE, VESPERAL COM
"DON
PASQUALE"

ÜOB

prano vienense Trudel Schpenmaier-

hoje & tarde, sobe |ger6ml cantar5o trcclios de operetas
No Municipal, "Don
Paaquale , de de Lehar, Milloecker, Strauss, Lenner,
A cena a ópera
Donizettl, com Guilherme Damiano, etc. O acompanhamento ao plano es1,1a Salgado, Paulo Fontr.». Bruno tara a cargo do pianista Walter Pick.
I,.izzarini. Regência do maestro Nino
Hua México. 74,
Stlnco. Bilhetes a p«ÇOS populares, Bilhetes à venda;22-10-.*,
diàriamencom Snr. rie desconto para e.tudan- .«ala 601. Telefone
17
horas.
ãs
te. das 10
tes, nas galerias e balcões nobres.

HOJt ^^
JT COMPAREÇA TUPI
RADIO
A
§ Para ouvir ás 19 horas, no \\

I

DECORADOR

CURSO DE FORMAÇÃO
DE PLATÉIA
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"Tire
«Teatro
a máscara, doutor"
São Jorge":
j$Q
original
de Lidia
dirigiu
o
Abdias Nascimento
. •Monserrat,
.-_
,.,
"Tira a mascara,
doutor", que estreara amanha, no Teatro
s. Jorge. No elenco: Jorge Dória. Leda Valle, Rodolfo
Arena, Isabel Camargo, Weber Moraes, Sandoval Mota,
Maria Amélia e outros
v

NO TEATRO MESBLA: O TEATRO
DAS SEGUNDAS-FEIRAS

Realiza-se atualmente na FaculdaLetras do'
de de Filosofia, Ciências e "Curto
dc;
Instituto Santa tirsula o
Teatro Formação dc Platéia".
Seu programa é vasto r sen . temas !
são os seguintes.
"Teatro Nacional",
Alfredo
por
Souto de Almeida; "Cenários, cartaAna
Letici-a;
7.es_ programas'
por
"Teatro
grego romano, elisabetano
clássico inglês, moderno inglês", por
Bárbara Eliodora; "Luz", por Carlos
"Máscaras, íoleloMen;
Augusto
"SoDirceu Néri;
re brasileiro",
FerEdelvira
noplastia",
por
"Expresrão corporal" por
nandes;
"Teatro
Desehartres;
Elsie
meética
Frei
teatral", por
dteval,
"Teatro
roLucas Moreira Neves;
mântico francês, realista, renovador
Oscar;
nórdlco, critica" por Luis
"Teatro clássico Lances" por Hen"Dramatologia",'
Inès
ry Cox;
"Direção", por
Iva.i
de Almeida:
•Cenário", por
.Toei
Albuquerque;
por
Carvalho; "Teatro moderno
ameriJoão
cano de avant
garde",
por
"Teatro
Bvtcncourt;
ibero", por José
"FiguriPaula Moreira da Fonseca;
nos", por Kalma Murtinho: "Origem
do teatro", por Miranda Neto; "Improvisação,' teatro infantil", por Mavia Clara Machado; "Cenário", por
Napoleão Moniz Freire: "Teatro
de
Tchekov", por Rubens Correia; "Dtcda voz", por Sônia
ção impostação
Cavalcanti: "Palestra", por Silveira
"Leitura
Sampaio e
de peças", por
Yan Michalski.

JORNADA

INESQUECÍVEL

(The Rido

Back)

? Dirfçâo de j>Uen H. JUtlner * Produção de Wílliam Conrdd * Scrt» i
enpiay rie Anlhoi.v El.';? * Totograjta de Joseph Biroc * Música d*
Frank Dc V oi * r.ii.r-dn 'Tlie Kide Bacfc'' cantnda po,- Eddie AÍbcr. •
Cast: -l-itho:*'. Quinn, ..''lani). Conrnd, Litn Jlfiln», Elleu Hope Mon
roc. Vicio/- Trouino, Viclor Afiliou, Joc Doiniiipuc:, Lokij Totocrj —
TJie .-...socinícs 'Did Aldrirh; Ifnifed Artisis, 1937.
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I FESTIVAL DE TEATRO
INFANTIL
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Prosseguindo em suas apresen-,
tações, todos os domingos às 10
hs., no Teatro João Caetano, o
1° Festival de Teatro Infantil, patrocinado pelo Serviço Nacional
de Teatro, apresentará dia 11, o
conhecido Grupo
de Fantoches
"O Vagalume" dirigido
por D.
íris Barbosa Melo,

CONGRESSO DAS TESTEMUNHAS
i
DE JEOVÁ
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A COMEMORAÇÃO
DO CENTENÁRIO
DE LEONCAVALLO

CENTENÁRIO DO
"COVENT GARDEN"

APROVEITAMENTO INDUSTRIAL
, DO COCO
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AULAS DE BALLET

»
Cnlendoscóplo, a vo. de Rynaldo Calhelroí, cantando M
a\ melodias do Supleinentn M
"As sravaço-r. M
Casablanca,
W
^L que valorizam qualquer

m,

{CINEMA

Quinn, Conrad
A propósito do Congresso de Circuito que as Testemunhas de Jeová
Robert Aldrich ainda estava ligado que esta é incapaz do ter filhos e,
BB %¥MMh K_______l -WÍÍSJb f&mBmm\mÀ\\\\\ MK- ãl^^Si^^K estão realizando no Carioca Esporte a Hccht & Laacaster quando decidiu por isso. o detesta, e
O grande compositor francês Darius
que êle sc icnJír JE ___sa_____________l;f»if^Sflte^-?i___i ___P*3B|ííi*'l___i
as 20
Clube, desde sexta-feira, realizou-so fundar sua
companhia, que te uni derrotado cm todos os sentiMilhaud será objeto, amanha, FRA-^
própria
na
batisontem
a
cerimônia
do
"The
pública
novo
um
programa,
hs de
registrou como
Associates and dos. Não õ corajoso, o que seu antaserie
mo de novos ministros da religião. Aldrich" e onde dirigiu, até hoje, três
Ministério da Educação, da
do
gonlsta nota logo, nem um grando
"França Eterna". Essa transmissão
cerimônia
teve
inicio
13.30
A
às
sobre
"Escurial" de horas, quando o S**. Raimundo Fer- obras significativas: Kiss Me Dcnrili/ atirador, outra deficiência percebida
"Rei" na
abre um ciclo de Irradiações
Oswaldo
Nciva
do
no
papel
peça
(A Morte Num Beijoi. T/ie Bifl ffui- por Quinn — nada o aproxima do
música francesa contemporânea, a
superintendente do circuito,
Michcl de Ghclderode (direção de Ivan de Albuquerque), reira,
"A Dedicação e o je tA Grande Chantagem) e Attaclc. um Wyatt Earp ou um Wild Bill Hicargo de Eurico Nogueira Fiança.
a
oração:
"Os Cegos", também de Ghelderode proferiu
(Morte S_m Glória). O qiruto filme cock. Apesar de tudo, lança-se a 4r.
que juntamente com
Batismo".
da empresa Independente é este Tfie dua e perigosa missão, enfrenta o cri"Conversação-Sinfonieta"
e
de Jean Tardicu, serão o csEm sua oração, disse o sr. Ferrei- Ride Back. Aldrich não é o diretor, minoso, prende-o, resiste ao cinismo
"Teatro das Segundas-Feiras"
da ra: "A cerimônia da imersâo não vos nem o produtor — um desconhecido e à manha de Quinn. arrasta-o até a
petáculo inaugural do
Cia. Tonin-Ccli-Autrnn. cuja estreia parn a crítica está dará a vida, pois ela è apenas um lAllen 11. Milncr) desempenhou a vista de Scottsvlllc, Aí. unia bala ria
símbolo. Mas, o seguirdes fieis no
marcada para amanhã. Em virtude dc sc encontrar esgo- serviço de louvor a Deus, em cum- primeira função, o ator Wllllam Con- Apaches embriagados que há algum
rad acumulou a segunda. A The As- tempo vinham seguindo os protagodc lada a lotação, os estudantes de teatro c demais represen- primento de vosso voto de dedica- sociates and Aldrich, em expansão. nistas atinge o ombro de Conrad. B
Para comemorar o centenário
vos garantirá a vida exige a utilízaçSo dc outros artistas, êle já não tem forças
Leoncavallo. a Comissão Artística pro- tantes da imprensa, serão convidados para os espetáculos ção a Jeová,
para conservar
eterna no novo mundo".
enquanto Aldrich ge guarda para os o prisioneiro, nem para continua a
gramou, para o tüa^ 14. quarta-feiratão
seguintes
sua
de
g. '" h. a apresentação
Explicando sobre o modo correto empreendimentos dc maior enverga- viagem cô/.inho.
"Palhaços", em i
TODuUr ópera de
se fazer o batismo, o sr. Fer- dura.
Um admirável per/ormance, a de
in^P^ve1
"Nossa palavra
S8S? juniSmente com ade Mascagni,
TEATRO NA ITÁLIA
TEATRO PARA
reira
acrescentou:
A sorte está no fato dc Aldrich, William Conrad. maior até que a rie
"Cavalloria Rusticana",
"batismo"
vem da pala- também como descobridor de valores, Um ator consagrado como Anthony
portuguesa
recita noturna.
Gabriclla Andreinl será a protagoconstituindo a 6.»
CRIANÇAS
"Palhaços" o seguinte ni_ta
vra grega "baptisma", do vevbo que colocar, sempre a inteligência cin pri- Quinn, lambem excelente aqui, o cxdo drama de Alberto Moravla
Interpretará
"mergulhar
Colo,submergir". meiro plano. A hipótese de sua atua- plicar ao prisioneiro porque se emsignifica
ele co;PAgn.*s Ayres. Alfredo Dimia- "Beatrice Cenci". do qual
participa
"O Bobo Bobáo", de Lygia Nu- Não contém a minina 'idéia dc aspero espetáculo
mo Paulo Fortes. Guilherme Marco e também Mario Pisu:
ção, ainda, como supervisor, c pro- penha em Jevar até o fim uma misde
está programado para a temporada nes. pelo Teatro dn Praça, com ce- gir. Dc modo que, para sc ser bati- vávcl e, mais que isso, c normal. Mas, são que náo aprecia, Conrad transno.' Nino Crimi. Eraldo
. „Bus- romana no Teatro Eliseu.
GastSo Vilarim,
"Cavallena
nários de Normsn Wa.stwater. (Pra- zado cm água. precisa-se ser mer- com ou sem a intervenção dc Aid- I mite. dr forma inexcedivel c com
Andreina Pagnani
Será precedida por
e Gabrielle
Vwgulhado e totalmente submerso nela, rich, o diretor All.t. H. Mllner rev:- ! poucas palavras, tssn força de vonelenco:
seguinte
com
o
Ferzetli formaram uma nova com- ça Cardeal Arcovcrdc).
Ucana",
; Ia qualidades em Tlic Ride Back. So , tade que o homem mantém, num Ul"A bruxinha que era bôa," de da cabeça aos pés".
eta Coelho Neto de Freitas. Roberto panhia teatral que estreará em fins
¦
todos
sc
Concluindo
esta
oração,
Miranda. Lourival Braga. Glória Quel.
no
Teatro
de
vindouro
Elioutubro
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Rebate as acusações do prefeito de Porto Alegre, o diretor do DAER
— As vantagens da operação — O que poderia custar 50
passaria
a ser adquirido por 100 — Vão propor a criação de nova Comissão
Parlamentar de Inquérito
PóRTO ALEGRE.
10
(Do
correspondente) — Respondendo
às acusações do prefeito Leonel
Brizzola, formuladas através da
imprensa carioca o direto, do
Departamento Autônomo de EsIradas de Rodagem, engenheiro
Luiz Parga Turres, afirmou que,
se "atentarmos para as condições excepcionais da operação reíativa à importação dc máquinas
rodoviárias pretendida pelo e,overno gaúcho, podemos afirmar
que cometem crime contra os in"
terésse. do Rio Grande aqueles
quc tentam criar óbices àquela
transação."
I
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Aterro de café esta fechado à reportagem

Relação de 14 alimentos
de 1. necessidade
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1958 — Dados do Conselho Coordenador do
Abastecimento da COFAP

PELO VIZINHO
Fomos então procurar o vi/.inho à esquerda do armazém. A
O Correlu ila Manhi divulga alimentos dc 1» necessidade, sòabaixo
a variação de preços entre mente dois deles acusam ligeira
ali
era
difícil (há
passagem por
(Conclui na 13» página)
um muro entre os dois terrenos), a média registrada de fevereiro a
Vimos ainda um empregado da! dezembro de 1957 a fevereiro de
o
Sexta-feira
próxima,
firma de armazenamento cami- l?.5B; de, acôrdo com os elementos
''Correio da Manhã", disdivulgados pelas Revista "Desen-ii
i
,
n
nliando
Propelas proximidades.
volvira_ntoc.Qonjus.u_a». número
trilniirá, sem aumento dc
curamos então, o terreno vizinho' de abril findo. Numa relação de 14
preço o suplemento
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<iuc entre outros interessanlc. assuntos publicará:
O legendário Sena.
Pequenos fazem nnisita enquanto crescem.
Pelos ressequidos sertões do Nordeste
"In corpore sano" —
Halteròfilismo
Ecos sociais
Modas c elegância c
demais seções.
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GERENTE
ALINIO PE SALLES

Hoje não é dia rie se falar de Alkmim,
pai ou filho.

nas rodoviárias, asseverou o en- fato de que as condições oferecigenheiro Parga Torres: ,|das nas diversas proposições das;
— Tem-se procurado
fazer firmas, de seis anos de prazo, são;
excepcionais,'¦
crer que esta operação vai one-j verdadeiramente
rar a futura administração. Ou-j podemos afirmar que cometem!
tra falseia do prefeito. Esta ope-j um crime aqueles que tentam!
ração ainda está garantida por; criar óbices a uma importação:
'^^d__si__^*^i_^_ik_iwsFi-'c.-^,i^
->< - \ _»
um dólar oficial de 50 cruzeiros, dessa natureza,
o que representa, em termos gerais, 300 milhões de cruzeiros. NOVA COMISSÃO PARLAMENr°^Kill^í--:'ÍIII_^B^__IÍI^^_^,¥^í^^i
#^É^®^l__#M^^_^»ÍÍ^_lí_^_if8_
^>-''*
TAR DE INQUÉRITO
"'1_S___?^l'ÍÍ^^^ÍÍPw^____^«^_^'iA'
Dispersada cm seis anos, apenas
^IB*!"* V *
representaria 50 milhões de cru- "Os
representantes da Frente
zeiros anualmente para o DAER.:
Para que se veja o ridículo des- Democrática do. Rio Grande do
sa importância — observou — Sul no Congresso, vão pedir a criabasta quc se diga que só em ca- Ção de uma nova Comissão Parminhões para nossos serviços, nojlamentar de Inquérito para inves- Flagrante do trator em ação, incumbido da tarefa de comcompramos! tigar especialmente as operações
corrente exercício,
o aterro de café misturado com areia, pedra e
FALSEOU A VERDADE mais de 60 milhões de cruzeiros.! realizadas simultaneamente pelo primir
terra,
na
ponta do Caju, conforme denunciamos cm nossa
O orçamento do DAER,
pela | governo daquele Estado e pelo preDisse mais o engenheiro Luiz suas receitas específicas, como o1 feito de Porto Alegre", foi o que edição dc ontem c voltamos, hoje, com novas informações.
»•¦ Correio
'—¦•-— da
¦> Manhã o
Parga Torres:
Fundo Rodoviário Nacional, Ta- i revelou ao
São quase 700 — conforme versão do IBC — sacas de café
— Em declarações á imprensa xas de Transportes, e outras.!
quc foram enterradas no Caju, onde bem próximo existe
(Conclui na 14.» pagina)
dn Rio, o prefeito de Porto Ale- comporta quantias bem mais'
"uma
na verdade, um Cemitério
Além
disesta.
elevadas
do
das razões
que
gre disse quc
nelas quais a maioria da Assem- so, não sc deve esquecer que se
de
bléia Legislativa do Estado hou-, trata de uma importação
Ve por bem solicitar ao govôr- máquinas que serão entregues
no federal que não prosseguisse quase novas à futura administra-;
o processo para importação de cão, sendo justo, portanto, que'
máquinas no valor de fi milhões lhe caiba o ônus de uma boa!
dc dólares, foi o fato de quc a parte do pagamento,
Fomos impedidos pelos funcionários do armazém de entrar — Dan- \
de
concorrência estava eivada
ONDE ESTÁ 0 CRIME
irregularidades.
Mais
adiante,
Criminoso seria se se abando- do a volta por um terreno vizinho fotografamos e colhemos amos- \
afirmou o prefeito quc serias denúncias haviam sido levadas à |1Lt,sse ag0ra êsse processo <i ti-! trás do
café jogado fora — Tratores continuam espalhando terra
Assembléia, no sentido de
quc vesse o DAER de importar, noj
contas tíe um bilhão de cruzeiros próximo ano, esta mesma maquisôbre os grãos
tinham sido sonegadas ao próprio naria a câmbio licitado na bolsa,
Tribunal de Contas." ou a um dólar quc fatalmente
...
.
. , .: ..
,.
.
. ...
, . da,
os .vanos montes. Ali ,fotogralado oposto, de propriedade
Acentuou o diretor do DAER irá além da casa dos cem cru-! F°'n°s> ontem, impedidos dei do
ya
que o prefeito Brizzola mais unia zeiros, dada à carência de divi-i penetrar uo local onde está sendo Prefeitura: um estaleiro. Passan- tamos o trabalho que estava sepvez falseou a verdade. Isso por- sas que atravessa o pais no mo-|f*cito o aterro com café, Ao trans- do sóbre tora*, mato e às vêzès dó executado e colhemos
boa
Para que se .constate
mento
quc como bem frisou a nota ofiregião
mesmo
«uantidadfe
entrando
,
em
A'rmazéns
<it
pandc
café
ii
misturado
iiü-iu.n.i.
caie, ja
qu_uri_due
..,!..
...
°
1
do essa afirmativa — acentuou o si.A,
ciai do Conselho Executivo
basta que se diga Gerais do Caju, tomos convidados tanosa, logramos chegar ao local com areia e outros elementos. De
DAER, a concorrência foi prece- Luiz Parga
dida dc ampla e ventilada publi" quo a última importação dc ma-ipor um empregado que se achava ido aterro. Uni caminhão descar.
cidade.
quinas rodoviárias que o DAER¦•
ilgunsf fun regava terra e um trator espalhat
(Conclui na 13.» pagina)
"
; rèz, o foi na base de 25 cruzei-1
do
e-nu„ni.
da
com-!
tentando.
í ros o dólar. Hoje está tentando|cionários
VANTAGENS DA OPEfazê-lo n,i base de 50. E ama-jpanhia. Ao declararmos o quc pre-j
RAÇÃO
nhã fará a mais de 100 cruzei- tendíamos, informaram-nos os rc-1 CORRIDA DOS PREÇOS
i
Entrando no mérito da pre- ros.
feridos funcionários que o diretor
Sc ainda atentarmos para
Lendida importação das máqulda empresa, sr. Argeu Lages, de-;
ra ordens terminantes de não per-l
initir a ninguém pentrar naquela
área. Demonstramos então inteM
jtà Conlia suai •conomíat a um Banco de tradição
résse cm falar ao diretor e fomos
informados de quc o mesmo viajara para Relo Horizonte, só deIvendo retornar segunda-feira pró- Diferenças entre a média registrada de feveIxima. Como ali nada pudéssemos
reiro a dezembro de 1957 e a de fevereiro de
conseguii", retiranio-iios.
populares até CrS 200.000,00
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Dificultar importação de máquinas é crime contra o Rio Grande
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nando — quando condena o carioca r acabar
sem glória e dignidade como gado em açougue.
']'

Não muito longe, ali em Mangueira, nessa
hora indecisa da noite que ainda não é noite,
ouve-se, sob uma chuvinha fina, um choque
de trens. 111 mortos. 132 feridos. Os que via»
javam e saíram ilesos, ou menos atingidos, passam rápido & assistir os companheiros. Em 15
minutos chega o Corpo de Bombeiros — uma
tradição carioca' de heroísmo, quase apagada,
ressurge ali, brava, generosa, infatigável. 20
minutos, 23 ambulâncias. Realmente funcionou o Serviço de Saúde da Prefeitura. Isto é
socorro pronto Cálida, imediata, a vontade dc
ajuda de toda a cidade. Na Lapa, diante de
uai Banco de Sangue, formam-se filas de doadores — mais de 2 mil. Na Praça Onze, de um
posto de roleta de sangue, parte o aviso: não
há iiiak vasilhames. Instantaneamente, de vários pontos da cidade, chegam provetas, irascos, vidros. Em maças, lonas, leitos; nos braços, nos ombros — transportam-se agonizantes e feridos. Todos querem ter a pequena
triste satisfação de ajudar. Gente assim, capaz
desta quente solidariedade imediata, desta confratei nização no sofrimento, desta união contra a morte, é gente boa.

Como é triste a condição humana do brasileiro. Aqui, um choque dentro da noite, e a
morte indistinta, na promiscuidade de ferros
retorcidos, lama e chuva. No Nordeste, fome,
seca, e uma gente resignada e boa virando
criminosa, assaltando cidades, roubando, saqueando, por desespero. No Paraná, outra porção desta mesma boa gente brasileira tem de
estar dc armas nas mãos paia não ser expulsa
da terra de onde tira o pão e a vida. E em
outros pontos do Brasil — na Amazônia, na
região dos cocais maranhenses, na zona dos
cacauais da Bahia — o mesmo sofrimento
mudo, a mesma pobreza puxando » homem do
Sáo Francisco ou do Tocantins para níveis que
não' sáo os níveis da vida humana.
Menos de doze horas após o desastre rie
Mangueira, as pessoas que dele sc salvaram,
as que nele não morreram, as quc presenciaram néie outros morrerem, ou simplesmente
as que dele tiveram noticias, também tiveram
c têm de viajar no mesmo trem, com a visão
do desastre nos olhos, a insegurança da viagem no coração, ontem, hoje, amanhã — sempre, a ti: o próximo...
Isto não é possível. Náo c possível.

Esta tudo ótimo, dizem, depois dc Paciéncia, ciepois do Paraná, depois ria seca, depois
do Mangueira.
Nãc. Esta tudo péssimo, a começar por
cima.
O sr Juscelino Kubitschek teve um rompaute e repetiu (expressão usaria pelo sr. Cetúlio Vargas ja em agosto de 1954): "doa em
quem doer",
Rom pan te não resolve.
Sacrificar toda uma diretoria que não eslava dando má conta dc seu recado, eis outro
rompante — e êste, não de frase, mais triste,
porque de ato engrolado no frio cálculo para
iludir a boa fé dos desesperados. A demissão
em massa dos diretores da Central é para provocar a impressão de que "o presidente agiu".
Melhor seria desviar migalhas dt Brasilia para a Central do Brasil.
Migalhas dc Brasília paia o Brasil.
Rompantes não restituem a vida aos que
a perderam entre trens que se tornam assassinos por falta dc sinalização e falta dc organização. No dia do desastre o governo dava a
Brasília mais 254 milhões de cruzeiros. Agora,
provavelmente, irá abrir um pequeno crédito
para amparar as famílias atiradas á miséria.
Mesmo a morte o governo está inflado-

K-

E é gente boa e aproveitável, de uma
terra gostosa onde, se "plantando tudo dá", os
homens públicos com ou sem aspas, plantam
para que só dé o mau. Ainda náo conseguiram, mas fazem progressos.
O que torna qualquer desses homens rie
trabalho, apto e capaz, nào é a sua habilidade
manual ou mecânica, nem o quc eles aprenderam de cor. É a sua formação mental, é a consciência da dignidade profissional, o sentimento
da responsabilidade — a escola, em suma: a
Educação. Mais ainda, tomado o termo cm scu
sentido mais geral, é a Cultura. Mas, no Brasil, onde se cuida disso, e quem? Aqui sc trata
é de pôr na rua o professor Anísio Teixeira.
No entanto, a não serem casos de exceção
(felizmente numerosos entre nós), como ter
segurança da sorte rie milhares e milhares e
milhares rie vicias, em caria minuto rio dia
e da noite, confiadas a muitos que, não por
culpa sua, mas por culpa da falta daqueles
elementos, têm uma noção insuficiente da imporláncia e da nobreza do seu trabalho? Como,
a não ser por uma Índole c uma intuição milagrosamente certas, podem élcs ter plena
consciência da sua responsabilidade?
Os responsáveis ostensivos pelos desastres
de Paciência e de Mangueira parece terem
sido os maquinislas. Eram suicidas? Não. Teriam enlouquecido? Provavelmente. "Tamanho
é o absurdo do comportamento funcional dos
dois maquinistas que contavam mais de 20
anos de serviço cada um" — declarou ontem
em oficio ao presidente da Rede Ferroviária
Federal a Diretoria ria Central rio Brasil —
"que ninguém
poderia prevê-lo para evitá-lo e
talvez, somente a psicologia profunda estivesse
em condições de explicá-lo". A psicologia profunda, náo. A economia que náo é tão profunda, pois a nota refere-se às angústias iinanceiras em que vive o pessoal cia ferrovia.
Os que hoje são os donos do Brasil precisam tomar conhecimento de que quanto mais
entramos na mística do "progresso", mais sc
perdem no Brasil os elementos fundamentais
paia que êsse progresso se torne uma realidade e não um simples efeito de luz num cenário teatral.
Temos a mania do anel do doutor, do técnico por decreto, num mundo que necessita
caria vez mais, nâo só rie especialização desde
os escalões mais modestos, como exige quase
uma filosofia desta especialização. O maquinista, o chofer, o abastecedor clc aviões —
quantos lidam com a vida humana — lem
sobre os ombros uma responsabilidade que,
embora dc natureza diferente, é tão grave
quanto à do administrador de uma grande
empresa privada ou desta grande empresa pública que é o Estado. Mas, como falar cm
senso de, responsabilidade no Brasil dc hoje
em que a gente quc mais precisa dela é a que,
todos os dias, nos menores e nos maiores atos,
mostra que menos a possui — hoje náo há
decisão que não seja eleitoral, interessciia ou
histérica. A fase é rios rompar.tes — no governo
e até fora do governo.
Generosa, paciente, resignada não há gente
mais aberta às coisas boas do que o brasileiro.
Náo há gente mais indefesa à demagogia, o
também mais condenada a viver sem dignidade e morrer sem glória, do que a nossa,
esta gente que está ficando rebanho destinado a corte. E por que? Não lhe dão nada,
a começar pela educação. O maquinista cie
Paciência, o maquinista dc Mangueira, cada
qual eom mais de 20 anos de serviço, correram consciente para a morte? Suicidaram-se?
Teriam ido à escola primária? Teriam recebido alguma coisa quc lhes elevasse a condiçào humana?
Não é possível êste contraste. Não c possivel que o sr. Juscelino Kubitschek lenha
chegado, em tão pouco tempo, a distanciar-se
tanto da generosidade déste povo.

No Mundo Político

NOBRE de SAMBAIBA

Aposentadoria integral
é blague

Leia na 13." página:

Ao registrar esto fato - a Nobre S/A. quer expressar

Problema das favelas teria
solução quando resolvidos
os de nosso país

publicamente o seu agradecimento a quantos procura-

CONDOLÊNCIAS DO PAPA PELA CATÁSTROFE DE MANGUEIRA
D. Armando Lombardi. Núncio Apostólico, recebeu, hoje, o seguinte telegrama de
Roma:
"Tomando conhecimento da dolorosa noticia do acidente ferroviário
que atirou tantas
famílias no luto e no pranto, o Santo Padre encarrega V. Exa. de transmitir às famílias
enlutadas confortador» benção, assegurando-lhes orações pelo eterno descanco das
vitimas e pronto restabelecimento dos feridos, (a) Mons. Dcil-Acqua", Substituto".

ram seus escritórios, por ocasião do lançamento do
edifício

"Nobre

para o seu tricô...

dc Sambaiba", inteiramente vendido

cm quatro semanas. E anuncia aos proprietários que...
9
O

a construção se iniciara
no próximo dia 20

a
o
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municar aos seus amigos e acionistas o breve lança-

'5c
c
o
c
â

mento de um novo edifício, com a garantia Nobre.
i

Ai. Rio Branco, 131 - 20.° and. tels. 52-0568 t 52-8254
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A Nobre S/A. aproveita esta oportunidade para co-
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SOLICH REAFIRMOU ONTEM:

"minha saída éassunto encerrado5

Argentinos
exigem
maiores

Declarações do técnico paraguaio, esclarecendo
o assunto — Já recebeu tentadora proposta do
Allélico de Bilbao — Porque não pode orientar
outra equipe carioca — "Obedeci à hierarquia''
Apelos de dirigentes

"A

bola

obedece

GABRIEL 1IANOT
humilde c cegamente
brasileiro"

prêmios.

Rejeitaram as propôs*
tas dos dirigentes, que
se mostram dispostos
a reagir — Prática»
mente escalada a sele»
cão Ichcca — Apenas
seis titulares entro /
os soviéticos

Causou grande repercussão a notícia ontem divulgada
"Correio da Manhã", com absoluta
exclusividade,
pelo
sôbre o pedido dc licença que Fleitas Solich endereçara ao
Flamengo, por intermédio do vice-presidente Adauto de
Magalhães Castro.
Além da notícia pura e simples, lornava-sc necessário
ouvir Fleitas Solich, a lim dc que o técnico expusesse de
viva voz as razões que o levaram a deixar o Flamengo.
Depois de ingentes esforços, nossa reportagem conscguiu localizá-lo, ontem, colhendo impressões que csclarccem definitivamente o assunto.

ao jogador

GABRIEL HANOT, EM PARIS:

DECISÃO IMEDIATA
A princípio, Solich esquivouse a qualquer declaração, alegando tratar-se de assunto superado. Entretanto, ante a nossa insistência, acabou concordanda. Disse textualmente:
Não quero que qualquer
comentário meu venha perturbar a vida do Flamengo. A decisão tomada não foi impensada.
Meditei muito, antes dc executá-la. Essa é a única solução:
deixar o Flamengo pelo prazo
de um ano, por motivos estritamente econômicos.
Mas, não existe outra razào?
Não. Como já disse, c apenas questão econômica.

TEM FORCA HIPNÓTICA.
0 FUTEBOL BRASILEIRO
parece uni aliado do jogador brasilei"Mas,
io mesmo tempo, escraviza-o,
ro
chega
a
seus
pés" — Curiosas observaquando
ções c interessantes conclusões do famoso jornalista francês — "O brasileiro quer jogar
futebol pelas regras do basquete" —
Tática moderna
V bola

Fizeram apelos calorosos no
hentido de que modificasse a
minha decisão. Mas, a resolução
foi cm caráter definitivo, por
entender que com ela era mais
fácil manter a harmonia no
clube. Logo, infelizmente, náo
não posso recuar.
E, logo depois:
"Devo esclarecer
que outros
não sáo os motivos, senão os
já mencionados, que me levaram a deixar o Flamengo. Pa(Continua na 2a. página)

BUENOS AIRES, 10 — OJ
jogadores da seleção argenti*na de futebol rejeitaram af
bonificações oferecidas pela
A.F.A., exigindo mais di" !
nheiro.
A entidade oferecerá a cada I
jogador 2.000 pesos por pon- |
to ganho no turno inicial da
(Continua na 2.* pág.)
Castilho participará do treino
de hoje no Maracanã, durante a
segunda parte. A direita, Moacir,
Vavá, Dida c Zagalo, que formarão
com Joel o quinteto da seleção
"A".
'i

"A"
"B"
As seleções
enfrentarão o Flamene
go e, depois, jogarão entre si — Nilton Santos como titular — Jadir na equipe rubronegra — Examinado Pavão

NÃO ATENDEU AOS

APELOS

PARIS, maio (De Janos Cengyel, enviado especial do Corrcio da Manhã) Via Panair — Gabriel Hanot, famoso jonií.lista francês, esteve recentemente no Brasil a fim de observar
ti selecionado brasileiro o acompanhar os seus preparativos durante certo período. Retornando u Paris, Hanot nâo sc conteve
(Conclui na 4» p&gtua)

Soubemos que você foi
hoje procurado por dirigentes
e figuras de prestígio do Fiamengo. É verdade?
Realmente, fui procurado
por dirigentes e ex-dirigentes.

ÍDOLOS DE ONTEM

JORf17 DE MATOS LANÇOU
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o cs ilo "erawl" 110 Brasil
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Sua primeira experiência com o mar foi
"Fita
desastrosa —
Azul" brasileiro — Kisler,
um grande mestre

(D

HÉLIO F. ROCHA
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Os momentos dramáticos vividos por Jorge dc Matos aos oito
anos de idade, nas proximidades da Ilha de Faquctá, quando, cm
companhia do seu irmão, Darke, foi obrigado pelo pai a atirar-se
ao mar do barco em que viajavam, em local que não dava pc, jamais foram esquecidos por cie.
A lula em que então sc empenhou para sobreviver durou scKimdos apenas, pois o pai. percebendo que éle não conseguiria
fliiluar como o fizera o irmão, voltou rapidamente com o barro
para rceolhè-lo. Mas, naquele curto espaço de tempo, cm que.
por duas ou três fezes. ílc foi ao fundo, à sua mente vieram como
que por encanto, os fatos mais marcantes da sua existência, dan-.
(lo-lhe a sensação de ter chegado o Instante dc prestar contas
ao Criador.
Se Jorge de Maios não fôsse, por formação, dotado de

inquebranlável força de von-

Jorge dc Mulos

LEIA NA I." PÁGINA

Falando
de Tênis...
Dc Ismar Buarque

Bangu
empatou
na Turquia
ESTÀMBUL, 10 — Termlnou empatado, sem tentos, o
jogo de futebol realizado entre a equipe do Bangu. do Rio
de Janeiro e a do Galatsaray. Hder da Liga de Estambu!. (U. P.)

tade, com esse seu primeiro
contato real com o mar, (pois
os anteriores, na praia do
Flamengo haviam sido cerimoniosos com a água ultrapassando apenas os joelhos)
não teria insistido. Entrelanto, foi no própria ilha de Paquelá, que clc, usando uma
boin, resolveu dedicar-se à
natação. O treinamento era
feito em local pouco movimentado, evitando assim ser
alvo de gracejos das mocinhas
residentes nu ilha.
Fazendo
com desembaraço os moviméritos de pernas e braços,
Jorge de Matos considerou,
certo dia, que já estava capacitado a nadar sem o emprego
da boia. Deixando na praia o
equipa mento. nadou alguns
metros com desenvoltura.
PIONEIRO DO "CRAWL"
Familiarizado com o mar,
constituía motivo de distracão para Jorge ir nadando,
com três ou quatro colegas,
da Rua Tticumã até determinado ponto, na Praia do Fiamengo.
Abrahão Sallture, o nadador brasileiro numero um na
época, era imitado por todos
os que se dedicavam à natação. O seu estilo, porém, não
agradava ao menino Jorge
de Matos, tanto assim que éle
procurava nadar de forma diferente.
De certa feita, nadando com
os amigos, ao contrario do
sempre, Jorge,
que ocorria
segundos depois da partida,
verificou não ser o último colocado, mas o primeiro. O
sucesso fora devido à maneira como nadava, inteiramente
diferente do estilo de Abrahão Saliture. E daquele dia
em diante, íoi sempre o primeiro colocado nas competições que organizava com os
amigos. Assim foi introduzirio, no Brasil, o estilo "crawl".
JORGE LOPES
VATICINOU
O SUCESSO
O entusiasmo de Jorge de
(Continua na *.» jun i

Casa para o Campeonato Mundial
DE FUTEBOL —JUNHO 1958
Aluga-se, na cidade de Gothemburg, de 8 de junho a 6 de julho, esplêndida residência (6 quartos,
sala de bilhares, banho Sauna, calefaçâo, todo o confòrto) situada em espaçoso parque na costa oeste da
Suécia Junto: de campos de tênis, da praia, de campo de golfe e a 15 minutos do centro da cidade. Aluguel de USS 1 SOO Escrever para o sr. C . H. Freje,
Langedrag, Gothemburg, Suécia. 42431

Dividido em três partes
o treino de hoje 110 Maracanã
A seleção brasileira rcalizou, na tarde de ontem, no
Maracanã, um individual leve, seguido
de bate-bola.
Com èstes movimentos, encerrou seus preparativos para
o "match-treino" que travará
com o Flamengo, esta tarde.
(15,30 hs.) no estádio municipal.
Os responsáveis pcla direcão cio Flamengo, agora Jaime de Almeida e Modesto
Bria, estiveram ontem, no
Maracanã, em companhia do
presidente Hilton Santos, a
fim de acertarem detalhes
sôbre o ensaio. Depois de rápidas conversações, ficou deeidido que o treino será dividido cm três etapas. Na
primeira etapa a seleção titular enfrentará o Flamengo;
na_segunda fase caberá à seleção suplente dar combate
ao esquadrão rubronegro e,
finalmente, no período final,
jogarão as seleções titular c
suplente.
JADIR PELO FLAMENGO

A dupla dc staristas composta dc Harry Adler c Luís Carlos Peixoto voltou novamente a vencer. Os tripulantes do
"Clcmentine"
têm no "Malabar", dc Jorge Pontual, seu
mais serio adversário

Ficou decidido também que
o médio Jadir poderá integrar durante um tempo o
quadro do Flamengo. Desia

PONTUAL CONTINUA LÍDER

9
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Inadiável
a Associação.
de Golfe
Conforme já noticiamos an.eriormente, marcará de modo
extraordinário as disputas do
IV Campeonato Sul-Brasileiro, o fato dos "big-shots" do
golfe terem escolhido o periodo c o local desses jogos para
bases de
estabelecerem as
uma Associação Brasileira de
Golfe. Com podéres absolutos
dos clubes paulistas, irá ao
Rio Grande o fundador dn
Associação Sul-Americana de
Golfe, st'. Júlio da Cruz Lima: o presidente do Porto
Alegre CC, sr. Ataliba
Wolf, em telegrama, rcafirmou o ponlo de vista gaúcho
quanto à fundação da preten(Continua na 4»

pagina)

DE UM TACO A OUTRO.. .
Dentro de poucos dias, o
gaúcho Fernando Chaves
Barcelos — no seu campo
preferido, o Porto Alegre
CC. -- estará defendendo seu título dc campeão
do
Sul-Brasileiro,
cujos
méritos divide com o argentino Juan Manuel (Manolo) Sugast.. Aguarda-se
com enorme interesse a
performance de Barcelos
que reafirmará ou não seu
já indiscutível domínio no
campo amador nacional c
será — talvez — mais um
passo a distanciá-lo dos
outros amadores brasileiros e a colocá-lo cada vez
mais entre os melhores jogadores sul-americanos.

SUL-BRASILEIRO
começará terça-feira
Colíistas argentinos, chilenos, uruguaios e brasileiros disputarão pcla quarta vez o campeo*
nato. no Porto Alegre Countr) Club — DesCalque no setor feminino: Carmen de Conen
IIERIDAN
Movimenta-se o golfe amador deste continente para a disputa
do IV Campeonato Sul-Brasileiro. a realizar-se entre os dias 13 c
18 próximos, nos links do Porto Alegre Country Club do Rio Grande do Sul. Além dos brasileiros, competirão, no já tradicional certame. golfistas amadores da Argentina, do Uruguai e do Chile, tais
como Juan Manuel (Manolo) Sugasti. Guilhermo Carman. Hugo Nicora. Jorge Lcdesma Filho, J. A. Novo. Juan Carlos. Dapiagçi Pilho.
Victor Paullier, c. talvez, Guy Barroillet e Artur Mori. Com èstes. jogarão os nacionais Humberto Almiida. Seyroour Marvin. Mário Guimarács, Walter Ratto, Howard Marvin. Bob Faikcnburg, C. Hardy.
Cauiil Saad. Oswaldo C. Aranha. Armando Daudt d'Oliveíra. J. J.
Caraballo. Fernandes Chaves Barcellos. o campeão de 57. juntamente com numerosos outros golfistas gaúchos, estará presente, mostrando t&da ma categoria de jogador internacional, dono que foi do
"Open" holandês.
(Continua na 4* pág.)
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NILTON SANTOS
TITULAR
Feola, após o ensaio, deu a
(Continua na 4." página)
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mas Harry Adler é quase campeão
Hoje u regala decisiva
do "Troféu Correio da
Manhã" — Vencendo,
onlcm, o timoneiro do
'Clemcntine
difícilmente deixará dc conquistar o primeiro lugar — As ({iiatorzc horas a largada
Reagiu
sensacionalmente
Harry Adler na contagem do
"Troféu Correio da Manhã"
vencendo a terceira prova dessa disputa e se colocando agora em segundo lugar com apenas dois pontos de desvantagem em relação ao líder, Jorgo Pontual que ontem se colocou no segundo posto.
Na primeira volta estava na
frente Roberto Bucno que não
vem últimametne tendo atuações de acordo com sua capacidade técnica. Secundava-o Harry Adler que levava
como prociro Luis Carlos Peixoto. Em terceiro Jorge Pontual e em quarto Carlos Alberto de Brito.
DEFINEM-SE AS POSIÇÕES
Um vento Sul que soprou
forte desde a partida, impulssionou com rapidez os onze
competidores que participaram da terceira regata. O
"Clcmentine", Harry Adler
disputa do
na
que
"Troféu"' primeira
já dera mostras dc
andar muito com vento forte.
não teve muita dificuldade em
assumir a ponta do pelotãi
logo na segunda volta de un
percurso triangular em trè
etapas. Roberto Bueno pa?enquant
sou para terceiro
Jorge Pontual vmha lutar m
ponta com Adler permanecer
do Carlos Alberto de Brito nc
Adler pbrér
quarto lugar.
continuou aumentando a diferença chegando ao vencedoi
com diferença de quase do;
Pontual, quminutos" sobre
apesar dc derrotado permanc
ecu no primeiro lugar na cor.tagem de pontos.
COLOCAÇÕES F. TEMPO
A saída foi dada às 14.4Í
horas tendo o juiz Augusto
(ConUntn

Jlli^w Éfifc iUtaawmlH

forma o médio atuará na primeira fase vestindo a camisa
rtibroncgra e no 2o período
atuará pela seleção suplente.
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Nilton Bantns
retorna .\ posIçSo

CHEGAM
AMANHÃ
OS BÚLGAROS
Prosscguindo em seus preparativos para a Taça do
Mundo, na Suécia., a seleção
brasileira disputará dois jogos
com a equipe da Bulgária.
A primeira peleja terá lugar na próxima quarta-feira.
à noite, no Estádio Municipal
do Maracanã.
Na
direção dèssé prélto
•atuará o árbitro uruguaio Codesal.
Nessas pelejas, além dos goleiros, poderá proceder-ne a
mais duas substituições de joconforme proposta
gadores,
apresentada pelos visitantes.
CHEGAM AMANHA
A delegação da Bulgária
chegará ao Rio, amanhã, pcla
manhã.
De acordo com informação
enviada á CBD. para o jogo
de estréia o quadro europeu
deverá alinhar com a seguinte constituição:
Raknrov e DiNaydcnov,
mitrov; Bashov (cap) Manolov e Nesterov; Diov; Di Mlmitrov, Panaytovyanov e Mi.
lev.
,
A direção técnica da seleção
etiibúlgara está entregue aos
dados dos treinadores Ormandjicv c Milcv.

NO CÁRCERE
0 PUGILISTA
VENEZUELANO
CARACAS. 10 -- Foi recolhido
ao Cárcere Modelo o campeão vonezuoiano de pêso-môsca, Itamon
Árias. O conhecido pugilista 6
"rapto, seduçào c vioacusado de
lentaçào" da jovem Sônia. tU.P.).

ÍNDICE DE ANÚNCIOS
CLASSIFICADOS
2° CADERNO

Pàg%.

J
Atos Religiosos
colégios
9;¦;*
•¦
*
Vido Comercial
16-17-18-19
14-15
Empregos Diversos
•_
Geladeiras
Compro e Venda de Indústrias c Casas Co.„
merciais
'*
Hipotecas e Dinheiro
•
''
Dentista: e Proféticos
3.° CADERNO - PARTE I
a 16
1
Movimento Imobiliário
II
PARTE
3." CADERNO
a 11
1
Movimento Imobiliário
'
Médicos e Sanatórios
'
Sócios e Representantes
'
Títulos e Ações
Advogaoos
'
Achados e Perdidos
,fl1fl.
Ouro e Jóias
8-V-lULocação de Casas c Apartamentos
JI
Materiois dc Construção
J*
Rádios e Televisões
|*
Instrumentos de Música
'*
Bordados
e
Modas
^
Hotéis e Pensões
¦>
Móveis e Decorações
J*
Máqumos em geral
]J
Leilões Dúblicos
'*
Automóveis dc Ocosiáo
Diversos
Jj
j*
Instrumentos de Oticá
^
Vendas Diversas
{*
Professores

Maquines Diversos

15

4 o CADERNO
''»
Máquina, Diversas
»'
Automóveis dc Ocosiáo
''
!0
Cinema, c Teatros ...
6° CADERNO
^~J.,~2
Correio Agrícola
Máquinas cm geral 10-11-12-13 14-15 16 17

II

CORREIO DA MANHA,

de

(Continuação da 1.* pag.)

ESTOCOLMO, 10. — Ocorreu aeórtcu acôrdo entre a Comissão Oi'Ranlzadora do Campeonato Mundial de
SueFutebol e a Rádio-Televisão
do
ca sóbre a retranumlssSo direta
dez jogos, bem ti mo dos encontros
que interessem a esses jogos e que
venham a ser renovados. Essa "mis"mesmo
tempo
são será feila ao
"Eurovlslon",
da
rédc
pela
ft esla a lista dos jogos que serão j
rotransmi tidos:
Domingo — 3 oi. junho; — México
c Suécia — 13 lis. :iu ms.; Argentina e Alemanha — IS.-l-i.
junho: —
Quarta-/.:)'_ — li de
Brasil c Inglaterra,
junho: —
Qulnta-fclra — li de
Suécia e Hungm — 1845,
Domingo — 15 de junho; — Suéela e Pais dc Gale: — 13,45. Jrlanda do Norte — 18,45.
CJ_t!>._.i-/cirr_ — 1» dc Junho — Um
jogo de quarta da íinal, á escolha
— 19 hs.
Tírçn-felrn — 26 de junho — Um
jAf»n de semifinal, á escolha — W hs.
Sábado — 28 de junho — O jogo

foi tão
Matos pela natação
grande
que êle começou a
exercitar-se com afinco, nunca deixando, por êsse motivo,
de ouvir os conselhos dos que
entendiam de natação,
pois
visava melhorar sempre.
O seu sucesso na natação,
em grande parte, íoi obtido
graças aos ensinamentos que
lhe
ministrou Jorge Lopes
em
que, desde o momento
nadar, apontou-o
que o viu
como futuro
campeão. Por
intermédio de Jorge Lopes,
Jorge de Matos ingressou no
Boqueirão do Passeio, quando
tinha 14 anos de idade, em
1919.
Paralelamente às provas de
lugares —
paia o 3» e para o i"
18,45.
Domingo — 29 de Junho — iinal
— 14,45.
Estocolmo — 2.
A projeção ilo filme poderá
ser
feita pelas estações de televisão interessadas sem limitação alguma. A
cadela da Eurouision". deverá pagar
direito no montante de 1.500.000 co
toas. (F. P.l.

M/m /__.

natação, Jorge Matos praticavam o pólo aquático, no qual
campeão
carioca
se sagrou
pelo segundo quadro do Boqueirão em 1919. E em 20, 21
e 22, integrou a equipe principal.
A

FILOSOFIA
KISLER

DE

Em 1920, Jorge de Matos,
do pai, foi
por incumbência
aos Estados Unidos, com o fim
de demover o seu irmão Darke, que estudava na Univerdo
sidade de Pennsylvánia,
propósito de permanecer naquele pais. Lá chegando, Daike apresentou-o como um nadador rie extraordinária capacidade, fazendo com que o
trenador Kisler demonstrasse desejos de vè-lo nadar.
Kisler era dos técnicos amecategorizados,
ricanos mais
tanto assim que a éle coubera
a tarefa de preparar Duke
Kanhamoku, campeão olímpico de 1920.
de natação no
As provas
ocasião, eram
Brasil, nessa
mar aberto,
disputadas em
daí a grande dificuldade que
enfrentou Jorge de Matos para vencer a prova de milha
disputada na piscina da Uni-

II
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(Continuação Ai I.» pag.)
Copa do Mundo, 3.000
nas
nas
quartas de final, 5.000
7.500 na
íisemifinais e
nal. Os jogadores querem, no
entanto, 4.000 pesos por poninicial,
to ganho no turno
6.000 nas quartas de íinal,
8.000 nas semifinais e 10.000
na final, maia 200 pesos cMários de ajuda de custo.
da
Executivo
O Comitê

nade
de
derrotá-lo,
çar
qualquer maneira. Ganhe a
prova, que é o principal objetivo." A filosofia do Ireinador americano não foi seguida
por Jorge de Matos
apenas em relação às competições esportivas, mas em
tudo o mais na sua vida.
"FITA

AZUL''
BRASILEIRO

Dispunha o Boqueirão do
Passeio de dois notáveis nadadores para a distancia de
livres: — um,
200 metros
Orlando Amendôla, campeão
outro.
e o
sul-americano,
Jorge de Matos, revelação do
ano na natação. Por isso, o
clube viif-se na contingência
de proceder a uma eliminatória para escalar o elemento
que o representaria no concurso aquático promovido pelo Flamengo em 1921.
disputada
em
A
prova,
Santa Luzia, despertou enorme entusiasmo, dividindo-se
Enquanto
os
prognósticos.
uns não admitiam a derrota
do campeão
sul-americano,
outros confiavam cegamente
no sucesso do jovem nadador.
A vitória coube a Jorge de
Matos, por margem aprecia-

dadores.
o contato
Durante
que
manteve com o extraordinário técnico, Jorge cie Matos
procurou colher tudo aquilo
que fôsse capaz de redundar
em benefício para a sua carreira de nadador. O estilo, todavia, segundo o seu ponto
de vista, não deveria ser prejudicado. Consultado Kisler,
certa vez, sobre
o assunto,
respondeu: — "Mantenha o
estilo
o mais que
puder.
Mas se. por ventura, nos metros finais o adversário amea-

vel, e importou também na
conquista do título de o mais
nadador
brasileiro.
veloz
Confirmada dias depois, ao
vencer a prova da competição
como reprejá mencionada
sentante do Boqueirão. Antes. porém, de tornar-se absoluto nos 200 metros, Jorge
já o era nos 100 metros, visto
o recorde
que estabelecera
sul-americano da distância,
com o excepcional tempo na
ocasião, de 1,05 segundos.
Em 1921, aliás, Jorge
de
Matos viveu uma das suas
íases mais gloriosa
da sua
carreira esportiva. Levantou
os títulos de campeão brasileiro dos 1.500 metros livres
e o de bicampeão carioca de
pólo aquático.

•

•

s noivas
»

-e dos presentes do

A.F.A. se reunirá segundafeira, para examinar a reivindicação. (U. P.)
DIRIGENTES CONTRA
—
10
BUENOS AIRES,
Acaba dc surgir uma divergèneia entre os jogadores da
seleção argentina que parlicida
paráo das chaves finais
Taça Jules Rimet e a diretoria da Associação Argentina
de Futebol.
Os jogadores exigem que o
prêmio individual dc 2.000 pesos por ponto obtido pela seleçáo nos 3 primeiros jogos da
seja
de classificação
chave
aumentado para 4.000 pesos.
Pedem, também, 5 dólares
dia
norte-americanos
por
para despesas de condução.
certa
atualmente
Reina
do Comipreocupação no seio
"AFA",
não
Diretor da
tè
estando os dirigentes muito
esse
a conceder
favoráveis
se traduziria
aumento
que
num aumento de 80 por cento no orçamento da participação da Argentina no campeonato mundial; (F. P.)
N. da R. — Já em Lima,
por ocasião do Campeonato
Sul-Americano, os jogadores
Iniciaram
movimento nesse
sentido, tendo sido parcialmente atendidos.
OS
ESCALADOS
THECOS
VIENA, 10 — A Theco-Eslováquia colocará em campo,
na Copa do Mundo, seis veteranos e cinco jogadores novos, segundo dizem os jornais
tchecos. A média de idade
do quadro será de 25 anos.
De acordo com o que disseram especialistas conheceo
dores do futebol tcheco,
técnico Karel Kolski tomou
tal decisão depois do matchprimeiro recentemente realicontra o Lokomotiva
zado
Sofia (4 x 0). Kolsky está
"quase certo" de
lançar no
primeiro jogo da Copa o se-,
guinte quadro: Stacho; Laia,
e
Cadek e Novak; Pluskal
Farajzl,
Masopust; Dvorak,
Borovicka, Zikan e Kraus.
capitão
Stacho, Novak —
do "team" — Pluskal e Kraus
Copa do
são veteranos da
Mundo de 1954. Masopust e
Borovicka são, também, veteranos, no quadro tcheco, enquanto os restantes cinco jogadores podem ser consideraseledos recém-chegados à
ção.
O meia-direita Farajzl, de
27 anos de idade, é o mais
Disputou
velho dos novos.
apenas 8 partidas internaciose
nais, até agora, porque
freqüentetem contundido
Laia
mente. O.s outros sao
(estreante), Cadek (2 jogos
Dvorak
(4)
internacionais)
e Zikan (1).
Os especialistas tchecos disseram que a Tcheco-Eslováquia
"sistema húngaro",
utilizará o
na Copa do Mundo: centroavante recuado, meias avanà espera de
cados.
passes
longos.
admitem
entendidos
Os

SOLICH...
(Continu-icAo da 1." par.)
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elegante, bonito e utilissimo
"granporá uso diário ou nos
des ocasiões".
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fino, aristocrático e em lindas
cores que você poderá combmar à vontade.

SERVIÇO DE JANTAR, CHÁ E CAFÉ
(comp/eto com 43 ptças)
Um aparelho luxuoso e de beleza incomparável que dará à sua mesa
aquele toque de bom-gósto e alegre distinção tão desejado pelas
festos, ganharão
donas de casa...
Suas refeições diários, ou
mais intimidade e colorido com a maravilhosa coleção de desenhos e
modernissimos córes brilhantes dos serviços GOYANA EM MELCHROME.

xícaras de café coloridas, modernas e moravilhosomente práticos.,, não
mancham, náo lascam.

VINDtMOS TAMBÉM
AVULSAS
Aíucar_.ro

t

tompo

leiteira
Pegador

Xícor»
Prato
Prot»
Preto
Preto

mensais
inclusive entrada

CrS 4.950, ou
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ra mim, o assunto está encerrado"
NO PAREÔ: ATLÉTICO
DE BILBAO
Tendo o técnico reafirmado o
que ontem publicamos, porguntamo-lhe acerca dos seus pianos futuros. Solich já recebeu
tentadora proposta.
Um emissário do Atlético
hoje
solicitou-me
de Bilbao
uma entrevista. Na oportunidade, féz-me excelente proposta:
contrato por um ano, mediante
a importância de um milhão e
quinhentos mil cruzeiros à vista. a serem pagos cinqüenta na
ta, a serem pagos cinqüenta por
cento no Rio c os outros einEspanha, tão loco
qiienla na
chegue.
Quanto ao ordenado,
perceberei trinta c cinco mil
cruzeiros mensais e gratificações, que, segundo o emissário,
são vultosas. A solução, cu a
aguardo a qualquer momento,
quando tlvcni em mãos a miniita de contrato.
Vai diretamente para a Espanha?
NSo. Antes de viajar, se as
negociações com o Atlético dc
Bilbao chegarem a bom termo,
irei em primeiro lugar a Buenos
Aires, a fim de rever minha famllla e, em seguida, a Assunção,
para despedlr-me de minha mãe,
a quem nilo vejo há algum tempo.
AS DESPEDIDAS
Flcitas Solich. quc tem nos Jogadores do Flamengo verdadeiros
amigos, não poderia deixar o clube sem deles se despedir. A data,
porém, ainda não foi marcada. NSo
sabe, também, sc a despedida será
individual ou em reunião de todos os jogadores.
"OBEDECI A HIERARQUIA"
Houve certa estranheza pclo fato de Solich ter mantido contato
apenas coin o vice-presidente
Adauto Magalhães Castro, cm i>e
tratando de uma decisão dc tíio
relevante Importância. O esclarecimento Me nos prestou ontem:
Hierarquicamente, estava subordinado ao sr. Adauto MagaIhães Castro, na qualidade de vic?-presidente do departamento de
futebol. Portanto, somente a Me
deveria me dirigir
DEFINITIVO: SAÍRA' DO RIO
Tendo afirmado ao vicc-presldente do Flamengo quc seu propósito era o de deixar o Rio, e.
portanto, não assumir » diieçao
de outra eculpe carioca, abordamoí o assunto,
Voei _ um profissional. Logo, não vemos ra7ão de Incompatíbllldado para orientar outra equipe no Rio. Como sc justifica tal
decisSo?
Sou cem por cento prollssional, mas coloco acima de tudo isso i ética esportiva. E' um dever
meu de gratidão evitar dirigir um
quadro contra o Flamengo, depois
de dirigi-lo com tanta dedicação
e carinho, durante largo tempo.
'Isso, no entanto, náo significa
mcnosprf/0 «os outro» clubes, que
considero tio dignos quanto o Fiamengo".

que os meias Farjzl e Zikan
náo têm a mesma classe dos
húngaros Puskas e
Kocsis,
mas reconhecem que sào extrem; mente velozes e excelentes chutadores.
A linha
atacante
tcheca
entendimento,
mostrou bom
nos recentes treinos. (U. P.)
SEIS RUSSOS TITULARES
LONDRES, 10 — Dos
40
jogadores que a União Soviética designou para
integrar
a equipe que a representará
na Copa do Mundo,
apenas
seis têm lugar assegurado na
seleção.
Ao fazer esse comentário, o
"Soviet Woekly",
publicado
em inglês, diz que esses seis
sáo o goleiro Lev Yashin, o
direito
Mikhail
zagueiro
Ogonkov.
o
centro-médio
Konstantin Krk.hevsky, o médio de ala Igor Netto, o meia
Valentin Ivannon c o centroavante Eduard Streltsov.
Streltsov foi reabilitado há
duas semanas, depois de exequipe nacional, em
pulso da "por
conduta improjaneiro,
pria a um esportista soviético".
futebol
O especialista de
da revista, Andrei Starostin,
ao
náo faz menção alguma
enrumoroso incidente que
volveu Streltsov.
"certos", os
Além dos seis
soviéticos
terão
selecionadores
um trabalho difícil para escolher o resto da representasegundo Starostin,
çáo russa,
"para cada uma das
já quc
outras posições há dois ou
três candidatos de iguais meritos". (U. P.)
ACoRDO PARA A
TELEVISÃO
ESTOCOLMO, 10 — Os diSueca,
rigentes da Televisão
"Eurovisâo"
representando a
e os membros do Comitê de
Organização do Campeonato
reuniMundial de Futebol
ram-se hoje de manhã novamente a fim dc procurar as
base dc um acordo sobre a
relransmissão direta de certos jogos do certame mundial.
Com efeito, até agora não
foi feito nenhum acôrdo mas
nos circulos que
esper .-.se
possa ser encontrado uma so-na reunião de hoje.
lucão
(F. P.)

Pontual...
(Continuação da t.'

pag.)

Costa cronometrado a chegada dos iates na última volta
1.°
nos seguintes horários:
"Clementinc" de Harry Adler,
às lli horas, 13 minutos e 35
"Malabar", de
segundos; 2.°
Jorge Pontual, às lfihl5'25";
3.° "Xodó", de Roberto Bue"Aluano, às 16hl5'45"; 4.°
do", de Carlos Alberto de Bri"Baby
to às 16hl5'57"; 5."
Doll". de Peter Siensen às
"Alegria", de
1.ÍI.16M7": 6.°
às IGhlii'
Ravazzanò,
Alberto
.Ti"; 7.° "Chinfrin", de Elie
"PiTrevis, às 16hl7'12"; R.°
noechio". de Manoel Simões,
"Joca", de
às 161.18*34" e 9.°
Henrique Becker, às 16h2.V
"Peregrino", de Ru12". O
de Sá e "Lady",
Franco
bem
de Carlos Sansoldo, desistiram.
PONTUAÇÃO
Corrida a terceira regata a
tabela de colocações sofreu aiterações. Em primeiro Jorge
Pontual com 35 pontos, 2.°
Harry Adler com 33, 3.° Carlos Alberto de Brito com 31,
4.° Roberto Bueno, com 28,
5.o Peter Siensen, com 27, 6.°
Elie Trevis, com 25, 7.° Alberto Ravazzanò, com 21, 8.°
Manoel Simões, com 15, 9.°
Argemiro Cunha com 7,10.°
e Carlos
Becker
Henrique
Sansoldo, com 5, ll.° Rubem
Franco de Sá com 4 e 12."
Jorge Lotar sem pontos.
ENTRE PONTUAL E ADLER
O "TROFÉU"
Salvo surpresa, r vitória do
"Troféu Correio da Manhã",
dc 1958. deverá ser decidido
entre Jorge Pontual que tem
dois primeiros e um terceiro
e Harry Adler com dois primeiros e um sétimo lugar.
Roberto Bueno e Carlos Alberio de Brito embora estejam também bem colocados
somente poderão aspirar ao
título caso os dois lideres fiquem muito mal situados na
prova de hoje que será a úllima, o que parece difícil que
aconteça aos dois aos mesmo
assim, os timotempo. Sendo "Malabar"
e do
do
noivos
"Clementinc", deverão duclar na tarde de hoje entre si
decidindo o primeiro posto.
EVENTUALMENTE, ADLER
EM PRIMEIRO
A colocação quc demos aclma é baseada nas colocações
obtidas |>elos concorrentes nas
três provas. Assim. Adler embora tenha tirado dois primeiros lugares aparece atrás de
Pontual que com dois segundos e um terceiro ficou na
írente na contagem geral enquanto Adler foi obrigado a
adicionar também um sétimo
lugar tirado na segunda rPR'ita. Levando-se porém cm conla que ao finai das 4 provai
apenas se somarão três regalas é claro que Harry Adler
jogará fora o sétimo lugar
estando portanto, até o momento, em melhores condições
do que o próprio lider que é
Mesmo quo
Jorge Pontual.
tire um terceiro lugar o timo"Clemcntine"
será o
neiro do
campeão de 1958. Para quc
fique de posse rio
Pontual
"Troféu" terá cie vencer a rcjfata de hoie e Adler fique
do quarto pós'o para baixo, o
quc é muito difícil.
AS 14 HORAS A LARGADA
A quarta regata que será
corrida hoje, tem o seu horario fixado para à* 14 hor,.<
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EM TORNO DA...

versidade de Pennsylvánia,
sob as vistas de Kisler. Embora mais veloz que o comas vezes que
petidor, tôdas
chegava à borda
da piscina
levava
regular
vantagem,
mas sem saber fazer a volta,
dava chance ao adversário
para diminuir a diferença.
Apesar
dessa
dificuldade,
Jorge
de Matos
a
ganhou
prova.
Os ensinamentos dados por
Kisler foram bastantes proveitosos para Jorge
de Malos, pois, ao retornar ao país,
revelou notáveis
progressos
que, em suma. redundaram
em benefícios para a natação
nacional, pois êle fêz questão
de transmiti-los a outros na-
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EM "ELECTRA", a maior Escola de en_!no ê*
lUdlo e TelevlUo em laboratório Malrícul*» ab'r«as para o» seguintes curtos: ACLAS PRATICAS
OE RADIO: — Para o principiante sem nenhum
conhecimento
PRATICO ILPERIOR DE RADIO: — Conserto e teoria Para quem
pounl ni_ç6fí de ridlo
PRATICO DE TELEVISÃO: — Consírto e teoria. Par» o ridlo-tecnlco
Transmissor d* TV de sinal fixo. próprio.
AULAS DIURNA» F. SOTLRNAS
MENSALIDADES MÓDICAS
DEP RE ENSINO: — A\enlda Rio Branco. IM - I." andar
MATRIZ: — OuUdor, l«4 - J« and — T»l. «-«*_. — BIO
<1.V.

2.° Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958
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CAR TAS DE UM SENTENCIADO
GATOS PARDOS
*»?*?¦????

por CHUCK •.???*$

MOVIMENTO sem igual éste ano... na sexta-feira... todas
as casas cheias. Se o público não se renovasse, ainda assim o lucro seria grande... imagine então o que
ão rende uma casa
que muda de fregueses completamente duas ou três vezes... por
noile. Dizem que aquelas notas musicais que parecem sinos no
"Hammond" de Djalma Ferreira... vêm da caixa registradora! No
"Golden-Room" tivemos o desfile de Jacques Heim... deveriam
ter

dado

óculos

Verde-lnveia...

escuros

à

platéia... cores: Amarelo-Febril.,.
Azul-Raivoso... Vermelho-Central do Brasil...

MarronvMuleta... e uma novidade em desfiles: modelos usando
"pisar" das moças também foi novidade...
cabeleiras falsas. O
lembrei Ademir saindo de campo depois de um jogo contra uruguaios. Destaque merecido... uma modelo brasileira chamada
movimento brasileiro de promoção
Sônia. Indo em frente...
aéreo em Chicago... dia 20 próximo... levando um espetáculo
brasileiro... pandeiristas... Irmãs Marinho e outros. Atenção
"furo".
meninos... esta última nota é

IIU.MOIl entre artistas,., circulando uma história sobre .Norma licngui-l... que ganhou um cachorro... Como a vedeta lem
pouco tempo para passear o bicho, e como éle fica excitado com
telefone, ela descobriu um modo de exercitá-lo: teo toque do"bolle"
e deixa o aparelho locar... e o cachorro puIcfona da
lundo em casa com a campainha. Outro dia Norma quase teve
e quando ela teum ataque cardíaco., amisias foram à casa dela
"Au, au,
au .."
loíonou, responderam a chamada.,, assim:

de Alfredo ToGENTE por todos os lados . na residência
"trapésio" de Beki
mé: a elegante Teresa de Souza Campos, o
Klabin, as jóias de Carmen Terezinha Mayrink Veiga, a simpatia de Eunice Modesto Leal, a classe de Teresa Muniz Freire, a
beleza de Léa Penna Padilha,.. gente assistindo o desfile de
Jacques Heim... Maria Sônia Soares de Araújo já está abusando do direito de ser atraente... Lady Eccles distintíssima... Lady Harrison também... Marquesa D'Ajeta também... Meu Deusl
o que eram aquelas duas orquídeas... uma do vestido e outra
no cabelo... daquela outra embalxatrlz ???... a elegância de
Walter Pretlyman... embaixador Assis Chateaubriand dançar*-,
do... Ibrahim Sued distribuindo envelopes... para donativos às
vitimas do desastre da Central... rendendo 60 mil cruzeiros...
apesar de alguém ter tido a coragem de colocar dentro de um
envelope a quantia de 20 cruzeiros... que pode ser considerada
uma contribuição de valor, pois o fllantropo deve estar precisando mais que as famílias dos mortos... gente nas casa*, nofurnas... num grupo Lcila Dourado Lopes bonita e reservada... Monlque Liebel, a brasileira mais francesa do Rio... e
como é atraente e simpática... Carlos Machado meio desfaleSancido numa mesa... depois de doar sangue no Banco de"showgue... quanta gente não vai ficar com o micróbio... do
business"... gente logo mais no Country Club querendo uma
mesa... Elizete Cardoso cantando... genle logo mais no Monte Líbano... sendo homenageado o ex-presidente da República
do Líbano, sr, Alfred Naccache.

EXTERIOR na pauta... Elvis Presley no Exército... sentinelas em torno de Fort llood para evitar as Ias... Maurice Chevalier opina sobre Françoise Sagan: jovem, boa saúde, talentosa,
só há um remerica, bastante atraente... e se diz infeliz...
"My Fair Lady"... ludio .. suicídio. Finalmente em Londres
••ares reservados até 1960... Uex Harrison mais impossível que
de costume... com sua bela esposa, Kay Kemlall. Pablo Casais, violoncelista de grande lama... opina sobre política de outro pais... enviando um bilhete de admiração a Fidel Castro...
das primeiras notas de sua canção á liberdade...
acrescentado
"O canto dos pássaros".
Na Califórnia um tal Timothy Mahoney
eslava com fome... assaltou um banco... quando ia saindo com
o dinheiro desmaiou... dc fome... agora continua sem dinheiro mas com hospedagem e comida... paga pelo distrito pollcial... deveria vir ao Rio... lantas casas noturnas procurando
um "Relações Públicas",,.

no
VEDETAS em desfile... tão bonita Pochl no Rival...
"Night and Day" quando desce no disco ela deveria olhar para
recebendo a luz em cheio no rosto ficaria mais atraem
cima
te. Sônia Mamedc .. nào pegue nunca um Ita para o norte...
escrever
queremos você aqui mesmo. Virgínia Lane prometendo
sua biografia... comentaram: que coragem .. acrescentamos:
e cansada de
que memorial Angclita-Martinez caindo de dinheiro
andar de carro... mandou comprar um avião... resposta da firma: um milhão de cruzeiros só o avião... se quisesse com piloto experiente custaria um milhão e duzentos mil cruzeiros...
"Mandem um retrato do
piloto!" Silvio Caldas
respondeu ela:
e cozinhar é lambem um Inventor... pasta de
cantar
além de
dentes com três bicos... um para cada membro da familia...
"baton"
para mulheres com dois lados e espelho no meio...
circulando uma história que as invenções só ficam no papel
desde o dia que cie foi demonstrar um novo extintor de incênaparelho com gasolina. Todo múdio e um amigo encheu o "Drlnk"
é logo procurado por Jorslco novo que entra para o
"FredV . . comentando Djalma
diretor artístico do
ge Henrique,
"Qualquer dia destes èle acaba me contratando IamFerreira:
bém".

•

?

N. da R. — O Correio- da
Manhã recebeu a correspondeuna clandestinamente enviada
por um sentenciado — que
chamamos de Vicente — a pessoas de suas relações. São cartas humanas, interessantes, indiscretas e dignas de publicação, pelo seu estilo forte e sincero, simples e injorrnativo.
Diariamente, neste local, estaremos divulgando uma carta
do Vicente, mensagem do mundo proscrito. crônica do outro
lado da vida de um presidiário.
Carla para Adalgisa,
Cara Amigai

Dia 15, no Dulcina: ¥
Cacilda & 0'Neill

H

?

•

GOSTAM dc ver nomes e mais nomes, alguns . então veiamos nomes de presentes à recepção oferecida pelo embaixador
cio Brasil em Bruxelas e sia. Hugo Gouther: casal José Arniando AffoilSCCR, casal Bassompicrro ido gabinete real1, embaixador
de Franco o srn, Bousquct, Roberto Burlo Marx, casal Adolph
Bloch, casal Edgard Batista Pereira e filha Stella, senhora e senhorlta Britto Cunha, embaixador e sra. Bueno do Prado, Luiz
Carlos Barreto, embaixador Assis Chateaubriand, embaixador da
Espanha e sra Casa Miranda, senhorilas Lúcia ('01-11*7 e O, de
lima Cavalcanti, casal Álvaro Catão, casal Carvalho Britto, rasai
Cintra Leite, Mario Pias Cosia, casal Cícero Dias, casal Figueira
ile Mello. Herculano Fonseca, embaixador dos Estados Unidos o
sra Folger, casal Antônio Gallolti, casal Garcia Godoy, llenryk
Spii/man .lorilaii. Marv Spitzman Jordan, Jayme Maurício, embaixador britânico e Lady Labouchcre, casal (Mio Lara Rezende,
sra Perla Lucena, casal Silva Mafra. casal Nev de Mello Mattos,
ministro 1* sra Renato cie Mendonça, casal Sérgio Melão, rmbaixai 11? Volanda Mello Franco, casal André Mesquita, casal Madurcira de Pinho. Armando Nogueira, Eric Nielsen, barão Kdmundo cie Rothschild, embaixador italiano barão Scammacca, embaixador de Luxemburgo Lamber! Schaus, embaixador e sra
Souza Leão. sra Célia Singerv. embaixador da Colômbia Uribe
Cuala, embaixador de Portugal Vieira Leitão, embaixador do
Japão c sra. Wajima... tudo por ordem alfabética, como podetão reparar.
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_ O Ganso ô, sem dúvida, a ave
doméstica conhecida há mais,
tempo, bem antes rio galo. Encontra-se seus traços nas civi-

> SM

lizações chinesa, indiana, persa
e assíria, mas os primeiros documentos encontram-se no Eci1o. Entretanto, se os egípcios

O "PROFESSOR"

NIETÁ GOSTA É DO FUTEBOL
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A mocinha prestes a dar um baile no
"homemque a está marcando

marmanjo

a-homem", chama-se Antonieta

Pereira da

Rocha e possui 12 anos de idade. Nieta c
renitente do Mengo e joga futeboi porque gosta de chutar uma bola, seja
ela dc meia, borracha ou couro dinamarquês. Diariamente, depois do almoço, está
batendo bola no aterro vizinho ao Museu
de Arte Moderna, exibindo um fôlego dc
gato e uma classe que dá inveja à frogue
sia masculina dos rachas disputados no estadinho local. (A mocinha às vezes joga
torcida

No dia 8 de março o desastre
de Paciência assinalava mais um
episódio lutuoso na carreira funérco-íerroviária da Central cio
Brasil. Dia 8 do corrente, exalamente dois meses depois, nova
matança quebrava tedos os reeordes de extermínio coletivo na
história da dita cuja. E o povo
vai suportando, pacientemente,
Ate
a impaciência assassina.
quando?

COMENDA

1

CARDEAL INTERPELADO
O cardeal Vasconcelos Mota
foi a Belo Horizonte dlssèrtar
no Fórum Político do PTB.
Terminada n conferência, uma
dirigente católica da Capital mineira, sra. Maria Goulart, Interpelou o cardeal, dizendo que vários elementos petebistas mantinham estreitas ligações com os
comunistas, podendo n atitude
rio príncipe da Igreja confundlr prejudicialmente o eleitorado católico.
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FARRAJOTA EM BRASÍLIA

PARA QUIMIM

O ministro d'Alkniim brevemente será condecorado com a
ordem do uísque batizado pelos
donos de bares e "boites" do Hio
de Janeiro, que estão tirando
o pé da lama na temporada de
58, graças à anemia perniciosa
que atacou o cruzeiro. Com o
dólar se aproximando dos 150,
nâo há quem sc atreva a bolar
os pés fora do pais. Turismo,
só mesmo nn Copacabana, Hoje
em dia. até beber cana paraKiiaia já sai caro para brasi-
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cinco horas, sem parar e sem se cansar,
seu Paulo Amaral!)
Nieta, se fôsse homem, tinha vontade
de fazer carreira no futebol profissional,
como médio apoiador. Não se intimida
com os adversários barbados e nunca rcfuga uniu disputa, corpo-a-corpo. Já levou
muita pernada c muito tostão, sem reclamar. Perguntamos que selecionado escalaria para a Copa do Mundo e a eraque de saias cantou a seguinte equipe:
Gilmar, Djalma Santos, Bellini e Nilton
Santos; Dino e Zózimo; Garrincha, Moacir,
Mazzola, Dida e Zagalo.

ROSSINI ESTÁ NO PÁREO

DE PACIÊNCIA
A IMPACIÊNCIA...
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Rosslnl Perez está dando duro,
fazendo até serão, para enviaiunia série de belas gravuras BO
próximo Salfio Nacional dc Arte
Moderna. Premiado na última
Bienal de São Paulo, líossini
se apresenta como um dos mais
prováveis ganhadores do Prômio
de Viagem ao Estrangeiro, do
Salão.

O embaixador Fnrrajota Rocheia, novo representante dlplomático dc Portugal no Brasil,
íoi escalado para estrear a apresentação rie credenciais em Brasllia. O embaixador provávelmente reviverá as emoções experimentadas pelo seu conterrflneci descobridor, o almirante
Alvares Cabral, no pisar pela
primeira vez. as terras rio Bissil, Se pelas janelas do Alvorada enxergar alguns Aclões empoleirados em gMhos de árvores,
que não se assuste o bravo embaixador: sáo Índios mesmo,
prestigiando rie arquibancada o
primeiro diplomata » descobrir
Brasília.,,
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comiam o ganso, ninguém sabe
se eles conheciam o "foie gras".
A cevadura dos gansos é relutada em textos da Grécia antiga, e se fala claramente do íl"gourmets"
já congado que os
sideravam uma iguaria das
mais finas.
Em Roma, não há mais dúvida. Um século antes de Cristo,
Varrão, no seu "fterum Rústicarum", escreve: "Quando Seitis
constituiu seus rebanhos dc
gansos, tratou particularmente
dos seguintes pontos: seleção
multiplicação da espécie, postura, cuidado aos filhotes, cevqdura". Os romanos conhecem
perfeitamente a técnica da cevadura, da clausura em gaiolas
escuras e, se não se fala em ceva, c normal pensar que já era
conhecida, pois três poetas latinos testemunham do consumo
do "foie gras" pelos ricos romãnos. E' curioso notar que não
descobrimos nenhuma
receita,
nem mesmo no? livros dc Apichis, mas é possível que tenham
figurado na parte de suas obras
das quais não existem mais vestígios.
Da queda de Roma até o reencontramos
nascimento, náo
informação particular. A criação de gansos se estendeu á
França inteira e encontramos
regulamentos limitando o numero de animais criados, por
motivo dos inconvenientes que
provocam: barulho, estragos diversos.
O bom Rei Henrique já era
em
amador de gansos colocados "os
saleira. e sempre escolhia
mais gordos".
Entretanto, um livro edilado
em 1581 nos traz a certeza que
o "foie gras" era conhecido na
Europa
Central e seu peso
(três libras) prova que a cevadura já era praticada.
No século XVIII. os livros rie
cozinha são numerosos e dão diversas receitas para a preparação do fígado de ganso, mas
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Por ocasião do "Vcrnissagt*" do Salão d*os Independentes, verificou-se uni Inciden"O Jôro dn Morte", I,
|p. Diante da tela do pintor rcnlisla (liinller Gualtlcri, batizada
avaliada em vários milhões de francos, » nlriz Monique Bonnay fêz escândalo,
Exprobrando o realismo brutal da obra exposta, Monique Bonnay tentou depredar a tela. sendo a muito nisto impedida dc fazê-lo, pelo pintor, (Europress-Agip)
V,
nenhuma referente no paté.
Finalmente, em 1750, a priformeira menção formal no? é"paté
do
necida pela receita
dc Perigueux". Encontramos a
•••'* de nreparação
primeira V
acompanhada de um tempero
pelo menos surpreendente. Eisa receita ficou- entretanto ignorada dos habitantes do Peri"foie
gord, o que prova que o
gras" era reservado a uma freguezia reduzida .
Por \olta de 1789. o cozinhai-

o "pirata" da direita segura Mikc Hargitay
pel» gravata, «* outro rapla Jayne Mansficld... que nãi>
parece nada almrrecida com o fato... no aeroporto rle
Corpus ( hrtsli. Texas... publicidade
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ESCÂNDALO NO SALÃO DOS INDEPENDENTES EM PARIS

; Riqueza gastronômica da França

I1
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Foie Gras

DISCO enviado gentilmente por Vassallo... de um programa na Mayrink Veiga em que tomamos parle... obrigado, Aliás,
lonão sei por que... coincidência?... mas como está sendo "Uicada "An Affair to Iieinember". Por falar em discos... o
uma baniFi" continua faturando... mesa por todo lado.,
Hiena dos diabos... mas Lanthos está feliz... no Rio o dono da
casa sempre lem razão!

•
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FLAGRANTES

sua autoridade... E o pobre diabo
pegou dois anos e sete meses pelo
roubo (absurdamente considerado
"qualificado"
porque, para retirar o
peru, He rompera a efrea de arame
com um alicate: na técnica penal
isto significa "rompimento de obstáciilo à subtração da coisa", o que
eleva consideravelmente a pena) e
mais um mês pelo "desacato", que
nada mais foi do que uma colérica
manifestação de repulsa ao epiteto
de ladrão.
Pois, o homem continua preso,
miscrávelmcte condenado.
Para o
"reajustar" (pois que é essa a finalidado da pena, no Código, embora, na prática, a cadeia corrompa),
a Justiça está desajustando toda
uma família do cinco crianças menores,
Não é o caso de você arranjar um
advogado pro Sebastião?
Há muitos outros casos de revi»
são, aqui na cadeia. Você sabe, oj
defensores públicos raramente se in.
leressam no patrocínio do réu pobre.
Têm atividade remunerada que lhes
toma todo o tempo. Nomeados pelo
Juiz para um caso gratuito, escrevem uma tolha á guisa de defesa
o o camarada assim mal assistido,
fica enterrado na cadeia. Quando se
trata de um Sebastião, o raso è
mais triste porque com èle enterraso a família.
Na próxima carta, contarei outro
falo necessitado de revisão. Ainda
que você não possa fazer nada por
todos eles. a sua fremente curiós!dade social gostará de catalogá-ios.
Até lá, aceito o meu abraço e a
admiração de sempre do Vicente.
Abril, 1954,

.Hoje houve festanra aqui, ate 21
lioras. Estou voltando do palio, ond,' puseram mesa de doce, banda de
música e dlscurscira cm homena»
gem ao nosso impávido e saltitante Diretor. Pois. claro, êle fez. aniversário e resolveu festejar-se condignamente, concedendo aos presos
visita prolongada, música de bandinha e "pé dc moleque" — sim senliora: meio quilo pra cada um.
Sabendo que pelo Natal não tivemos visita especial, nem música,
nem doce, você há de ariiar um disparate a festa de hoje. Ora, vocí
tem a mania de indagar as coisas!
Então não está vendo que o nosso
"gerente" considera o seu anlversárln mais importante do que o nascimento de Jesus Cristo? Ademais,
naquela data ele alegou |iie os funcionários tinham que fazer o Natal
com suas famílias, não podiam dar
serviço extra para fiscalizar visita
especial, etc. Alas justiça seja feita:
no natalieio de Jesus Mc deu rancho melhorado: em vez da simpl*>s
caldeirada de Iodos os dias, mandou
servir a caldeirada e talliarim "ao
sfbo"...
I)e qualquer maneira, os presos
lucraram alguma coisa com a movimeiitada comemoração de hoje. A
visita normal é precária, dentro de
um pequeno locutório, fiscalizado
por quatro guardas. O visitante fica
separado do visitado por uma larga
mesa e, devido ao grande número
dc presos, que não cabem no locutório todos dc uma vez, a visita seWÊÊmmm^ÊLmm mmmwW ÉÊ ^1
manai dura menos de uma hora, A
de hoje foi ao ar livre nn pátio, e
transcorreu do meio-dia até ás 9
da noite. Os que têm filhos pude1^-27^^ mw^ ^^1 ^Hk9I Ww ¦
J^H ^^^a^^I
ram passear com Pies ao colo, deixá-los montar "cavalinho" ou correr á vontade no campo de futebol.
Aquele preso que matou toda a fanitlia. inclusive o papagaio e quo
adora crianças, depois dc ter estranguiado seus três filhos, passou uma
tarde feliz, rodeado dos filhos dos
outros, que destroçaram a sua hormmjmm mm w# 'mmWT la, arrebentaram os seus canteiros
de flores sob suas vistas complaMr
vfl
H mw
contes, Os que conhecem a sua hisdiria (que começou há vinte anos, ^üü
»j*
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quando veio preso) não sabem cxplicar-se o seu notório amor às
crianças, feito de encantada paciPn- Cacilda, Fredi, Walmor e Ziembinski, o quarteto que aprecia, Seu apavorante, inexplicável sentará a "Jornada de um longo dia para dentro da noite",
crime não lhe deixou marcas, nos
dc 0'Neill
gestos ou no rosto. Seu comportamento não demonstra, ao menos, a
Cacilda Bccker eilá em gran- Cacilda, Walmor Chagas, Preresisiiaçfio angustiada que seria de
"O Santo e di Kleeman e o
próprio Ziemesperar; êle é calmo, mas de uma cie atividade. É que
últimos binski. As responsabilidades íoPorca"
anda
n
pelos
calma perfeita, Bem poucos comestando ram multiplicadas pelas caracpanlielros são de tão fácil convivên- dias, após boa carreira,
cia como êle; não questiona; emho- o TCB em vésperas de estrear teristicas excepcionais da prede muita responsa- sente temporada, onde o piiblira seja Sóbrio, náo ê taciturno, En- peça nova,"Jornada
cie Um Lon* co tem generosamente corresfim, ostenta uma concluía normal, bilidade:
go Dia para Dentro da Noite", pondido aos cartazes toatrais.
sem mistérios ou excentricidades.
Cacilda íaz questão que o púAl está um tipo por quem deviam de 0'Neill.
Um espetáculo de impacto blico carioca, sempre pronto a
fazer alguma coisa — não que cio
anseie pela liberdade (o único tra. dramático, absorvente, no qual prestigiá-la, r.âo se decepcione
ço estranho dele 6 a sua insultamn a caçula de nossas companhias com a primeira montagem dratranqüilidade ante a perspectiva de deposita grandes esperanças. Ca- mática da sua companhia. E topassar o resto da pena — 52 anos — dida, que na poça de Suassuna dos os esforços foram desenvolaqui).
Alas c evidente que o sou reservara as honras de prota- vidos para que o espetáculo a
processo pode ser reexaminado e a gonista para Cleyde Yacoríis, li- estrear esta semana deixe pronossa
sociedade, se nada ganhar, nada mitando-se ao papel de coadju- fundas recordações em
perde em soltá-lo. .Iá contei o ca- vante, terá na estréia cio dia 15 platéia, salientando-se no ano
so dí»le pro Van .lafa que, ignoran- a oportunidade dis apresentar teatral pela sua qualidade artísdo-o, quando sc formou em Direito, uma daquelas interpretações que tica e conteúdo emocional.
declarou que se ahstinha de acho- a consagraram a projetaram no
A partir do dia 15, 0'Nejll estara conoSco, no Dulcina, pcla
gar por não ter ainda nascido um teatro brasileiro.
criminoso digno do seu gênio...
No Teatro Dulcina ensaia-se voz e gesto de Cacilda e seus
..Há outros casos para os quais vo- todas as tardes exaustivamente, companheiros,
O público não
rê bem que podia arranjar advoga- sob a batuta de Ziembinski. Qua- deve faltar ao encontro com a
"jornada"
do quo defendesse revisão dos pro- tro intérpretes terão íôbre os
do grande dramaturrossos. Ouça tsle:
seu; ombros o difícil encargo: go norte-americano.
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Lupiscínio Rodrigues com
NA NOITE hoje temos dc tudo
"Au Bon
"Clube 36"
. Silvio Caldas em
Tony de Mattos no
"FredV
. »
Ary Barroso com Ernany Filho no
Gourmct"
graça e o talento de Suzana Frcyre no Teatro Copacabana
lutando como uma brava para Madame Morineau nào engolir
"Gigi" completamente. . Tònia Carreiro tão bonita e já envol"Calúnia"
. Ilka Soares sempre bonita às vojtas com
vida em
"Tlmbira"
. Nas pase Eva Todor às voltas com Ilka Soares
sarcla do Copacabana desfiles desta vei para platéia cm traje
passeio para aulomobillstas à Sáo Conrado e Restaupasseio "Bem"...
alias, quando ficará pronto o novo baineárante
rio???...

Esti aqui um lavrador de Camplnas, preso há ano-c-meio condenado a dois anos e oito meses por ter
roubado um peru do cercado de um
rico chacareiro seu vizinho. Quando fêz isso estava em sérias dificuldades e precisava de arranjar uma
galinha para preparar uma canja
para sua mulher, então cnnvalesconte de um parto difícil, Não encontrando galinha tirou mesmo o
peru , que além da canja rendeu
comida para os seus filhos, o chacarelro descobriu, denunciou o raso á polícia, o infeliz foi preso, confossou o "roubo" sem relutância e
convidou o delegado a Ir em sua
casa ver o estado de penúria de sua
família. O delegado não foi, o dono do peru era sou amigo: fêz o
processo. Em .luizo. Sebastião da
Silva (este o nome do réu), que ignorava as coisas da Justiça, declarou ao juiz com simpicidade:
".Vias, sou juiz, pra que essa
besteira de "prucesso"'.' Quando ou
puder eu pago o peru do homem.
nüo precisa me prender por "causo" disso, que tem tanto ladrão verdadeiro solto por ai..."
Alas o processo andou, No dia do
sumário, uma testemunha apontou
para Sebastião a uma pergunta do
juiz:
"E" este mesmo o ladrão", Sebastião, como qualquer pessoa de
boni-senso, estava certo dc que não
o era e, ouvindo aquilo, encolcrlzoii-sc, chamou todo mundo de
corno e o processo de "uma porqueira!" Isso só serviu para complicar o sou caso. O juiz acrescentou
mais um processo por desacato à
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ro do marechal de
Contades,
então governador da Alsácia,
criou o "palè" que devia ser na
fabricação
origem da famosa
alsacinna. No principio do século XIX, os arquivos das mais
antigas rasas do Perlgord nos
trazem a certeza que o "paté
de foie gras" era uma grande
especialidade local.
De tudo isso, podemos roneluir que o "paté rie foie gras"
é mais uma invenção rccenlc
dos cozinheiros que o resultado
de fabricações tradicionais.
Desde seu nascimento, ns
gansos são preparados em fune sua alição de seu sacrifício
mentayáo. seu "regime", é dos
mais cuidados. Recebem
priurttmeiro verduras picadas:
adicionada
gas, trevo, salada
de sémca; depois, 15 dias antes
da cevadura, recebem milho a
vontade c plantas purgaüvas.
Durante os vinte a vinte e cinco dias que dura a cevadura
(praticada com müho n*» Perigord!. as aves são fechadas num
lujar estreito, escuro. Então seu

parenquima hepático transíorma-se em tecido adiposo. O
ganso é então sangrado o o figado extraído. Depois dc limpo, e tirados os nervos, o figado fica durante 24 horas denlro
de uma mistura de sal, açúcar,
pimenta do reino, cognac ou
arrnagnac, e outros produtos,
cujo segredo é guardado rom
muito ciúme por cada preparador. Depois o fígado é cozido a
90* numa mistura dc leite e
água adicionada de condimcntos. Outros preferem colocá-lo
num forno a 150' durante 10
minutos, o que permite tirar a
gordura, pois o fígado contém
30 a 35% dc matérias gordurosas. E* depois "purificado" sôbre grades de madeira, guarnecido de "truffes" e colocado em
latas.
bem
consumi-lo,
Só faíta
fresco, nunca rom salada, o que
constitui rima heresia, c de prçíerência no principio da rçfcíção. enquanto o paladar ainda
está capaz de apreciar «ua Mborosa «utUidad*.
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958

ESPORTE MENOR
E. C. DUCAL x G. E. TYRESOLES A GRANDE ATRAÇÃO
— Escaladas as duas equipes
Quarta-feira à noite na preliminar do jogo Brasil x Bulgária
Vibrarão quarta-feira a noite conti'., por antecipação podemos
os torcedores simpatizantes do íu-1 dizer que a partida irá agradar,
tebol amadorista, com a realiza- devendo mesmo vir a constituir
ção do sensacional encontro que!uma das primeiras grandes atracolocará [rente a írente, no maior ções deste ano no futebol ama'estádio do Mundo, as equipes do dorista.
em
Outro fato que também
Esporte Clube Ducal, campeão do
contribuir para o
campeonato dos lojistas varejistas muito virá
do Rio de Janeiro de 1957 e a do sensacionalismo do encontro, seTyresoles, rá, que as duas agremiações em
Grêmio
Esportivo
futuro próximo estarão disputancampeão classista de 1957.
A espectativa pela realização do o mesmo campeonato, junto a
do referido encontro é grande, Divisão do Comércio e Indústria,
notadamente pelos simpatizantes dentro do Departamento Autodo Tyresoles, já que para os mo da Federação Metropolitana
mesmos, uma vitória sóbre o Du- de Futebol.
cal, lhes serviria como uma rea- '
ESCALADAS AS EQUIPES
bilitação, visto terem perdido a
Salvo modificações de última
primeira partida realizada frenhora as duas equipes já estão este o adversário daquela noite.
Tanto o E.C. Ducal como o caladas devendo as mesmas forG.E. Tyresoles, ambos estão cre- marem assim constituídas: E.C.
clenciados à proporcionarem aos Ducal — orge, Leoni, NJestor e
torcedores que afluirem ao Está- Flávio: Amaury e Décio; Bill, Jodio do Maracanã um belo espe- simar, Irineu, Juarez e Aloisio.
G.E. Tyresoles: Romiro, Geraltáculo.
Nós, que acompanhamos todo o do, Paschoal e Jorginho; Azarias
das e Tião: Mundinho, Agildo, Artreinamento
trabalho de
equipes para o mencionado en- naldo, Lauro e Cidinho.
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conhecer a formação da seleçao principal, que iniciara o
ireinu uc_ui tarue. Apenas
duas alteraçoe. loram oiicializada. Ninou Santos suostituna Oreco na zaga lateral
esquerda e Moacir ocupara a
meia-direila em lugar dc Didi, que náo apresenta conaiçoes tísicas saüsfatória.
FORMAÇÃO DAS EQUIPES
As três equipes, esta tarde,
obeaeeerao a seguinte escalaçao; Seleção "A'! — Gilmar;
De Sordi e Bellini; Dino, Üózimo e Nillon Santos; Joel,
Moacir, Vava, Dida e Zagalo.
— _.'eLeção "B" — Casuino
(Ernani); D. Santos e Mauro; Zito (Roberto), Orlando
e Oreco; Garrincha, Zito (Roberto), Mazzola, Petó e Pepe
(Cannoteiro).
Flamengo — Fernando;
e Copolilo; Jadir
Joubert
(Tomires), Dcquinha e Jordan; Baba, Duca, --enrique,
Luiz Carlos e Allredinho.
PAVÃO E DR.

O onze do E.
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Dividido...

C. Ducal, sério adversário
G. E. Tyresoles

para

o

EM JACAREPAGUÁ O SENHOR DOS PASSOS F. C.
O Anil F. C. sério adversário — Completas as equipes —

Preliminar
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GOSLING

Autorizado pelo dr. Paulo
Santiago, médico do Plamerigo, Pavão, em companhia de
seu pai, procurou na tarde de
ontem o dr. Hilton Gosling,
sendo por êle examinado demoradamente.
Falando à nossa reportagem, o médico da seleção declarou que o joelho do zagueiro rubronegro estava aincia bastante atroliado. Esclareceu que à primeira vista,
na tarde de ontem, comannão lhe parecia necessária
cirúrgica,
uma intervenção
mas que não era um diagnostico definitivo.

2.° Caderno

FALANDO DE T ÊNIS...
•

ISMAR BUARQUE

A MAIOR VITÓRIA
DE MARIA ESTER

GRAMA
ADVERSÁRIA
dos Brasileiros
Como é do conhecimento geMl, o Brasil enfrentará a Inglaterra nos próximos dias 15,
16 e 17 do corrente, nas quadras de grama de Eastbourne,
dando prosseguimento à disputa
da Taça Davis do corrente ano
(zona européia).
Ao que tudo indica, será um
cotejo difícil para os tenistas
nacionais, náo só pela catego.
ria dos seus adversários, entre os quais despontam Michaei Davies e Roger Becker (já
atuou entre nós), como também porque os encontros teráo lugar em quadras de gra.
ma, onde os brasileiros ainda
nào adquiriram
uma experiêncla necessária. De qualquer
forma, porém, nfto está fora de
cogitações um triunfo nacional,
visto que Ronnie Barncs, Ivo
Ribeiro, Carlos Fernandes e o
"capitão"
Ronald
Moreira
cnconlram-sc há dias treinando na grama, visando uma rá.
pida adaptação. Além disso, é
interessante recordar que Ivo
Ribeiro recentemente denotou
Roger Becker (n. 2 da Inglaterra), resultado, aliás, também já alcançado por Carlos
Fernandes, em partida memorável
na
capital
paulista,
quando da excursio de Becker
ao Brasil.
Ivo, Lclé e Ronnie, qualquer
que seja o resultado de seus
os Ingleses, Já
jogos contra
estão inscritos r.o importante
Campeonato Internacional de

Tornaram-se incontáveis os trlunfos alcançados per Mana Esier Bueno em sua presente excursão, inicialmente cm quadras norte-americanas e, já agora, nos "courts" europeu. Justifica-se, portanto, a repercussão que suas vitórias vem sendo não só m imprensa européia como, mais particularmente, cm nosso pais, onde
um lugar ao sol. Está assim
o tênis só muito raramente consegue
de parabéns não só a futuros., "estrelinha" bandeirante, como também o tênis brasileiro que. por scu intermédio, está com seu prestígio firmado nas páginas de nossas revistas e jornais.
Poucos, entretanto, podem
avaliar o valor das últimas
vitórias alcançadas por Maria
Ester Bueno na Europa, uma
vez que, afora os merecidos
elogios, quase nada de esclarecedor tem sido divulgado
pelas agências telegráíicas.
Assim, raros são os que toconhecimento, por
maram
exemplo, do alcance do triuiito conseguido por Maria Ester. em meia hora. sobre a
australiana Thelma Long, por
6x1 e 6x1. Thelma Long, podemos esclarecer, apesar de
se encontrar, há algum tempo, em litígio com a Federação Australiana, pode ser considerada como uma das mais
famosas tenistas da Austrália.
entre
Por muitos anos figurou
"rankings"
as primeiras nos
mundiais, sendo quc, como
duplista. chegou a não ter
rival. Inclusive, de parceria

com o argentino Moréa (hoje
afastado do tênis por doença),
chegou a ser finalistar de
Wimbledom.
Verifica-se,
desta
forma,
que a vitória sóbre Thelma
Long foi o triunfo mais importanto conseguido por Maria Ester em quadras "tiropéias. Todavia, não foi a sua
única grande vitória.
Outra
importante foi a que obteve
contra a italiana Léa Pcricoli, tamb.m famosa t o inteentre as primeiras, do
grante,
"ranking" italiano.
O Campeonato de Roma dcverá encerrar-se hoje e, logo
em seguida, Maria Ester Bueno participará do Torneio Internacional de Barcelona, para depois disputar o Campeonato Internacional de Paris,
autêntica "avant première" de
.Vimblcdon e a iniciar-se no
dia 20.

Depois de vencer espetacular- parados para cumprir uma boa
nis, inclusive o dc Wimblemente o esquadrão do Esporte exibição.
Paris, bem como nos certidon.
onde sáo Imensas
ns
Clube São Tiago, na tarde de do-! Assim sendo nada aliará para
mes que precederão o grande
suas possibilidades, principal,
wwUm\\\\\\\\ ____r^________V«4^_________LI¦-_____¦_ fl HmÍ
Campeonato de Wlmbledon, do
I. mingo último em seu próprio do- o referido préiio por ser apontamente depois dc sua vitória
mínio, voltará a campo na tar- do como o mais sensacional no sequal também tomarão parte.
sobre o campeão mundial de
Em todos esses torneios Ronde de hoje a equipe do Senhor,tor amadorista daquele recanto
tamnic
Barncs disputará
Juvenis do ano passado, con•* dos Passos Futebol Clube, da zo-do Distrito Federal,
t
¦__rn 1
lw_fc<* * ____*"£! f __ir*"'<^----F-L fúrní ttm
Í* "' li *_r '
forme Já divulgamos.
bém os campeonatos de juvena do Centro.
INDIVIDUAL E
O quadro de Emir irá até Ja- CONVOCAÇÕES
BRINCADEIRA
carepaguá, onde enfrentará o e_-| A equipe do Senhor dos Passos
quadrão do Anil Futebol Clube, F. C. para o compromisso da tarOs movimentos da seleção,
um dos mais categorizados con-dc de hoje alinhará com a sua
Amaral, fojuntos daquela localidade. força máxima, como seja inte- dados por Paulo leve.
SeguiuA equipe visitante que vem grada de todos os seus jogado- ram de caráter
ficou cm poder de Joaquim Rasgado e J.
Cariocas para brasileiros — Segundo inatravessando a sua melhor fase:res titulares, tanto assim que a se um ligeiro bate-bola e
brincadeira,
uma
seguida
em
Freeling.
formação
chegada ao nosso conhecimento ,a
de
conformação
de
esportes
vem
a
com
campo
disposta
irá
a!direção
a
técnica,
Tyresoles,
E.
provável
que
Equipe do G.
?,; #,í v
Federação Metropolitana de Tênis está enconquistar uma grande vitória. vocar todos os atletas efetivos e para todos os integrantes do
enfrentará o E. C. Ducal
vidando esforços para reunir uma poderosa
plantei.
Torneio Noturno do Countrty — Será iniPara que as suas pretensões ve- reservas,
equipe, a fim de participar, com o maior
ciada amanhã a disputa desse tradicional cernham se tornar realidade, os
UM DIÁLOGO SUGESTIVO
CAMPEONATO DE RIO BONITO
brilhantismo, do próximo Campeonato BraPRELIMINAR
tame, nas quadras do Country Club, sstando
responsáveis pela preparação do
sileiro Infanto-Juveníi e da Juventude, a ser
submeteram o conjunto a, Antecipando ao encontro principrogramados para a jornada inaugural oito
Assistindo ao treinamento
Motorista e Proletário frente a frente - Peleja que empolgará onze,
levado a efeito, êste ano, no Ceará. Entre
um rigoroso sistema de treina- ] pai estarão em ação as equipes de da seleção, palestravam anijogos de simples masculinos, 8 de simples fc-,,,-,.
mento.
laipirantcs
das mesmas agremh- madamente o presidente do
os tenistas visados para a formação dessa
mininas e 8 de duplas masculinas.
, ,.
, . .
Proletário A. C. e Mo orista atravessando uma fase pouco
equipe enumeram-se: Angela Maria Moura,
r um es£ôr(.0 dajções> peleja esta que dadas .is Flamengo e o técnico VicenTodavia
F.C disputarão hoje novo cias-, propícia,.tudo íaraapara^reabili- repor agem, conseguimos qualidades dos quadros prelianPaulo M. Moraes e Sérgio Carvalho, na caDROBNY DERROTADO
pue 0£ d« jacarepaguá, tes, em nada ficará a dever te Feola. Em dado momento,
sico" dc Rio Bonito, lutando ain-tar-se frente ao atual líder do
tegoria de 9 a 12 anos: Nelson Roberto Mo*
diz
a
Santos
Hilton
o sr.
da pelo direito dc continuar aspi- iwUnic Pani issoi o diretor de es- > t" M
reira, Jonc T. Azulay, Hélio Carvalho e Luís
tg tècnicamcute prc_,ao cotej0 principal.
LONDRES, 10 — O britânico Tony PieFeola:
rando ao titulo máximo do cam- portes do Motorista sr. Zacarias
s
Gama Robinson, na de 13 a 15 anos; Anthoderrotou, surpreendentemente, por 6-2
kard
"Reservei
tomou
todas
Tonas,
as
de
três
Liga
Riobonitense
da
passagens,
precaupoenato
e Maria
Dauphinot, Afonso Ferreira
nny
Jaroslav Drobny, do Egito, na final
c
6-2,
TERRES.TRE
NO
MARACANÃ
SUL
AMÉRICA
A.
A.
e
está
confiante
você
em
seus
os
o
MoDesportos enquanto que
ções
pujogadores que
para
Paulo
no juvenil e Jorge
Volante,
masculinos do torneio de tèLuiza
individuais
de
vai cortar da seleção".
lòrista, que na longos anos man- pilos que prometem uma sober— Na preliminar do
Lucy
Leliman, Maria Helena de Amorim,
nis que se realiza no Parque Shivley.
O técnico nacional, sorritém a supremacia no futebol da- ba atuação diante do numeroso Frente a Faculdade de Ciências Jurídicas
Maia, Elcy Maia e Dawn Barnes, no certame
certo ir
dente, respondeu:
quela localidade fluminense, vem público que deverá por
jogo Seleção do Brasil X C. R. Flamengo
MARIA ESTER SEMIFINALISTA NA
para a Juventude.
"É passagem
demais,
assistir ao esperado "match" do
DUPLA
do ano.
presidente".
Os torcedores simpatizantes do cuklade de Ciências Jurídicas,
.; !. *
—
A tenista brasileira, Maria
10
ROMA,
futebol amadorista quc compa-j A peleja em que estará empeas semifinais de duEster
Buenos,
,.
SOLTEIROS E CASADOS
passou
—
nhacla a A. A. Sul America Ter,
, . hoje
Muia,
Lucy
,
Rcsid/cidos da 1.* classe
ao e_ta- j restrC) nova filiacia da Divisão do
recerem ha tarde de
do
torneio
femininas
que aqui se realipias
savencendo a Maria Helena de Amorim,
dio Municipal do Maracanã, te- Comércio c Indústria a ser criada
za, junto com a norte-americana Mirian Aro
tiFinalmente a tradicional peleja SAICAN X BRASÍLIA
cabendo
classe,
1.'
da
campeã
grou-se
nold, ao derotarem ambas as sul-americanas
entre casados e solteiros da Rua
rão a oportunidade de assistirem;junto at Departamento Autônotulo masculino a Rcginaldo Barncs, Mana
Rcnne Sohurman e Sandra Reynolds por
titulo
dr. Noguchi (liamos), será rea
o
Será realizado hoje à tarde n_ peleja que servirá como preli-|rro da Federação Metropolitana
levantaram
Barbosa
Helena e Zuleide
c 6-2.
6-2
li/.ada graças a cooperação do nu tampo do E. C. Saican, na pr i- minar do encontro da seleção _,0;de Futebol, vem sendo aguardao
masculino
enquanto
feminino de duplas,
desportista Manoel Estevcs Ma- ia do Carmo, o encontro amistoso1 Brasil x Flamengo, uma partida d. com grande ansiedade pelos BUCAREST, 10 — Partiu de rechado (Manduca, cedendo a pra- enlie os quadros representativos que dadas as qualidades técnicas n-irmáos, que serão companhei- gresso ao Brasil a equipe dc tuleS. C. Brasi-j dos scus participantes promete ros na nova Divisão
ça de esportes do Irmãos Goulart do grêmio local e do "match"
boi do Canto do Rio, que aqui enINQUÉRITO SOBRE
F; C.
lia
de Cascadura. O
cm um desenrolar dos mais atraentes, A equipe da Associação, para a frcntou anteontem um time ru
de
hoje
alinhaPara o jogo, estão convocados apreço, arrastará sem dúvida;quando estarão frente a frente as partida da tarde
meno Antes de embarcar, o trei
FÉRIAS NA FRANÇA
os seguintes jogadores: Às 9 ho- grande multidão de vez que tra- equipes da Associação Atlética ra integrada de todos os seus va nador Zezé Moreira declarou:
"Sentimo-nos felizes por ter caA direçáo-geral do Turismo,
1.*
ras no campo: Solteiros — Onir, ta-se de dois conjuntos dos mais Sul América Terrestre e a da Fa- lores titulares.
ti»
P*£.)
(ContlmmçAo
com a colaboração do Instituto
Bolero, Wilson, Estevan, Tibúr- renomados nos subúrbios.
bido ao nosso time a honra dc
Nacional da Estatística, efetuou
cio, Compadre, Laís, Kuca, Ferque
inaugurar uma série de Jogos en- de tanta admiração pelo que viu c. durante a conversa
Para este jogo a direção dc cs0 SÃO TIAGO PROCURANDO REABILITAR-SE
"maravunoso , "artíst,"estupefato", "maravilhoso",
a. »uum amplo inquérito sobre as fctre destacados desportistas rume- mantivemos,
reira, Zequinha, Filé, Cezar, Otá- portes do Saican solicita o comas
palavras
Mantivemos,
rias, nas cidades ou aglomeravio e Pulutaparecimento dos jogadores abai- Receberá a visila da A. A. Nova Aurora Mirim de Jacarepaguá nos e brasileiros. Estou certo de co"
diversas vezes. A sua opinião,
nos seus lábios,
se
repetiram
co1'
"France Football
de mais de 50.000 habitanma rs, indas
esses cotéjos se multiplicarão
é
ções
que
Casados — Nillon, Crorl, Rei-lxo rio horário quo sc segue: 15
do
nas
transcrita
páginas
— Preliminar
jáá
O inquérito estudou a situates.
cm futuro próximo". (.U.P.).
part
inclusive-porqueide«ne
zinho, Ivo, Pirti, Osvaldinho, Zi- hor; s na sede: Gilson.. Tarciso,
importantes,
e
eressante
^tafelicidade
ção de 11 milhões de adultos, e
ca, Nillon. Cheiroso, Moacir, Ma- Vito.ino, Vado, Zé da Mina, Ivan,
i_\ttíU^^SMb^9l^^õ coma mais extrema
os primeiros resultados revelam
Procurando reabilitar-sc do re-levada a efeito nos domínios do
ná, Arlindo, Pigueredo, João da Neném, Geraldo, Wilson, Jair e
nas comparações.
quc 10 milhões de franceses sóvez sofrido na tarde de domingo c'ubc inhaumense.
Feira, Pirilo c Almeida. IZeca.
bre 11, viajam para as férias,
Disse Hanol, referindo-se ao manejo da bola pelo jogador
último quando cm seu próprio! Outro fator quc em muito consendo que 1.300.000 passam as
brasileiro:
domínio foi fragorosamenlc der- tribuirá para aumentar a expec"tratada" no sentido da palaférias no estrangeiro. A percen— A pclola 6 acariciada, é
rolado pelo esquadrão do Senhor tativa pela realização do préiio,
tagem média das pessoas quc aupor um•
dos Passos Futebol Clube, estará rclaciona-se ao fato das provaRecebe o impulso exato, como sejôsse «mtrolacla
vra.
sentam-se de seu domicilio c dc
hos
de ser-lhe hosnovamente em ação na tarde do veis modificações quc seráo infio; a força, a distancia, a altura. A bola, antes
64% (49% cm 1951). c a grande
humilde
(Continuação da 1.» pág.)
hoje a equipe do Esporte Clube tioduzidas na equipe que irá a
til I um aliado do jogador brasileiro, obedecendo-o
maioria dos franceses ausentamdomesticado.
animal
um
como
A parlo feminina estrangeira, éslc ano estará desfalcada da deSão Tiago, desta feita dando com- campo procurando reabilitar-sc
cegamente,
se por um período dc 2 semanas
Atlé-i
Associação
tontora do título, Carmen dc Conen — quc so encontra na Europa.
da
bate à equipe
rádio dc
10 — A
LONDRI-.S,
a um mês: 03% na região pariINVENCÍVEL
ATRAÇÃO
o
Sul-Brasllolro:
vão
nomes,
Jacarcpa-j
PRELIMINAR
Outros
estrangeiros porém,
prestigiar
tica Aurora Mirim, de
Moscou anuncia que o campeão sosiensc. No oue diz respeito ao
c
a
Marcampeã
Margarita
Magllone
a
jovem
grande
possivelmente
guá.
de marcha atlética Grigiry
,,
-Jvlétlco
período das férias, a metade das
—
conas
representantes
o
--São
ainda
desconhecidas
do
Chile
ta Chavarrla.
Ao mesmo tempo
de ven-l. Oujra peleg, «
marcou seu segundo retem lugar em agosto, cnPanlchkin
vontade
\iagens
a
Dada
BASQUETE
DE
grande
REGRAS
—
boir
Paulo,
a
amadora
Betty
a
S.
Evelyn
firand.
um
do
t|UC
do Uruguai, devendo
^^«^
Piomctc
dois dias, ao co- linuou Gabriel Hanot
cm
represeiPuvia^'
os
d
mundial
as férias fora da tementre
reina
cer
quc
que
;«,mljem
quanto
—
—
havia
scu
marido,
braOsward
bom desenrolar reunira as equi- bri
programado com
jogadora carioca,
•lorada representam 10%,
dc 20.000 metros la exerce sóbre o jogador
tudo
distância
Inhaúma,
cade
ao
clube
do
tentes
Finalmente,
quanto
comparecer
as
disputas
do
IV
Sulo golflsta .Mário Osward,
de aspirantes dos menciona- em um_ hora 27 minutos e 38,6 sileiro uma atração quc parece
Os resultados variam segundo
èva-noVa crer que a peleja pro-l^
ráter do jogo dos brasileiros, o
Brasileiro. Ao que soubemos, entretanto, imprevistos fizeram com
dos clubes, encontro este que an- sc,imdos. 0 feito, realizado onlem invencível e quc o escraviza,
con.deverá
hoje
francos observou o a categoria social: profissões ligramada
para
aos
obsjornalista
quo suspendessem a viagem a Pinto Alçgre. E, sem a presença da
insensível
tc^cdc.
i10
tornando-o
reprincipal.
cm
superar
o
préiio
stalinabad, vem
berais, 80%' empregados, 02%;
Htmr uma das grandes atrações
seguinte:
campeã do Rio do Janeiro, Alice Machado, e o desinteresse rias
Ta"to n« prdinÜMt como no cordo estabelecido em agosto de táculos e mesmo à própria fiMais rápidos, mnis sutis, operários, 56%; patrões da in,r , o torcedores;<te Inhaúma/ encontro
outras jogadoras daqui, o Distrito Federal nào contara com nenhuma
Com
a
do
momento.
as,]936
ambas
nalidade
principal,
pei0 russo Mikhail Lavrov com
seri
Pi min
rpfíí?drcontenda
contencia seia
menos resistentes, os brasilei- dústria e do comércio. (14%: direpresentante ao importante campeonato.
que „a rcfenda
já
CC)UÍpes formarão integradas deh hora. 27 minutos e 58,2 segundos. bola nos pés, o jogador braversos (Exército, policia, artisros preferem o ataque direto
atradominado
é
pela
todos os seus jogadores titulares,' Anteontem, Plnlchkin havia es- sileiro
a Ias, etc), 74%; não ativos (apoconduz
adversário
ao
que
tea
embora
"carga".
o quc servirá para garantir otabelecldo novo recorde mundial ção da pelota,
Variam
Nisso, a
s -nlados, etc), 39%.
pelota, ã
êxito dos encontros. jtnmbém para os 10.000 metros emi nha sob o seu absoluto domi"carga"
a obstrução e conforme a idade: dc 14 a 17
passa
regras,
anos, 82%"; do 18 a 24, 62%; de
42 minutos, 18,3 segundos, (U.P.). | nio.
é condenada
pelas
25
não
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a 29, Gfi%: de .'10 a 39, 65%; de
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mesmo
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em1
Nacional;
x
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tebol programados para hoje nos!Santo André
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dida entidade, c congratulou- vários Estados do
fuí
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Bragatlno x Palmeiras: em Jaú
A REVISTA DO FLAMENGO
se com o lider carioca do nos Informa a
Segundo as regiões escolhidas,
1ebol pelas regras do basque—
—
cm
Sao
—
(Turno
Noroeste;
Campeonato
Mineiro
de
Jaú
XV
Oswaldo
Sr.
movimento
os resultados foram os seguintes:
tede classificação) em Belo Horizonte Caetano do Sul — Sfto Caetano x
Aranha Filho — pela honrosa —
O Flamengo assinou contrato
HIPNÓTICA
cr. ipo, 32%; mar, 35%; monFORÇA
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Portu"Visor
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Batatais
x
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Guarani;
Juventus;
Sete
Seidéia dc ser o Porto Alegre
Editora e
com a editora
tanh' 15%: estrangeiro, 12%, etc,
em,publicidade..
Batatais;
x
Desportos
gufsa de
impi.imir a
local de sua primeira teu- lembro x Asas.
a aprimorar suas equipes para a disputa da Copa da
conclusões,
Visando
A duração das férias, por pnrpara
suas
"do
Tirando
Prudenti-i
Presidente Prudente
Flamengo" que I Mundo na Suécia, as seleções da Inglaterra e da Iugoslávia prelianino.
,_..•_,- «Vida
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iti.gcm, é' uma semana, llrá:
Hanot"
Gabriel
cc
na x Internacional de Bebedouros;!todo!.
OOO
Há dias, figuras do esporte
os me-es divulgará amplo] rão hoje amistosamente na cidade de Belgrado, sendo o resultado
brasileiros, num mais dc 1 semana, 22%; mais dn
dos
'""""
presença
—
Portuguesa Cario noticiário dc todas as atividades
cm Caratlnga
carioca, reuniram-se no Gàdesta pugna aguardada com invulgar interesse pelo publico esgrupo eliminatório em que sc 2 semanas, 28%: mais demes3 seCampeonato Paranaense -- Fm ca x América local.
até
mundial.
,
. . ,
do rubronegro.
vea Golf, acertando pontos de
portlvo
,
encontram a Rússia, a Ingla- manas, 26%; mais dc 1
Como é do conhecimento geral, a Inglaterra triunfou ha dias
vista. Desta maneira, o IV Curitiba — Atlético x Ferroviário:;
Como o contrato foi firmado;
maior 2 meses, 4%; 2 meses c mais. 9%.
a
c
Áustria,
a
terra
sóbre a seleção de Portugal Uxl), náo tendo! entretanto, sua
no principio da semana é proOs meios dc transporte utlliSul-Brasllelro de 1958 vai cm Ponta Grossa — Operário xl
atração que o futebol jamais
equinc logrado satisfazer inteiramente aos torcedores londrinos,
vável que já no mès de junho
marcar nova era na história Guarani.
zadossao: trem,47%; carro,41%,
produziu
assisI.engycl
János
que
companheiro
nosso
PELOS CLUBES
como nos revelou o
O confronto da volunta- ônibus, 6%; motocicleta, 2%;
todos os adeptos do grande clurio golfe do Brasil: durante
tiu a peleja cm Londres e estará hoje presente ao jogo de Bel- , riedade e habilidade indiviOOO
be encontrem sua revista nas
teus jogos nasceu a Associaavião, 1%; outros, 2%.
E ENTIDADES
grado.
dual dos brasileiros com a
principais bancas dc jornais desçâo.
a
característica
apresenta
hoje
dc
Conseqüentemente, o préiio
Campeonato Cearense — env Km
lôrça e coletividade dos curoprosseguimento ao campeo- ia Capital,
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LOBS E DROP-SHOTS

DE REGRESSO
O CANTO DO RIO

GABRIEL HANOT ...

RECORDE
MUNDIAL DOS 20.000
METROS

DE UM TACO A OUTRO...

Inadiável. ..

FUTEBOL PELO BRASIL

Inglaterra x Iugoslávia
sensação de hoje em Belgrado

EMPATOU
0 BANGU
NA DESPEDIDA

PARAGUAI
PAGARÁ ESTADA
EM P. DE CALDAS

CAMPEONATO
DE BASQUETE
DA

VASCOxTOLUCÁ
HOJE NO MÉXICO

ARGELINOS
DERROTARAM

NO JAPÂ0
AS OLIMPÍADAS
DE 1964

MARROQUINOS

.
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio dc 1958

2.° Caderno

Pmmmyy^^mm
'; í'>MkV--- .¦'"'-'7'' ' -~a9 H
l :•-.->#%p"./':.'
;-K/w.í i ji
(

H

A Ordem dos Advogados do Brasil
e as ocorrências de Vila Cachoeira

COORDENASCÓPIO N.° 55 — DOMINGO, 11 DE MAIO DE 1958 — POR P. LANZILLOTTI

Denúncia apresentada sôbre prisão e espancamento
de advogado no dia 1.° de maio

PAREÔS

3.o

| 1»

12 i 12

3» I 4» ! 5»

I
I
I
I
6» | 7» | 8» | 9a UO»

13 13 ! 14
I
I

24

I
13 i 23 | 13

1»

n"

13" 14» :i5»

'

12 i 13 I 14 I 23

16»

,11»

18»

1%

12

13

24

19» !20*

li
13

21»

14 14

RATEIO»

|22» 123» 124»

Ml
I 23 i 23

24

O advogado Valed Perry íoi in-] dos Advogados compareceu aos
!... I 33
..„! 33 34 12 | 34 12 34 12 34 12 34 12
ç' '.fr*>*/
23
23
33
33 1 33
13
4."
1
13 ;. 23
23 ! 13
dicado pelo Conselho Secional! gabinetes do chefe de Policia c
I
I
11
I
• '•*^'_____\
nos
Advogados
do
levando
ofícios
do
dos
da
Ordem
,
prefeito
*m
mmmjElàlmk
23
I
23
_^^^fc
14
i
11 12 | 12 13 13
14 ! 23 ; 11
14 | 23 ! 23 ! 11
I 12 12 13 I 13
J
5."
j,
v
_t___j_\i_¥«tít___i _*<&* •
Brasil para promover diligên- quais são solicitados esclareciI
I
I I
I
I
I
I
12 | 13 14 24 ; 34
13
13 | 14 I 24
24 I 34 ! 12 13 | 14 24 I 34 j 12
34 ! 13 ! 24
6.o
cias relativas a uma denúncia mentos sôbre a agressão sofrida
I
.
1
I
I
I
I
I
apresenta àquela instituição sô- em Vila Cachoeira pelo advogaI
'
'
'
13'12
!
12 ! 13 ; 34 34 33 | 13 ; 34 23
12
23 33
34
23 34
7.o
13
12 ! 23
I 33 \ 34 13 23
no do Magarinos Torres e quanto
bre ocorrências verificadas
I
I
i
li
III
'
dia 1' de Maio, com posseiros da ao cerceamento de sua atuação
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Vila Cachoeira, situada no Alto profissional junto aos posseiros
I
da Boa Vista, na jurisdição do daquela localidade.
17° Distrito Policial. O nome do ~
¦ advogado Magarinos Torres es-.
No quadro acima, a coleçlo coordenada de 25 acumuladas, numeradas, ile duplas O leitor que não teve tempo para estudar o programa,
pode escolher uma uu mais acumuladas c inverter em 2 e 3. Os páreos e respectivas duplas em coordenação na tabela acima, sáo os
' teve em foco nessa ocorrência por!
seguintes: TERCEIRO PÁREO: 12, 13, 14, 23 e 24. QUARTO PAREÔ: 13, 23, 33, 34 e 12. QUINTO PÁREO:'li, 12, 13, 14 c 23. SEXTO PAter o causídico sido convidado a
REO: 12, 11, 14, 21, c 34. SÉTIMO PAREÔ: 13, 23, 33, 34 e 12. OITAVO E ÚLTIMO PAREÔ: 13, 23, 34, 14 e 24.
No
depor naquela delegacia.
fato menciona-se a responsabilidade do prefeito da cidade e do
chefe de Polícia, quanto às conadvindas
daqueles
seqüências
a
acontecimentos, como sejam
(Conclusão da últina jnigiua)
vários
trabalhadores
de
prisão
^^^f^_________¥^_§__^_^ -*^ **fflff^^
favelados, interdição das ede da
•Proprietário:
Luiz G. A. Valente. Treinador: João Araújo. Criador: Ro"Associação Pró-Melhoramentos Foi inaugurada na Esplanada
berto e Nelson Seabm,
1.° PÁREO
de Vila Cachoeira" e da prisão do Castelo (local da antiga Fei3.° PARDO — 1.500 metros — AU, — Prêmios: Cr$ 65.000,00,
com espancamentod aquele çatfjj fade Amostras) a Exposição Na
—
em
101".
1.500
TURQUIA
»}.V lü.5.0,-0, 13.000,00 e 0.750,00.
4O»)
marcando o
sídico e cerceamento ao exerci cional de Polícia,
GUAIÚNA — 1.000 em 68".
início da II Conferência Nacional
cio da profissão
Não fosse ótimo o estado dos
Para que o major Antônio João
56 113.308 11.00 12 2.075 428.00
I l.o Jaguaribe, M. Silva
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de
Polícia.
o
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ato
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requer, damos a foto acima. NeINTERDITADA
:
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51
3." Duque, J. Tinoco
(Jaguaribe) 14 21.553 41.00
presentes
da reportagem, a estas horas esCERISE — 1.500 em 98".
la, embora na impressão de jor4." Scipião. Ii. Vasconcellos .. 5? 11.543 109.00 23 2.935 303,00
lícias de vários Estados e Territariamos
lamentando o
Rrave
nal não se divise o motorista, ês56
16.693
76,00 24 22.079 40.00
5."
Fórum,
E.
Castillo
Vila
Cachoontem
na
Esteve
tórlos da União, além de altas
2.° PAREÔ
acidente ou mesmo a morte
dc
34 26.845 33.00
le quando notou que a máquina
Valed Perry e autoridades locais. Cortou a fita
eira
o
advogado
um nosso companheiro de redafotográfica do nosso companhei158.788
44 33.855 • 26,00
ali verificou que a sede estava simbólica da mostra o desembarcão quande um destes irresponCLARISSE — 1.200 em 84", carreirão.
ro ia funcionar, diminuiu a marinterditada por guardas munici- gador Romão Cortes ds Lacerda,
fiáveis do volante, que
dirigem
ÊXTASE — 1.000 em 66".
111.703
cha e durante muitos metros se
lotações, saiu tí;i traseira de um
e. queo . dvogado Maga- presidente do Tribunal de JustiLA TUUPE — 600 em 37"2/5.
manteve na nessa traseira. Fipais
ônibus na Praia do Flamengo. O
rinos Torres estava impedido de ca do Distrito Federal. Falannalniente, depois de buzinas ihURUTACA — 1.300 em 85''2/5.
atrabiliário motorista abriu a sesistentes pedirem passagem,
éle
exercer o livre exercício da ad- do aos presentes o delegado Sílvio I
ta c imediatamente desviou para
resolveu passar, ocasião em que
3.° PÁREO
vocacia. No local informaram Terra dirigiu uma sau(jaÇão aos
a esquerda sem olhar pelo csfoi fotografado procurando, esque a interdição fora determina-,congressistas e disse do alto sig—
pclho retrovisor. Isto afirmamos,
conder o rost-) O lotação que
1.400 em 91".
UKRANIA
da pelo 179 D. ?¦., porem indo lliIicado da exposição, a primeira
porque se tivesse olhado, não tefaz a linha "Praça
15-Gávca".
DAMA NEGRA — 1.400 em 96".
a essa delegacia foi informado de
ria feito o quc Icz já que o nosrealizada no Brasil,
tem o número de ordem 963 c
gê
MY FAIR LADY — 1.200 em 81".
que tal medida nao partira dali.
to veiculo estava bem próximo.
No Palád da Rel 5o 0 gene.
placa 5-66-00.
CLAN — 1.000 em 65".
_ía-S?í_.í^
Ama«r.v Kruel chefe de Po4." PÁREO
L..lf^2„nn,
imitia, inaugurou uma placa comeDiferenças: uni corpo e um e melo corpo. Tempo: 96"3/5.
nn inhin,.» S„ Pr*. HnP„ _£", morâtiva do 150.» aniversário de
SARAU - 1.600 em 104"2/5.
' policiais, homenagem
Vencedor: (4) n.oo. Dupla: (S4) :t3,oo.
Slfipi/^n-ir^I^lividades
. ,
ueinaldo Keis, asseverou ao cau*.,„„•--•„ j„ -n-r,
BAR-EL-JEBEL — 1.400 em 92"2/5.
Movimento rio páreo: CrS 2.704.910,00.
sídico que a interdição ^cè-fUà^-^^^fetí^-fcSífí^
UBATIM — 1.600 em 105"2/5.
JAGUARIEE — m., t., 5 anos, Pernambuco, por Colonist II e Pharoí
s-p- W*™ deciicam, ao espinhoSeFederal
de
—
do Departamento
Llglit,
Proprietário: Arthur
1.900
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131"3/5.
BRACHETTO
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-¦¦-•
-•- ..¦"> enen
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socie'_.-,,•
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Lundgren.
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Posto do Corpo de Bombeiros, o ônibus, Clarice Rainho, de 38 o advogado Perry contestou
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Teatro
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Amanhã
1.390 metros — A.U. — Prêmios: Cr? 80.000,00,
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início
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face
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dentes", de placa 8-42-20,
que Carlos, de 10 anos, colegial, mo
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naquele detiartamenio, na D.P.S- balhos dessa Conferência.
11 2.219 485,00
l.o Montegraal, J. Portilho .. 54 62.774 26,00
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P.
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e
__&%,¦__&__%ff'3fl J## ___________________
.,'*"¦ .' t

'/¦

• __¦:......_-..- Ia íy I. m' ^^^^^^BSISSPl^^HI

I'

I

II

II CONFERÊNCIA
NACIONAL
DE POLÍCIA ¦

I ! I

RESULTADOS DE ONTEM

Da leitura dos relógk

.'

..:¦.:

''.-.

Cinco feridos na colisão

¦__ flfl

Br

«S Pnfff-fMffr- ^ffí *'__*ar

•' ?1| wfflp Êm
'

$__*_____

MM

•..,, :$Wm ÁiWjdammmWÊ^mmW^
'- 'r&tSÊ^twH
w%^Sx

jjjJIB

^T^£j&8p&'**™ ¦"¦-".. ¦

'''^ÍmWwB^B _______KqI

¦ :» ;_^3ÍiE&9^|

____f>:'á_B

^I^tttliii'c-V' '

\yfm___

'MMÉ___________t

'

^^IIIIB

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO
TÉCNICA AOS LAVRADORES

Para a execução de serviços de
dessas
Além
providências assistência e orientação técnica
aquele representante da Ordem dos lavradores, em matéria de
combate às pragas e doenças das
plantas, assim como aperfeiçoamento das práticas no combate à
saúva e outras formigas cortadeiras, o Ministério da Agricultura acaba de firmar convênio
com o Estado do Amazonas, pelo
BECIFE, 10 — As fortes chuvas que, qual o Govêrno Federal contrinos últimos dias, vem desabando sô- buirá com 600 mil cruzeiros e o
bre a cidade, provocaram, na ta.-de estadual com 300 mil, por um pede ontem, fatal desabamento de uma ríodo de cinco anos. Todos nquêbarreira existente cm Água Fria, na les serviços serão executados pedo la Defesa Sanitária Vegetal tíalocalidade denominada Córrego
Coto, soterrando, na avalanche um
quele Estado, sob a orientação
mocambo e seus moradores.
Providenciados os primeiros socor- técnica da Divisão de Defesa Saros, compareceu ao local uma guar- nitária Vegetal, do D. N. P. V.,
nlçfto do Corpo de Bombeiros, com- do Ministério da Agricultura.
Prevê o convênio, ainda, i diposta de seis homens * comandada
pelo sargento José Luís. que imedia- vulgação e demonstração prática
tamente, Iniciou os serviços de re- dos métodos racionais de conibamoção dos escombros, procurando sal- te às doenças e pragas da lavou-;
var as vitimas do trágico acidente. ra e revenda de aparelhos, inseComo balanço lamentftvel do desas- ticidas, íungicidas e outros detre, íol encaminhado ao necrotério fensivos da lavoura. As rendas
público, em Santo Amnro, o cadáver provenientes dos produtos elaboda doméstica Josefa Vicente de Frei- rados ou adquiridos
pelas verbas
tas, e removidas para o Pronto Socorro com ferimentos de natureza le- dos serviços articulados serão recolhidas às repartições arrecadave, três pessoas. (Asp.)
'
doras federal ou estadual, na base de clois terços, re;pectivamente.

DESABAMENTO
E MORTE NO RECIFE

DART — 600 em 41".
BOMARCHUÊ — 1.300 em 87".
KARDEX — 1.200 em 83", suave.

PÁREO

6.°

3.o
4.°
5.0
0,o
7."

Ranai, A. Cardoso
54 2.999 551,00 |
Freneli C.ui.an, M. Hcnr. 54 5.967 277,00 I
55 39.328 42.00
Vlvidor, L. Rogoni
53 3.901 424.00 |
Ovcrsav, P, G. Silva
54 4.274 387,00 |
Klbravo, A Marcai
207.948

TRETA — 2.040 em 140".
ESMERALDA — 2.040 em 140"2/5.
VENUSTA — 1.400 em 93".
MAS-TUA — 2.040 em 139".
TURQUESA — 2.040 em 135".
ClTADELLE — 700 em 45".
LA MOROCHA — 1.600 em 108".
LA BALLERINA — 1.600 em 108".
7."

19.449 55,00
4.066 265.00
3.027 356,00
34.979 24.00
7.275 148,00
2.848 378,00
405 2.657,00

135.346

PÁREO

UBI — 2.040 em 138"3/5.
COLAR — 1.600 em K-VVS.
MANO A MANO — 2.040 em 140'.'.
TUNIS — 600 em 38".
ROCKET — 2.040 em 135".
RUGENDAS — 1.400 em 92"2/5.
8.°

13
14
22
23
24
34
44

PÁREO

PALMAR — 1.400 em 91".
KUBELIK — 1.500 em 99".
KARTUM — 1.400 em 93"2/5.
CLAMART — 1.600 em 104"2/5.
VAL — 1.300 em 85".
CIÚME — 1.300 em 85"2/5.
TEIRó — 1.500 em 102".
GARIBALDI — 1.500 em 98"2/5.
LAMIRE' — 1.400 em 92"l/5.
MY OWN — 800 em 54".
LIBERAL — 1.300 em 87"2/5.
JABOK — 1.500 em 103".
LORD AFFONSO — 1.400 em 94".

Não correu: Ágio.
Diferenças: 3 corpos e 3 corpos. Tempo: 85"3/5.
Venccd .-: (5) 26.00. Dupla: (23) 24,00. Plac.s: (5) 16,00 e (3) 12,00.
Movimento do páreo: CrÇ 3 944.950,0.0
MONTEGRAAL — m., t.. 2 anos, Paraná, por Mnnl.rrcnl e Calan,
Proprietário: Stud Donaiic. Treinador: Rubens Carraplto. Criador: Haras S. Joaquim.
<Q i
l.o
2."
3.°
4."
5.°
6.°
7.»
8.°

5." PAREÔ — 1.500 metrr.s 30.000,00, 20,000,00 e 15.00,1,00.

Elu, A. Marcai
Evil Eve, L. Rigoni .
Beau Geste, E. Castill
Pinheiro. M. Silva ..
Follento, D. 1 . Silva
Ibnnes, ft Cunha ...
Gárdoh _, S. Câmara
Bon lioir, R. Marllns

A.U.

Prêmios: CrS 100.000.00,

33,00
62 38.697
12.00
59 111.624
241,00
57
5.650
59
(Elul
314,00
59 4.333
172.00
49 7.921
942.00
1.416
55
858.00
1.587
61

11
12
13
14
23
24
33
34
44

61.01)
18.311
14.936
75,00
65,00
17.274
15,00
70.244
981 1.140,00
445,00
2.515
523 2.139,00
290,00
3.852
6.096
184,00

trafegava cm direção ao subúr- radores na Rua Adalgiza Aleixo,
bio, ao fazer fi curva para contor- 419; Jordelino Jesus de Souza, de
171.250
nar a praça e atingir a Rua Mariz 35 anos, casado, feirante, resi140.719
e Barros, colheu pela frente, lado dente na Rua Fagundes Varela.
esquerdo, o bonde da linha 70 122, casa 5, e Oaete Rodrigues
"Andarai-Leopoldo",
tra- Santos, de 44 anos, casada, do- 23 MIL DÓLARES
que
togava cm sentido contrário. Am- mestiça, moradora na Rua Beneboa qs veículos tiveram suas fren dito Hipólito, 186. Estes sofreram PARA DESPESAS,
"PONTEGI"
les bastante danificadas rcsultan-lcontusões e escoriações generalido sairem feridos o condutor dojzadas. Todos foram medicados no DO NAVIO
elétrico Ercio José Nogueira, dei Hospital Souza Aguiar, após o quo
A Carteira dc Cambio do Ban:i3 anos, solteiro, morador na Rua se retiraram. O motorista culpaSenador Nabuco, 324, casa 1, que do, Marcilio José Cândido conse- l()' do Brasil foi autorizada pelo
gulu fugir, tendo as autoridades ministro da Fazenda a remeter a
Nâo cot teu: Grleg,
dp 159 D. P. tomado as providên Delegacia do Tesouro Brasileiro
Diferenças; 2 corpos e,4 corpos. Tempo: 96".
cllle se faziam necessárias.
em Nova York a importância de
IIII7
I.F
PI
AMTÃfl
c,í,s
Vencedor:
(81 35.00. Dupla: (14) 15.00. Placêí! (8) 10,00 c (1) 10,00.
JUI.. UL rLHMIMU
A foto acima registra um as- US$ 23.615,02, a fim de atender
Movimento do páreo: CrS 3.944.950,00.
A fim de conhecer dos pedi- poeto do local do desastre. i despesas do navio Potengi.
Et.U — ni., c, 4 anc_,_3_0 Paulo, por Tóléfériquc e Fldficty NiRlit.
fjonários dá polícia dtsse listado Proprietário:
LONDRES
Stud Verde e Preto. Treinador: Lcvy Ferreira. Criador:
das de haboas-corpus urgentes,!
da
Câmara
de
Come
brasileiro
visitar
a
[n.l;:Haras S. Bernardo S. A.
para
estará de plantão amanhã o juiz
na
leira
Grã-BreUinha,
chamado
terra
estudos
e realizar
práticos
Décio Pio Borges de Castro, ti5Óbre VÍ5Ílâ de ObserVÕCÕO
0U2
"Bra il Journal
6.-' PAREÔ — 1.60o metroii — A.U. — Prêmios: Cr$ 55.000,00,
,,
. *
sôbre os nossos sistemas.
Espe, em seu nume- ..
tular da 5a Vara Criminal. O rrm16.500,00, 11.000.00, 8.250,00 e 5.000,00,
"és.-e
brita
ro
dois
de
maio,
ramos
fizerem
a
convite
in!
da
data
do
com
a
policiais
será
encontrado
goverem seu
gistrado
as
impressões
renicos
relatam
chegada
funcionários
desses
pa-,
49 8.738 180,00 I 11 1.015 l.iio.oo
l.o Caplberlbe, I Souza
gabinete, à Avenida Presidente
nador Jânio Quadros
I-. Rigoni .. 55 18.37. 86,00 | 12 5.258 222,00
Wilson, 164-A. fl" nndar, sala 804 PROMOÇÕES DE PRAÇAS-RE- Escola de Recrutas, o 1? ten. Alta colhidas durante sua visita ao
j ra que possamos mostrar-lhes os 2.» Beijo Amargo.
fio 10.848 140.00 | 13 12.048 87,00
Brasil.
SOVÉO M Teixeira
FORMAS — O ministro da Justiça mir Borges da Silva,
i lugares de interesse da Inglater-; B,o
(sede da Agencia Nacional).
80 71.012 22,00 14 7.700 150,00
40 First l.ovi L. Diaz
por portarias do dia 6 do eorren-j
Trata-se do superintendente- zer, com sinceridade, que em ne- ra. Estamos certos de que en- 5,0
Ornamente, M; Henrique.. 60 18.512 85.00 22 1.122 1.030,00
te, promoveu: à graduação de 3?s.
SOLENIDADES NA ESCOLA DEjehefe J.T. Manuel e do in.pe nhuriia outra parte do mundo contrairão ria Inglaterra tantn^ O.o Tunuyan,
60 10.219 82,00 23 .11.84:1 37.00
Martins
II.
sargentos c reformou nessa gra- RECRUTAS — Dando prossegui- tor-chefe R.F. Fenwick, convi- poderlamoí encontrar uma aco-| motivos dc interesse como nós ps 7" Calil" G Queiroz
51 5.457 28H.00 24 14.514 80.00
diinção, os cabos de esquadra Pau- mcnto aos festejos do.s 149? ani-!dados pci0 sl-, Jãnj0 Qúadros,T'ni__ tão generosa e tanta co-'encontramos cm nossa viagem 8",Icrrv É Castillo
60 25.012 83,00 33 20.146 58.00
ESCRITURAÇÃO MERCANTIL
lo Augusto Rodrigues e Genésiolversário da Corporação, haverá
vn-.o e maravilhoso Bra- 9.° Sportsman, J. Martins ... 54 2.311 682.00 | 34 43.502 27,00
de São Paulo, parajoperação,
pelo
governador
"Os
Barbosa de Azevedo, por contarem amanhã a partir das 9 horas na visitar o Brasil e íazer um rela-1
'sil''. (B.N.S.)
60 16.354 80,00 I 41 -.4$f_ 123,00
lO.oPanurgo, M, Silva
SEM COMPROVANTES
policiais de todo o inundo
50 1.608 080,00
II o Maestrinl. J. n.irios
mais dc 25 anos de serviço; à gra-!Escola de Recrutas, em Marechal tório sóbre os serviços da
fundamentalmente,
tèm,
os mes-1
52 (Sov.o) 140.604
12.0 ÀrdorofO, J. Silva
NÀO MERECE FÉ
duação dc 19 sargento e reformou Hermes, as seguintes solenidades:;èm São Paulo, Campinas,policia
Sãolràos ideais e objetivos, no que
"Escrlturaçüo mercantil cujos ns- nessa graduação, .2» sargento Eu-;recepção ao
presidente dn Repúbli-jJosé do Rio Prâlo e Santos, se refere ao trabalho que lhes
196.281
ma_S
Ordem Unida;..ÉrBmos conhecidos como técni- foi confiado. Este aspecto se tor- RELAÇÕES
«entamentos originais nfto possuem
Si S
.n_t.H_SS.i___8i ?c»*°"s'.'ac«°1<ie
2.) anos
de serviço; àr.ta.
Infantaria pelos Recrutas da-' ° ,t., cmti.„1ri Ynrrl" rliVem ns na e-tdi
comprovantes, náu merece fê. NòV de
graduação dc
un. m.,\ oolHmii^ _
KUSSOcornetelro e
reformar quela Escola; demonstração por
st* caso n tribiitncno deve .ser feita de cabo
medida que tàAúi?a_ííSlU
^fS"ais b.i.ânlcô.
'
soldado
o
cor-!
Pelotão
SraduaçSo,
Motorizado;
demonstração
pela receita bruta, O coeficiente í"^'
dldes
da
Scotland
de
co^^^
toJ-'°técnicos'^
' IUGOSLAVAS
a
*'
de 15% adotado para o cálculo do
*SbJ|£| ^^^W^^^BfBpPW['v< ¦^_^itM• • '
m_n_o."3o^%Bmo_,0h
encantados o! mundo.
__^__y_W__w__w_^&s__^Z___. JM(^d_________________P §1 __mm^m—t%
Como observamos, há
fcJgS cd5™ ft %__f__9\rS_
mol.hanL-seC,%ncantados
.ard mostraram-se
ff^^ J{ g
ggfi
LONDRES lü Os meios p
luero arbitrado e. no caso presente |Jg^«»
bl«silejra
^
«^
^òs^
»!-*»
^«Uado
XSl^SlHSo
cance.,
o
SS^iSSff.ao!
de
novos ahmoiN .
± jj nossas recomendações sobre a; litrcos'acredUam quevisita do
porem, correto". As_.im se manlfea
de 1931; reformou, de'da Escola de Formação de Oficiais; *'a"te üi ylaSei« realizadas pelo.de
pr.
mcnto da projetada
tou a Divisão do Imposto de Remli. janeiro
reorganização dos serviços pol:-jsidentc
lhes
<We-,
unís*
Frisar»
^u,e
acordo
eom
o
artigo
290
9
da Lei demonstração por uma equipe dó
rllsso Kliment Voroshilo
ao negar provimento ao reourso 1316 de 20 de
'íosk
do;ciais
de
Sao
Paulo,
baseada
interessou
particularmente,
"ex-officio" dn firma M, Mizlara
janeiro de 1951, os.Serviço de Cães; _, churrasco de'
Iugoslávia será o próximo pai
soldados Antônio da Silva Ramos,confraternização entre autoridades P°nto dc vista de sua profissão,i métodos britânicos de policia, or- so da Rússia; cm sua
violenl
& Cia., de Sflo Paulo.
e, Manoeltno Melo e Adjalma de presentes, oficiais e respectivas fa- foram os métodos a longo prazo ganizar-.se uma comissão de fun campanha anti-iugoslava.
Não correram: Fablan c Var dc Sete.
dos
cri-:
Almeida.
adotados para reforma
milias.
deveria visitar o
Diferenças: 1 corpo e 1 corpo. Tempo: 107".
Voroshilov
._.._._
na
Vencedor: (8) 180,00. Dupla: 134) 27,00. Places: (8) 5-1,00, (11) 25.00
minosos comuns no grande pre-!
em
Belgrado
Tito
DEPRECIAÇÃO DE RECIPIENTES CLASSIFICAÇÃO
presidente
DE
OFICIAIS
Mas não se e ill 51.00.
O DIA DO COMANDO
entrante.
O gen. sidio de São José do Rio Preto
semana
.Movimento do páreo: CrS 4.IBC.540.00.
* Por necessidade do serviço, o;Oromar Osório, comandantc-geral,! Acrescentaram eles não lhes AUMENTO DOS PREÇOS
PARA GÁS
acredita mais que o faça, cm visCAPIBERIBE — m„ a . 7 anns. H G. do Sul, por Winlcr Garden c
ta dos violentos ataques russos Batuta. Proprietário: Meton Borges Gadelha. Treinador: Osmar Heis.
A "Liqulgás do Brasil S. A.", di Comando (.oral resolveu classificar jna manhã de ontem despachou em ser fácil dizer qual a faceta mais DO CACAU ESTIMULA
ao dirigente iugoslavo. (U. P.)
SSo Paulo, consulta a Dlvlsfto do nos Batalhões, os seguintes oficiais: seu Gabinete com os tens-coro-! agradável da viagem por serem
Criador: Remonta do Exército.
Batalhão de Serviço, os lvsJníis Marflio Malaquias dos Santos,| tantas
recordações felizes SUCEDÂNEOS
as
Imposto rie Renda .sobro qual deve 110
"PodePrêmios: CrJ Í5.000,00,
1.600 metro;: — A.U.
7.» PAIIEO
ser a taxa percentual máxima nd tens, Geraldo José dos Santos e chefe do seu Gabinete, Barnabé que guardam frisando:
c 5.000.00.
8.750,00
"Journal
13.000,00,
fJU
4n(>
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—
e
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NOVA
chefe
do
nos
YORK,
Es-|m03 declarar, todavia, quc
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José Ribeiro Guima-! impressionaram
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21)8.00
4.122
T**50" Coroes Moreira e José tado-Maior,
21.00
recipientes ou vasilhames de gás. Andrade
58 72.00!)
l.° Rlchmond L. Rigorjl .
NA FACULDADE FL.MINEN.E
de Queiroz; na Diretoria rães. diretor de Intendência e José
75,00
10 378
135.00
50 11.410
grandes progressos alcançados no fabricante rie bombons e chocoAcrescenta a empresa o esclare ue intendência. os lis. tens.
2 ° Dlmanche, O. Macedo
7.478
HIS.OO
Sérdc
Antônio
Jesus,
ajudante-geral. 1 desenvolvimento
724,00
5.1 2.131
desse
:i.0 Odraeo, G, Queiroz ..
grande lates estão empregando gordura» DE MEDICINA
cimento de que. em virtude da al- gio Ferreira Seca, Clovis
31.00
311.071)
81.00
Leal
Sl 10.182
4" Operant-, H. Cunha ..
Brasil e sentimos e óleos vegetais m is baratos na
Estado do
ta pressão, aludidos vasilhames _e. Campos e Cecilio Ferreira Mendes
3.809
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confecção
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seus
Vitorioso,
prof.
satisfação
devido
popor
fiem acentuado desgaste- redualn- e 2°s. tens. Carlos Magno Nazarethi
102.00
grande
produtos,
10.893
214.00
58 7.21.1
fi" Blasê. C. Dias
nn Tmrn
tantas pessoas à csch.cz e ao alto preço da man27.00
44.848
dido conhecer
251.00
do sua vida útil n seis anos,
58 0.197
Cerquelra, Pedro Augusto Lisboa I TniUCnnnTC
7.o Mcntanero, H. I.lma .
TRANSPORTE
DO
TRIGO
Pernelta
César
53(1.00
2.280
diteiga
Podemos
de
220,00
cacau.
O
Brasil, um dos
7.001
CO
amáveis e gentis.
Decidiu a Dlvlsfto. solucionando Batista, Gerlno d. Oliveira Mota e
J. Silva
8."
Oédro.
59.00
20.737
384,00
54 4.4.14
Iprincipais
O dr. César Pernoita obteve o O." Histórico, E Caitlllo
o assunto oue. comprovada a exatl- Ricardo Fraiâo do Nascimento;
" fornecedores desse pio
DA SAFRA 1957/1958
279.00
4.423
45.00
58 .14 086
itq, fixou um preço mínimo dc primeiro lugar no concurso para; y_o Argentino, M. silva
duto
dito do.s informações sobre a mediu
(Montanero)
55
3 MILHÕES
u° Baicno. A G. Siiv
,
-•¦¦-¦••- da
ti,...
-~-~ cátedra de Puen-i
centavos
tHTVd pi/'
libra v_t;
de ttami,
cacau; !"•"
,75 v->.
provimento
da vida útil dos acessórios, o indi
por iiuiu
155.065
A partir de hoje. dia 10, sòmenda Primeira Ine
Clinica
is
o,
da
nas
além
safras,!cultura
!e
ce anual nn busc dp 15r- est A conqueda
194.034
te será aceita pelo Serviço de Ex-; PARA A FACULDADE
Fluminense
ntém altos os preços no mer-fãncia da. Facu^ldade
forme a lei n Jurisprudência c as
Diferenças: 2 12 corpos c 1/2 corpo. Tempo: 105"4/5.
pansflo do Trigo a comprovação do:
ide Medicina. O concurst. provoc;do mundial.
Vencedor; (9) 21.00. Dupla: (34) 59.00. Places: (9) 17.00, (8) 33,00
normas contábeis.
transporte rodoviário do trigo na- I DE FILOSOFIA DO RECIFE
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.grande
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cacau esta sen-i, , médica
cional da safra de 1957,58, quando; O ministro da Fazenda autorisendo
do Rio e de Niterói,
Movimento do páreo: Cr?4. 025.860.00.
satisfeitas as seguintes exigências: zoü 0""Banco"dü Brasil, por inter do vendida atualmente a ,•n 7 todo o seu desenrolar acompaHICHMOND — m.. C, 5 ano . Sáo Paulo, por Maranta * Dona Sol.
apresentação de documentos'"''
ntos hábeis.!médio de sua agência de Recife, cen avós de dólar por Ubra-pêso, nhádo por grande assistência,
Manoel Joaquim Guedes. Treinador: Luiz Trípodi. Criador:
Proprietário:
IRRESTITUIVEL
como certificados de d&¦scarga for-;a colacar a disposição da Facul contra CI centavos um ano atrás.; 0 candidato vitorioso obtev c a Haras Èxpedlctus c S5o Josí.
necidos pelas Administtrações dos dade de Filosofia do Recife a im-:'Ne-sas condições, os Íabric3ní-S,mécija final de 9,56 c recebeu de
8» PAREÔ - 1.600 metros — A.U. — Prêmios: Cr» S5.000.or/,
portas respectivas, connecimemos p.rtància dc Cr$ 3000.000,00, re-|têm a escolher entre três Cámi-Icããa um dos membros da Banca
a laxa paga por ocasião do
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Tempo
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c!.t_tcar_«n.e Ministério da Agricultura, estabelc- a aceuaçio, para o eleito dc recurso
portanto,
Instância
dc
fabrisuperior,
(ít 18.00.
recibos re-; Dois dos cinco grandes
cem ainda que. para efeito de com à
1951 c 230R, di- 31 de agosto de mort„
Movimento do páreo: CrS 4.02S.860.00.
ao pagamento do chamado cante» norte-americanos vèm em-, FEIRA DE PARIS
dê transporte rodoviárioj'«rentes
Pourprc Pro.
1954.
„
"adicional .csütul.et"
PERNOT — m a... 3 anos, por Blackamoor e Rose
" or- Acnik!S «*'• «»u« •>«««'«
dirigia V.provaçfto
a Divisão do;pregando há anos em seus cara-;
dc
Paris
efetuado em data anteriqr a 12 de
Feira
A
A respeito, declara a Diretoria;
10
PARIS,
Dowell da Costa. Treinador: Corncllo ferreira.
Mac
M
^etário.'"-Internas iá haver e*3ll|r* dc ctrurg_.es praticou uma maio corrente, fica inalterada a jimposto de Renda, pronunciou-se no meios um revestimento de choco- abrju hojc dc manhã u suas 17 Criador: Abelardo Accetta.
das Rondas
no Item S.* da;i*-nUd0 <** iu«- '»ce *°* ttrmos cU-;late à bai. de manteiga de ca-:portas para recPber os primeiros:
decidido em sucessivos despachos _ü_iOo na rcgtío do cot»<;Io e etc exigência contida"FLxar
CrS 28.»8 Í70.00
Movimento de aposta,
-Portaria 449 58:
o prazo atéí~» « P«e»»M «"o Regulamente, em; cau combinada com diversas«or- visiUntes de 1958.
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_________
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rie importância no exterior, se vc-' ,
Ju!hQ pr(Sxln)0 para que Mirigor
* '""*""
a da firma -Barton*s Bomboniere . parquc das Exposições da "Porta
; moinhos do Centro c Norte do País.:"»• Acrescentou que nio cabe
Cr» 29.840.220,00
rifica automaticamente a traiwíe-\-w
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—
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a
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foi feita
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!Í*5* W™*.*o íoi • primeira re- comprovem perante a
ác Versalhes"
Diretoria!«uftautuiçio
rència de valores para o estran"-uílla P"° derótito em títulos, por opiniáo de que j;so é contrapro-riraõnia porque a inaugur^éo" oti-,
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o
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A. BARONE FORZANO

Aconteceu no Sul:

A

INTERNACIONAL

Nos dias 26 e 27 dc» abril realizou• se a XXI Exposição Canina promovida pelo Kennel Club do Rio
Grande do Sul, segunda Internadonal. A Diretoria do Kennel Club do
Rio Grande do Sul náo mediu esforços para que as diferentes delegações e expositores tivessem as
maiores facilidades. Tudo estava
tão bem organizado que foi um
prazer assistir a exposição Gaúcha
n experimentar a amável hospitalidade daquele povo- Os diretores Sociais estavam no Aeroporto aguardando os expositores e visitantes.
Não há dúvida alguma de que um
gesto muito simpático e que faz
com que logo nos sintamos "em
tamcasa". No aeroporto estavam"cariobém os nossos conhecidos
cas" Glen e Mariuscha Wagner,
casal "bem" e simpático. Minha
reserva estava feita no Hotel Umbu
onde os Wagner's estavam também hospedados. No aeroporto recebl o amável convite do casal
Paulo Guinter para um cock-tail
naquela noite. Foi uma reunião
muito interessante e que proporcionou aos visitantes ft oportunldade de conhecer mais de perto os
sócios d diretores do Clube- O juiz
americano Mr. Hans Oberhammer
estava presente e conversou longamente com todos os criadores. O
dr. Paulo Guinter mostrou-nos o
hospital para cães e gatos que tem
nos fundos de sua residência. Orna
organização eficiente e moderna.
Os animais são tratados com todo
carinho. Na sala de operações vimos diversos vidros contendo diferentes tipos de vermes, pedras
extraídas pelo dr. Guinter, diversas
chapas de Raio X etc. E' fácil notar o grande interesse do dr. Guinter asim como o carinho que êle
tem por seus pacientes. No sábado à noite o Kennel Club ofereceu em sua sede própria um churrasco para os expositores. A agradável surpresa da noite foi um
grupo que féz demonstrações de
danças folclóricas. Grupo muito
original e que por mais de uma
hora, apresentou aos convidados
o que é típico do Sul do Brasil. O
sucesso foi tão grande que o juiz
Oberhammer. aprendeu os passos
da "dança do pèzinho". Nossos parabéns ao Kennel Club pelas acolhedoras festas assim como a rccepçâo que o casal dr. Ernesto
Woebcke ofereceu. Os resultados da
exposição foram os seguintes:
Melhor do Primeiro Grupo; Poiter-Argus di Trevl de propriedade
do Casal Llvio Rocco.

A MULHER E AS FLORES

CASO PARA 0 PREFEITO RESOLVER

' NO MUNDO DOS CÃES

DE PORTO ALEGRE

EstiSb francamente sem sorte os funcienários do Departamento de
Veterinária, que trabalham com risco de adquirirem doença infectocontagiosa.
Por COLIN HAYNES
Primeiro, aconteceu que, por ter recebido informações erradas, o
vereador Osmar Rezende incluiu no orçamento verba de CrS
2.000.000,00 para pagamento tírs 3ü% de gratificação previsto em lei,
"Serviço da Raiva", serviço este
limitando a utilização da veroa a um
que não existe na P.D.F.
A seguir o vereaddr Ger.ildo Moreira, que como secretário de Agrl¦ * ^mmMmMmmWmÊÊÊÊÊm^^mlWy cultura
nada fèz para corrigir o erro, apresenta na Câmara proposição solicitando lei qile permita aos auxiliâres de inspeção veterinária que trabalham no Matadouro de Santa Cruz o recebimento da
referida gratificação. Fato êste de inocência primária, visto que as
leis existentes dão o direito ;'. percepção desta gratificação, a todos
os funcionários que trabalhem em inspeção sanitária, em qualquer
matadouro, sem o exelusivismo eleitoralista do Matadouro de Santa
Cruz.
O c;iie se conclui, dos f..tos que temos noticiado em relação a
este direito postergado dc« lur.cionários do Departamento de Veterinária, ê que por interesses políticos, a lei não vem sendo aplicada corretamente, e ninguém se Interessa pela retificação' do erro
cometido nc orçamento.
Enquanto os humildes funcionários que trabalhara em canis, nes
laboratórios e em postos de vacinação nada recebem, cabos-eleito"trabalharem"
rais vivem acenando com a mistificação de que os que
mWmmWmm\\\m\mm^at^ ^rL^KÍ _^_^_F1 mmmW ^fl
para a eleição do seu candidato serão incluídos numa lista, Imaginária, de gratificações.
Sem dúvida, ao prefeito Negrão de Lima ainda não foi dado conhecimento desta irregulariCMde, visto que tendo sido nomeado por
S. Exa. comissão especial par? estudo das funções compatíveis com
o recebimento dos 30Tc a esta comissão deverão se dirigir os responsáveis por Departamentos onde haja função com risco de con¦ #_¦
iSFH,<f.i'jiMB
mm
mas.
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taminaeío por doenças.
O rino pagamento do que é devido não só é falta de humanidade,
visto a característica humilde da maior parte das funções gratificaveis, como também é um atestado público da incapacidade fun'¦¦^&m\ cional dos que devem zelar pelo cumprimento da lei e funcionam
m
jB
wÊGBk
¦ mento ctiirètb dos serviços que dirigem.
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VIDA FELIZ (E SEM PROGRAMAS)
DE ELZA MARTINELLI APÔS
0 NASCIMENTO DE CRISTINA

OS "CINCO LAGOS" EM PORTO ALEGRE — Na Exposição
Alegre, pelo
Internacional realizada a semana passada em Porto
Clube, o campeão "Prado's King de
Rio Grande do Sul Kennel
raça "dogue alemão", obteve medalha dc ouro,
Cinco Lagos", da"melhor
da raça" e C. A. C. I. B. É o "Campeão
com o titulo de
sr. Aldo Prado. Na foto acima vemos
do
de
King",
propriedade
"King", quando dc sua apresentação no sul do país, pela criadora
sra. Luiza Astrid Carlson, proprietária do Canil Cinco Lagos.
Atuou como juiz do certame o sr. Hans Oberhammer, dos EE. UU.
Melhor do 2.° grupo: DachshundI
Tik Ugor do sr. Tito de Paiva I
Furtado.
Melhor do 3° grupo — Half Mark
Of Twin Wlllows de Bali-Hoi de
propriedade do sr. E. G. Wagner.
| Melhor do— 4." grupo Fox Terrier
Ch. Bingo of Belfox
! Pêlo Liso
: do sr. Tullio Bazzaneila.
Melhor do 5." grupo — Chihuahua — Anneray'5 Pixic do Canil
Cas Ba do dr. Larre.
Melhor do 6." Grupo — Poodle
miniatura cinza Hi-Land's Selpan
San Miguel.

Melhor Delegação: Canil BaliHai.
Melhor Dupla: Canil Bali-Hai.
Melhor Dupla: Canil Bali-Hai.
Melhor Nacional: Canil Bali-Hai
Melhor da Exposição: Chihuahua
Ch. Anneray.s Pixie do Canil CasBa.
O recinto da exposição estava
superlotado quando o melhor da
Exposição foi julgado, 5 000 pessoas
compareceram para assistir o final
da Exposição. Nossos rinceros votos de muitas felicidades ao
KCRGS. O juiz muito agradou Julgando com muita calma e firmeza.

Durante os anos .sombrios de de- de o princípio da primavera até o vadores começaram a se especializar
na venda de sementes e bulbos.
semprègo, logo após 1930, uma das fim do outono.
mais notáveis características da vi- j Outros aspectos comuns nas ruas: As pinturas da Escola Holandesa
da nos Paises-Baixos era que, apesar ida maior parte das cidades holan- jrevelam que o amor às flores, seu
de muita gente estar sem trabalho, jdesas são, os balcões de floristas, a» cultivo em jardins c a sua orna°»> '.mentaçAo nas casas já existiam na
jdas pensões para os desempregados;lojas de flores cm quase todas
Iserem diminutas e dos salários dosjestações ferroviárias, além das ca-.jdmJe Média. Contudo, ainda no co»er|mêÇO do século, apesar de já haque não haviam perdido o emprego sas especializadas, onde podem
as espécies mais raras,' ver muitas lojas désse produto e rie
terem sido reduzidos, ainda assim, encontradas
'quem
estiver disposto a pagar muitas casas se apresentarem reguno modesto orçamento doméstico dos por
larmente ornamentadas com eles, o
hábito dc adquirir flores ainda não
estava tão espalhado quanto atualmente. Os cultivadore. de bulbos
daquela época, que tinham o hábito
de cortar os botões para obter os
bulbos maiores
pcisiveis, jogavam
Pessoas
fora aqueles botões.
que
visitavam os campos de bulbos foram tomando o hábito de apanhar
'/iVarlrV-l
~* *V
I íl/jlL.. à m% i^IB á«^Sl_l
it*^*i1* V|> •^/^ I V~
_r***
tf*
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as flores que tinham sido jogadas
fora e levá-las para casa. Os cultivadores passaram, então, a vender
aquelas flores, a preços muito baixos, aos visitantes, cujo número era
cada vez maior. E não tardou que
floras e vendedores ambulantes começassem a comprar aqueles botões
de narcisos, tulipas e jacintos, a fim
dc revondc-los na cidade.
* ^Mifl^BVH
^^^M-t^H __^^^___Lt5B _^__í^_PPm
Isso deu aos cultivadores de bulbos a idéia de cultivarem bulbos especialmcnte para a produção de flóres coitadas e foi isso que acarretou
o considerável aumento da área deslinada à plantação dc plantas de bulbo e à crescente exportação, que se
o mundo. Exisholandeses uma pequena quantia eral O amor das donas de casa holan- destina a quase todo
vlneul? bem claro
sempre reservada para comprar flô- desas por êsse ornamento teve in- te, portanto, um "indústria"
do bulres uma vez por semana. ifluência decisiva no cultivo de flô-ientre a próspera
sempre crescente de
bo.
o
número
,,.
, „ .-es «^po
..
decorrer
o
com
bulbos,
e
,,
que,
.J^^
_
deixa- |r«
Ha muito tempo, as flores deixaeatrangelros que vl,ltam 0,
^^L^,,
ram de ser um artigo de luxo na'
as;campos de bulbos e o desejo da dona
A
Paises-Baixos.
nos
principio,
Holanda. Constituem tanto uma Imremediadas
plantavam-nas ] de casa holandesa de ter sempn
e os iu,u- Ho,,,- en, ..,, ,„, ,SH„.
robtSade0nL^ ^SlPeüS pr.,Pr..„ ,*
na
necessidade
como
uma
pelo pais,
vida quotidiana de todos. Quando
se caminha pelas ruas de uma cidade ou de uma aldeia holandesa, seja
de
essa rua margeada de mansões
de apartamento.
luxo ou edifícios
de casas modestas ou mesmo de casas multo pobres, não sc encontra
uma única casa sem flores. Sempre
que se olha através das janelas, avista-se um ou mais de um vaso com
flores, ou plantas cultivadas, fre__¦
qüentemente plantas floridas. E is- 1iÉM__B__KM_Pil_BM_Bi_l_^
so. naturalmente, sem «e contar os
_Rij__mihIhi_I
tnúmeros jardins públicos e partiWW\. _¦
ffcSS' ^-BsP--^K i_f-»»v *' *^Lm
culares, onde vicejam as flores despreços elevados.
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0 CÃO GUIA DE CEGO
ENTRA EM ÔNIBUS
NOS EE. UU.

CANIL TABOR

0hl?}h
julgado por BXórhDlar ao colo num filme ame- ^
matriculou-se para o curso oue- e ..da .
rlcano.
io si- acaricie
Proprietário
Básica".
0 tempo passou c o prestigio tio diência
Souto. quando
Pastor sc consolidou tanto assim Luiz Rafael Vieira
"Boris"
"senta" ancia raça Boxer, se
24 O cão
que cm São Paulo foi fundada em 4 anos cie idade, matriculou-se pa- tes esqueça dc ordenar
"dá". Não
dc
ordenar
permita,
1947 uma sociedade especializada
ra o curso "Obediência Básica". ql,e 0 ca0 pll)e de alegria com o
na criação t! seleção desta raça.
Proprietário D. Talma Santos.
lobjeto na boca. Quero ainda men"apaCom a fundação cia referida so- 7 4 A cadela "Luna" cia raça Pas- cionar.
que em ve.í da ordem
"I
a
importação
iniciada
foi
ciedade
cur- nila" sc podCi também usar a ordem
tor alemão foi aprovaria no
cio que havia de melhor cia res- so "Obediência Básica". Proprie- "aporte" ordem esta.
que é usada
pectlva raça na Alemanha e Esta- tário IJ. Yolanda Aguiar. em quase ludos os países do mundo.
"Copélia"
¦
"
¦
'
'
'"'¦'
'
dos Unidos. Os criadores paulistas
cia raça
15 4 A cadela
não regateiam preços quando se pggtór Alemão 'oi aprovaria no
"Obediência
traia cie trazer o exemplar de ca- ourso
Básica
racteristlcas excepcionais. prietário Dr. J, N. Fernandes.
164 O cão "Shelk" da raça Col- Sede do Estado do nin tle Janeiro
Nesta corrida dc conquistas de
matriculou- Kennel Club — A secretaria do E R
prêmios só quem está lucrando é lie, 16 meses rie idade,
à Cinofilia Nacional pnis está se se para o curso "Obediência Bási- .1K n atende a seus associados aiaJ
espalhando pelos Estados 0 que há ca". Proprietário Sr. Haroldo Fer- rlamente.il Rua José Clemente 3Í*
cie melhor no mundo em linhagem raz Rezende,
3591. Niterói.
20,4' A cadela "Diana" raça Pas- telefone
dc Pastores.
E' de utilidade pública — Pelo Dctor
—
no
curso
Fotografias
Alemão, aprovaria
Informações
'Obediência Básica", passou para o creio Lei no 2535 de 24 de. Setembro
Enviar para J. L. dc Medeiros
1955. o governo do Estado do Rio,
"Proteção,N
curso
contra agressões". cieconsiderou
Rua Cons. Pereira Marinho. 36
tio
o e.r.j.k.c, como
i
Saltes.
i Proprietário: Dr. Álvaro Saltes.
Tcl; 7420. Salvador — Bahia. .Proprietário:

Ablgall Joncs. O Mr. John P. Wagner.
pertence a Sra.
Ana
Valley Kennel
Kerry Bine Terrier, — Campeão Ame- l "O Santa
rlcano e Canadense "Dorcliff What Club realizou no dia 27 de abril mais
Hl-Land um sensclonal ihow onde sc sagrou
a Lad" que
pertence ao
Kennels do Rio de Janeiro. Schaau- Melhor da Exposição o boxer "Evo"Al^ngdon
íer —
Arlstocratlc" da Wen's Imprcssarlo", que foi vendido
Sra. Harold C. Atlsil e "C-Ton's Flit pnr Larry Downey para a sra. Hnzel
OHonry" de Mr, E. L>. Shlclils. Fo- Cowle dn Califórnia, por USS
ram preparadas e apresentadas por 7.1H0.0O. O juiz foi Mr. James W.
Larry Downey as cadelas miniatura Case c o handler Harry Sangstcr,
•* Acabamos de ler no jornal de
da (ria. Marie C. Scnnelder
plnscher
"l.ols of Trouble" e "Troublcs on Kansas City que o Juiz que julgara
tlie Run" que é filha da primeira, no Rio cm junho. Mr. Louis .!. Murr.
Toy Poodles — "Ch. Shtrkay's Inky" enquanto examinava um Pastor Aleda sra.
Uasll L. mão foi mordido no roslo. An que
do propriedade
Kaufman além de "Parfaits 1'ctltc parece a mordida foi tão séria que
Dlable" da sra. Ceclle Parker. Minha .necessitou o sr. Murr sofrer pequeoperação.
poodle favorita foi o toy "Ch. Arln-:na
', ** Mrs. L..
S. Gonlon Jr. e Miss
rte's Gale Bolllngcr" de Mis. Wohl.
Ela mede menos de 9 polegadas e C Jane Bcnnett de Glenvlew, 111, codc uma vlvacldade fora do comum, nhecidas por seus excelentes Yorkdiversos
Poodle Miniatura — "Kinvtr's Countjshlre Terriers,
perderam
da sra. Virgínia animais devido a um Incêndio. As
vi Monte Cristo"
"Southern
Smlth. Todos os cães que Larry pre-:irmi\s estavam no
Ciurparou e levou para o Circuito da Fló- cutl" com seus melhores exemplares.
rida eram magníficos e quando ta-
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O físico da atriz não sofreu minimamente pela recente
maternidade, c Elsa permaneceu a eshclta moça de sempre.
A menina, nascida com o peso de cerca de três quilos, no
È vivaz, não
dia 1.° dc fevereiro, cresceu rapidamente,
dc
noite.
Seu
não
atrapalha
caprichosa,
muito
primeiro
—
Crlstiana Mauclnelli de trabalho de uma casa produROMA
Scotti, a filha de Elsa Martinclli,|tora alemã e de uma inglesa,
nasceu nntc.5 do tempo previsto. í Mas ainda não se sabe o que
ou .caçadas? Ou
acancle-.(!1- 9rdene se"ta da fundação desta organização t enrNa° oo^imic è um;, robusta me-jdecidiu.
cumpridas estas psdens
no Poritanpí "Agora,
nina. ^«e engordou rapidamente, tomporadaÇinemiii
lav
seguinte:
UCM
mk«
Doo cio de novo. Sempre, nU Harrls£on Ev,,;,is mantinha M\alcançando em breve tempo o responde a própria Lisa, o meu
o cãn trouxer o objeto não

ms de abril de 1958

Tlie Hunter", que Ide Exposição
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NOTÍCIAS
DÀ BÂHIÂ

Prosseguiremos hoje com nossa
narrativo de uma viagem dc treinamento aos Estados Unidos. Daremos
h seguir os nomes dos diversos animais que viajaram conosco de Chicago
até Flórida. Em primeiro lugar, inagnilica cadela da raça Dachshund, cie
"Ch.
pêlo liso e cór preta, chamada
Harriet V. Dychiand" que foi comS.
piada para o sr. c sra. George
"handlci",
Hendrlekson, pelo nosso
"Harriet"
como é
Larry Downey.
chamada no canil custou US$ 1.500,00
Alemanha e Estncloí Unidos.
da
e obteve seu titulo de campeã sem Europa.
»* A última palavra cm elegância
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F;cou tão entusiasmada, que escritveu uma reportagem sobre ~> a.icunto na revista "The Saturday Eventng

Num dia frio dc, mundo sc chama unauana c
l)t,so normal.
fevereiro as famílias Miirtinclli [ nunca me senti tão feliz. Justae Maucinclli Scotti reuniram-se llient(> po ISSO nao quero fazer
Pa™ o batizado da pequena Cris- prugl umas. ,A.N.S.A.)
Elsa e a mae dc Franco;
tiana.
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do C80, ,Mft"mt*s sac!°s
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com a m;;o
o me. mo
"dá", tirando- di Fonseca, Fernando Martins Raesquecido. Passei uma semana em PDF
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Chicago com Larry e sra. anles de As chamadas
"carroclnhas de ra- a todos, bem como da diminuição dos se o objeto.
Preste atenção,
que malho. dr. Hans Lowcnthal. Olney
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ram cuidadosamente colocados denanimal variio. chegando em mais aparecer nas ruas da cidade, por jettr sci depoisi dêste comando Re- Anton.no^ Barron, Fo«ano Leopoltro ria camioneta. Cada Riiimal foi qualquer
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colocado cm sua
e de- nentes da guarnlçflo em trabalho.
entJio a compreensão do povo. Afl- za que o cio compreendeu a atua. .Eicratdo Lul? Alvarez ria cru?, aipiMs fiit.io Arrumamos as malas, co- Houve mesmo, Infeliwnente, varias nal de contas, os serventuários que Para descanso ande com o animal l.-.ir Brandão Pereira, dr. Ciro Amo«i.-;..
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graves cm que toda a compõem a guainição da viatura dc um pouco.
remédio», os "exercise pcus' que são guarmçâo foi agredida, havendo ne- apreensão de cães. não realizam
Exercício n° 2: Neste exercício Marques snrs' Acidalia Alve» Pego
«rmai^es de arame que quando mon cessldade de socOrro* módicos utgèn- serviço
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i»;*»-*»1 de jii.so ee
gas, IM. Eatá de parabéns o canil sendo acompanhados por uma pessoa neck. Angra dos Reis. já está em ximando o objeto cerca de meio 'fterano auxiliar
Eatado do R i
ras * sampati- e devidamente acorrenudos eu açaí- idade de vacinar contra a «nomose. metro da boca. Tão logo o cio comBlue *ea covn sua* novi
aube, p»ti •>
Kennel
Janeiro
termine o tratamento dc vermes.
.preender e apanhar o objeto or-'de
cas mslalaçoes
O aniversário do
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Junho rie ircü voltou A sua família possui dc fato ai- ganir.ação dos Estados Americanos,
"Budti>'
ccm
P»« 0 EE.UU e rie. gumns
plantações de tabaco na cm carta dirigida a John 0'Kourke,
pois dc muito trabalho inicial remi- Itália Central, confiadas at'S ho- presidente da Sociedade Intcramrnveu convidar Mrs. Eustis. para Jjn- jc aos cuidados do filho mais vo» cana dc Imprensa,
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958
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Faz uma semana, o Ministério da por D ADENIS, tl-o SII, exDefesa Nacional da França publicou
"Correio dn
pela primeira vez informações sobre clusivo para o
o Centro experimental de engenhos
Manhã"
espaciais das três armas, de Gulr.
10
Saara, a uns
Situado em pleno
Kms. ao sul de Colomb-Béchar, essa três andares. De pêsl relativamente
muibase coloca instalações muito moder- pequeno, é também de utilização
nas e um pessoal especializado à dis- to simples e pouco onerosa. Oumalançapese efetua por meio dc
posição de organizações militares ou mento rampa
orientável cujo peso nâo
cientifica- que se especilizaram nos quena
vai além de 200 kgs.
ensaios de foguetes.
Está equipado com três áreas de Êsse foguete utiliza a pólvora como
tem
lançamento já com 100 Kms. de com- carburante. O primeiro andar
sua saída da ram
primento e que devem ainda ser bre por papel garantirem a velocidade
supervemente aumentadas. Gabinetes depa e colocá-lo
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A PASSAGEM DO SES*
VÁRIAS FESTIVIDADES ASSINALARÃO
"DRAGÕES
DA
INDEPENDÊNCIA"
QÜICENTENÁRIO DOS
Dia 13, no Quartel do 1.° R.C.Gd
O Regimento de Cavalaria de Guardas — Dragões da Independência —
comemorará dia 13 do corrente o seu
150." aniversário de criação, com um
grande programa de festividades cspecialmente organizado pelo comandante e oficiais. Especialmente convidados, estarão presentes o presidente
da República, ministros de Estado e
outras altas autoridades civis e militares, jornalistas e a alta sociedade
carioca.

Artur Rios, 361, Estação de Vasconcelos, Campo Grande; sd Bernardo G
P. Gomes, com Maria Rosa C. P.
Gomes, telefone 43-9150.

TELEFONE DO H.C.E.
54-2147 é o novo número do telefone do Hospital Central do Exército.

REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL

prazo máximo de 36 meses. 1957: Concedidos 1.342 no total dc CrS
3.202.349,50. 1958; Idem 653 no total
do CrS 2.066.3B3.10. 1» Uãpidos. 1957:
Atendidos 12.157 no valor de CrS
7.103.550,00. 1958: Idem 4.311 na importãncla de CrS 2.098.300,00. Total
Invertido até 30-3-958, CrS 15.240.266,80.
— Carteira de Depósitos — Destinada a militares, suas famílias e
funcionários civis, a) CC de Movimento. juros de GTo. 1957: Diversos
depositantos na quantia tota) dc CrS
2.207.502.80. 1958: CrS2.071.570,80. b)
Prazo Fixo, juros do 7%. 1957: idem
Idem Cr?
Cr$ 2.169.208,60. 1958:
2.001.568.50.
— Serviço de Assistência Jurídica — consultas diversas, 450. Pareceies. 15. Procurações, 20. Processos
diversos. 15. Escritura de compra e
venda. 5.
..Movimento do Assistidos — 1957:
Inclusões. 561. Reinclusões, 40; total
de assistidos, 9.369. 1958: Inclusões,
728. Reinclusões, 100. Tota! dot tn.
sistidos, 10.028.

O ministro fèz-se representar: pelo major Arivaldo Silveira Fontes, na
colocação das placas comemorativas
no Asilo dos Inválidos da Pátria e
Apresentamos o "Dart Herald" construído pela "Handley Page" da Grã-Bretanha
Coraparccimento dc inativos — So- no Museu Histórico Nacional (parte
"Herald"
o
cm frente ao hangar em Woodley. Essa aeronave
originariamente
era
licita a chefia da Pagadoria Central do programa de comemorações da
de Inativos e Pensionistas, o compa- Semana de Osório); pelo cel. Frani
equipado com 4 motores "AIvis-Leôuidas " (convencionais) como noticiamos em 9
Ç_rí____$_5-*H
•'¦¦
recimento à Secretaria daquela Pa- cisco Roberto de Figueiredo Barreto,
de setembro do ano passado. O eng. J. Allan foi encarregado de fazer as transgadoria, dos seguintes oficiais e pra- na sessão solene conjunta do Arquivo
ças: coronéis: Benedito Augusto Car- Nacional. Instituto Histórico c eoformações que sc tornaram necessárias para ser agora "turbo-helice" (duas turbinas
valho dos Santos e Amilton Barreto Geográfico Brasileiro, Instituto de
__F^_i
e3-F
__f¦'
I
1
"Dart"). O
de Barros; majores: Gilberto Vaiada- Geografia e História Militar do Bra- Hipismo. Conrurso completo de
primeiro vôo foi efetuado em H dc março próximo passado com resultares Costa da Veiga e Thomaz Pereira; sii c do Museu Histórico Nacional EquitaçSo — A primeira prova predos excelentes. A estrutura não foi nem será modificada. Será apresentado oficialcapitães: Vergilio Lucas, Pedro Ma- (parle do programa de comemora- paratória para o Concurso Completo
ron Achutti, José de Oliveira Boto, ções da Semana de Osório); pelo ma- de
mente na 18.a Exposição de Aeronáutica em Farnborough em 2 de setembro próxiEquitaçSo da Temporada Hípica
Antônio Soares dç Albuquerque e jor Vcspasiano Rodrigues Corrêa, na do Distrito Federal e Estado do Rio
¦ ' .
.:.
mo. No clichê vemos o "Herald" em "neW look". É interessante observar-se como
Manoel Sotero da' Silva; tenentes: sessão solene em homenagem ao ma- será realizada nos dias 21, 22 e 23 de
' vèüs Ambrósio Pinto de Abreu, Jorge de rechal Rondon e cm Comemoração maio.
essa nova aeronave britânica *é muito parecida com o "F-27" da "Fokker", da Holanda
____¦____! _s K_'__
Alencar Chatack, João Pires Seabra, do Dia do Índio das Américas, pro- Sua disputa obedecerá ao que presMario de Souza Barcelos, José da movida pelo Conselho Nacional de creve o Regulamento do CampconaCosta Moreira, Antônio de Oliveira Proteção dos Índios, no Auditório do to do Exército do Concurso CompleAlbuquerque, Elias Marques, José Ministério da Educação e Cultura; to dc EquitaçSo, com as seguintes aiMaria Ramos Vieira, Octaviano Mar- pelo major Túlio Madruga, na coloca- terações:
Por JEANNE DEFRANCE, do SII
___i___H
___?____ _H''':':':-'- ill______!
____¦ ra, Leopoldo Wolf e Nelson de Fi- ção de flores no monumento a Sanl.a) Na Prova dc Adestramento a
gueiredo Menezes; aspirante: Olym tos Dumont cm culto à memória dos reprise será a da prova Com. BartsPereira;
subtenentes:
Zacarias
pio
AprendizaA construção aeronáutica em Tou-1Profissionais e Centros de
mortos da FAB
do programa telli.
Gomes da Silva e José Torquato tle dc comemorações (parte
lóuse nasceu há 40 anos, sob o im- gem existem e contribuem para forda Semana da Vi- 2.a) Na Prova dc Resistência os persargentos: Lourlval Aranha Di- tória):
Lima;
os
terão como características:
os
sua
mar
Latccoère
os
engenheiros,
Pierre
de
quadros,
dc
c
pulso
pelo major Joaquim Augusto cursos Percurso
"A". 4.000 metros em
niz, Cesário Augusto e Balcârio Figueiredo,
equipe. Êste
acontecimento, quase técnicos e os operários. Seu nún.ero
no Curso sobre Osório
Adriano
de
cabos:
Souza;
Antônio
Alestradas e caminhos na velocidade dc
despercebido naquela época transtor- ainda é insuficiente, mas um estorço
realizar-se
no
âmbito
Biblioteda
a
ves de Souza e Cleiton José de Abreu. ca do Exército
por minutos.
nada por um conflito mundial, teve persistente é feito neste domínio,
e sob o patrocínio da 240 metros
Apólices dc Seguro — Avisa a
Percurso "B". "Stceplc** Chase".
Foi encontrada, nas proxlmidaentretanto felizes repereurssões para Assinalamos, para finalizar, as conBiblioteca
Municipal,
como
das
parte
daquela
For.
chefia
Pagadoria,
Air
2.000 metros na velocidade de 550 ni«que se enToulouse e para a França cm gerai, dições necessárias ao exercício dessa dades dos aviões da Royalo ministro
contram a disposição dos interessa- comemorações chi Semana de Osório; tros por minuto (6 obstáculos).
ce que acompanharam
¦*'_¦_ ;/>.'v:í _________________ dos
Ésses homens, convencidos do de atividade aeronáutica e a seu desen
pelo major Augusto de Lima Galvão,
__¦!__
_f:
o
em
sua
com
cap.
Hugo
Martins,
as
Percurso "C". 8.000 metros «anóGrã-Bretanha,
Ar
da
do
'"-£________________________¦
________________________¦< , ___¦
senvolvimento ulterior do avião como volvimento: A indústria Aeronáutica recente visita oficial ao Brasil, na
lices de Seguro dos seguintes associa- na retribuição da visita do ministro tradas e caminhos na velocidade de
meio de transporte, empreederam a deve, em primeiro lugar, satisfazer aos Base Aérea do Galeão, uma cardo
Irão,
Mahmoud
Foroughi;
do
pelo
dos
G.B.O.Ex.:
generais: João Fer_¦
___________________. A mU\' I i _¦
220 metros por minutos.
criação de uma primeira linha inter- programas militares, aos quais e sub
nandes de Albuquerque, Heraldo Fil- major Augusto de Lima Galvão, na
Percurso "D". "Cross-Counlry".
com dinheiro, nova, de cõr
continental.
Animados por uma fé metida dc maneira preponderante e telra
colação de grau das diplomadas da 4.000 metros na velocidade do 400
ouro
Antônio
de
Romualdo
guciras,
da
uma
Silva
eom
marron,
placa
nacional
na
são
escala
definidos
uma
e
sem
que
Escola
Enfermagens
Cruz
de
Vervontade
da
profética
por
par,
Pereira, Ary da Silva Pires, José
trazendo inlicais e uma data,
mts. por minuto"E".(14 a 16 obstáculos).
conseguiram com meios
materiais e mesmo Internacional.
Constante Beviláqua, Ney Lima Ca- molha Brasileira; pelo major VespaPercurso
Para fins de devolução, seu le1.000 metros cm
A outra condição de desenvolvimodestos, triunfar definitivamente.
siano
Rodrigues
Corrêa,
na
colocação
tão,
Benjamim
Arcovcrdc
comunicar-se
de
deverá
Albuterreno plano na velocidade dc 333
gltimo dono
Êsse fato, tanto nacional como In- mento dessa atividade está ligada às com
da EmCavalcanti, Albano Osório, de uma coroa de flores no túmulo metros por minuto.
Imprensa
de
querque
adido
o
tcrnaclonal,
fortificou o inicio da necessidades na Aviação Civil e mais baixada Britânica (telefones
Armando Pereira de Andaradc, He- dos ex-combatentes franceses c bra- 3.n) Na Prova de Saltos de Obsconstrução aeronáutica de Toulouse particularmente do transporte aéreo 45-0505 ou 45-1383), declarando as
lium Celso Frazão Guimarães, Manoel sileiros tombados na 1." Grande Guor- táculos a extensão máxima será de
c permitiu formar um pessoal comple- comercial. Neste domínio, mais pró- iniciais e a data constantes na piada Silva Pires. Oswaldo Maury Meier, ra (parte do programa de comemora- 400 metros e o número máximo de
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clássica
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to, do engenheiro ao operário, e dis- ximo da noção comercial
José Coelho Neves, Antônio Pereira ções da Semana da Vitória).
ca de ouro * a quantia de dlnhel_
obstáculos será 10.
___.^______________________H __- ___5T-^__W;*^'*''*P______r___)Mk^í-Nnecessário
dc
todos
é
concurso
para ro contida na carteira.
_L_____________k ____¦______________.l"__fp "IR-íifWS?! Lopes; coronéis: Oswaldo Gonçalves
pôr assim de novas oficinas.
mais
conquista
vez
a
cada
ajudar
psi
Chaves, Sabino Maciel Monteiro de
A existência desse potencial c a
Estêvão José Barbosa Ribeiro;
Idéia da descentralização das fabrica- cológica do Avião.
¦v___-*l L_tf_;:.' __£_____________!_______________¦ ____f"_-^^__»¦ —~^_T___¦¦ ¦ .i—'^^fHK:__l_________i
____________________ :fw__% Mattos,
majores: Ademar Caetano da Fonções de guerra, que tomou corpo na
seca, Nilo Raposo Paiva,
véspera da segunda guerra mundial,
Rubens Para manter as tradições da Esco
- ~*~*W*^_i M. .<.--.,— .5
Eduardo Lanzelloti e Orlando» dc Mi- Ia de Saúde do Exército, um
incitaram os podêres públicos a augrupo
randa
Moura;
capitães:
Francisco
mentar consideravelmente os meios
No- de ex-alunos drste
de
taroberto, Ubirajara de Sena, Antônio ensino, reunidos emestabelecimento
industriais existentes, permitindo asassembléia,
cria- E' o título da conferência que o
Luiz
Peixoto
Guimarães;
tenentes:
"Associação
sim a Toulouse ser atualmente o Cen- O comt. av. Clifford Crittenden é,
ram uma
t
dc eng. Hugo Radino levará a cfoito,
Pedro Barbosa de Carvalho, Celso Ex-alunos associação:
tro de Construções Aeronáuticas de primordialmente, um piloto de aviaO foguete "Véronique"
da Escola de Saúde do dia 15, ás 21 horas, no Clube MUICabral de Vasconcelos,
Nelson de Exército".
Células mais importantes da França. ç_o, mas, tm seu trabalho, tem de
tar. O confcrcncista será apresentado
Toulouse, reúne as usinas perten- saber de tudo um pouco. De cavalos
sônica, o que c feito em menos de 5 Souza Daemon, Oswaldo Barbosa, TA instalação desta novel entidade,
estudo e oficinas foram lá instalados
pelo presidente do Clube, general Se'.'ta- segundos, ou seja uma acelaraçao mé- Décio SayãQ dc Sá, Pedro . Barbosa
tentes a Air.France, Breguet, Fouga de
pintos, porque esses são seus
destinos
cujos
serão
dirigidos
__
Bra, _ fim de tornar possível o estudo
Bar ____
"passageiros",
pelo
Carvalho, Nicanor de Araújo Cagádas Viana. Para essa conferência
Lntécoère, Súd Avlation, assim como
ur
_______________
9-_ foco" dos engenhos balísticos. dia de mais de sete vezes do que a de
lado e Elysio Nunes Melgaço; sar- cel. me. dr. Ernestino Gomes qc estão convidadas as altas autoridasegundo
O
da
os laboratórios do Estabelecimento Crittenden é do serviço de carga
foos
aceleração
gravidade.
ultimados
Oliveira,
presidente; cap. farm. Mau- rios civis c militares c pessoas inteEm Gulr que foram "Móniques",
gentos: Moacyr Duarte, José Sal- rido Znikowaty,
Aeronáutico de Toulouse, aue de- da "Pan American" e sua missão pnncom e terceiro andares aumentam ainda danha
secrtário, e 1." ten. ressadas sôbrc o palpitante assunto.
Buetes "Véronique" e
Nunes, Mclchiades Zeferino.
máxima no 80.»
absorção
a
sua
obtida
a
pende do Secretariado de Ministério cipal é a de transportar carregamentrazer
dent.
Sauio
Goulart Alves, tesoureiFrança
a
os
pôde
quais
Olímpio
Barros
e
Silva
Alfredo
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e
Noteórico
cálculo
permite
O
do Ar, para as provas de materiais. tos entre a América Latina e os EE.
ro, será realizada às 14 horas do prócontribuição ao estudo da alta-atrr.os- Kms.
os mecanismos. de gucira Júnior.
A homogeneidade desse
conjunto UÚ.
dia 14, no salão de conferência
fera durante o Ano Geofisico Inter- ue-mlda estudar
longo da sua Carteiras de identidade — Encon- ximo
onda
ao
da
______vV ____t"*^-___
absorção
que ocupa mais de 8.000 empregados,
seis
Escola, quando será pronunnacional.
Há pouco tempo, transportou San
"Véronique" ,havia trajetória quando se leva em conta o tram-se a disopsição dos interessados daquela
que cobre com suas oficinas e seus cavalos
o
uma oração alusiva pelo coro- A sessão solene na Academia Br.v
ciada
Inicialmente
na Secretaria daquela Pagadoria, as
de corrida de Miami para
escritórios mais de 20 hectares, peratingir M campo magnético terrestre.
para
apenas
nel
Ernestino,
sao
animais
concebido
como presidente e di- sllclra de Medicina Militar, l -0,30
sido
seguintes
carteira de identidades: caTambém foram efetuadas medidas
mite a Toulouse todas ns esperanças. Juan. Os puros-sangues
Kms com uma carga de uns 60 kgs.
pitães: Júlio Castilhõs Nunes Pereira retor da Escola
e. logo, começaram a
horas do próximo dia 21, 4." feira,
alta
óticas
da
seu
o
as
Mas
A construção dos aparelhos modernos muito sensíveis
cobre
propriedades
r direito, a 3.000
de aparelhos de medição.
e João Batista de Alencar; tenentes:
imposição dc medalha neadomlfo
nesses
lado,
para
outro
Por
obriga a ficar na vanguarda de nu- dar colees a torto e
extremaatmosfera.
revelou-se
comportamento
Abelardo Alfredo Batista, e Carvour
(algo que dá calaca e posses da Associação dos Farcompartimen
moforam
merosas técnicas numa
decidiu-se
competição mts. de altitude
previstos
e
guetes
Interessante
remédio
mente
situação, o
ani Telles tle Souza; aspirante: Diógencs
macSutioC- Militares da União das
européia c mundial que tornar-se-á frios). Ante tal
dlficá-lo para lhe permitir atingir tos para neles colocar pequenos
José de Medeiros;
Ivo Alíoi aterrissar na ilha Mayaguana, nas
Sociedades de Farmacêuticos dn Rio
com a mais. Dessa maneira pôde-se obter in- berto Puga Niobey, .sargentos:
cada vez mais difícil.
de
altura
Kms.
200
cade
os
mais
terra,
Em
João
continuação
cm
Batista
vez
Conaos
festejos come- de Janeiro, bem como, a audiência
o
A concepção de um avláo
deve Bahamas. Uma
_,. formações muito interessantes sobre
mesma carga.
Para a conComt.-av. Clifford
sub- sedey, Aiiindo Ferreira de Castilho, mnrativos da passagem de seu XIX dc S. Eminência o Núncio ApostóllAntecipar-se de nlouns anos às neces- valos se tranqüilizaram.
João Pereira da Silva e Fileto Silva; aniversário de fundação, a A.A.C.M., co c Benção de S.S. o Papa, aos farDe um comprimento total de Mi) comportamento dos organismos
foi preciso maviagem,
da
tinuação
Crittender
que Cabo: Ernesto Domingos dos Santos; sob a
sldades e às possibilidades de utilizamts., tem um diâmetro de 75 cms.e metidos aos raios ultra-violetas,
presidência do Almirante Attl- inacôuticos católicos, na sede da Nunas patas,
são extremamente poderosos a partir Soldado: Marlano' Xavier de Farias; Ia Ache,
ção; necessita, pois, desde o inicio, a nietar-lhes
levará a efeito no próximo cintura, às 15 horas do dia 22, 8.» fcltem quase
pesa cerca de 1350 kgs. na partida
que
Crittenden,
comt.
O
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é
(domingo), às 13 horas, no ra, são as cerimônias festivas que
pilode
altura,
metros
dois
fodois
"lancho"
combusde
França
mudança
o
A
portanto,
possui,
cálculo das qualidades da aeronave.
peso
Nair Moraes Machado, Maria Trillo
dos alunos do Colégio Mitransoceanicos mais antigos, sen- Caracas contratou de a sua residência, sentando a diferença
na "ScmnUma mnquete de
madeira ou de tos êle
Palmeira Duarte, Paulina Telles No., htar desta Capital, o seu tradicional coroarão as comemorações de
guetes que já permitiram1 obter nutlvel transportado.
um dos homens sobre cujos todo o mobiliário
14 n 22
do
Militar",
du- brega, Maria
Farmácia
interessante
na
da
"Abnôço
resultados
transporte,
O
merosos
210
metal concretiza essas formas e re- ombros
de
cototal
estão
da
num
peças.
Glória Fernandes PI- grande
anual de ConfratcrOs aparelhos dc medição
reside o êxito do intercâmbio
transcurso do 150."
presenta o avião em escala variável comercial por via aérea, num movi- que custou 2.000 dólares, foi entregue locados numa cavidade de 130 litros rante o Ano Geofisico Internacional. mentel e Franclsca Vailate Coroa- nização". quando todos os cx-Cade- tio corrente, dodo Laboratório
Químico
aniversário
reservista:
dando a dimensão real do aparelho.
Claudionor
Alves
em Caracas no mesmo dia em que saiu situada na cabeça do foguete. As in- Esses foguetes oodem ser transformada les de Thomaz Coelho terão oportuni- Farmacêutico
que se eleva a milhões dc quido Exército.
Por via marítima, formações fornecidas por esses apa- dos (facilmente) em engenhos balia- Cunha.
A prova cm "Soufflcric" dessa ma- mento
dade
Iorque.
dc
reavivar
velha
camaradagem
Nova
de
das
através
anualmente,
t
carga,
de
los
fruida à sombra da "Babilônia" de Assoclando-se As comemorações, t
teria levado 25 dias, ao preço de 3.000 relhos são transmitidas para a Terra ticos militares.
queto permite a verificação das pre- Américas.
Geral dos Correios
Departamento
ou
lào
visões dc cálculo.
recordações
às
várias
dólares.
regulares
gratas
ge Telégrafos emitirá carimbo comemopelo rádio, a intervalos
"souffle- Recentemente, um comerciante quo
Toulouse possui
quatro
A Diretoria de Comunicações In- rações, de 1889 a 1957.
são gravados e trazidos ao solo por
ratlVo alusivo no scsqutccnlenário.
Para
essa
festividade
estão
trles", três no Estabelecimento Acroconvi
forma
um
as
de
seguintes
pára-quedas.
meio
que
pessoas estão
no 4.» caderno da
náutico de Toulouse e uma na Escola ______
relacionadas para falar em Fonia (Ba- dados todos os ex-alunos dos Cole- Ver reportagem,
_BWW»w^^"iii.^__i
Um dos problemas mais delicados
Nacional Superior de Eletricidade, dc
'DT
¦ •&_S____B
rh-tlTÍMlU
1 da fabricação de engenhos balísticos
talliço Suez), solicitando às residen- gios Militares, associados ou não, po- presente edição.
HrPPJ-ríS® i ____ü
_¦ é a guiagem: uma decolagem de 1
Eletrônica e de Hidráulica de Toutes nesta Capita], o comparecimento dendo os mesmos obterem seus inna Sede (Avenida Rio Branco
m grau na partida dá, ura deslocamento
ms&mw?'' 1 i'_tijíi «f<fi_ÍfHÉÉ
louse,
ao Ministério da Guerra — 4.° andar gressos
Fundos — Sala de Fonia, no dia 181 — 6.» and!*), das 13 As 17 hs., diàAa estruturas c as peças que comde 4 a 200 Kms. de altura. No caso LONDHES, 10 — Foi revelado que
riamente
exceto aos sábados, ou com Para o próximo dia 13, a Secretasepõem o aparelho são calculadas
está construindo um e hora abaixo discriminados:
deste foguete um conjunto de guias
cm a Grã-Bretanha
Dia 12 dc maio, 2a. feira às 16,30 lis. os srs. Cobradores. Naquele mesmo ria do Ministério da Guerra marcou
gundo os esforços que o mesmo tebalístico de alcance médio,
o mantêm em sua trajetória, que sisfoguete
Cb Francisco F. Scgges. com Ed- dia, às 11,30 hs., será rezada Missa, o 5.° uniforme.
rá que suportar no vôo c na aterraé vertical. Todavia, esse
destinado a transportar uma carga
___siüi-_l ¦ principio
alma dos falecidos comandantes,
gem; ns margens de segurança são ü?
tema tem o inconveniente de sòmen- termonucluer com extrema precisão, gar H. Seggcs, residente à Rua In- por
__>____!______
Instrutores, oficiais, aluprevistas pelas normas de construção
te ser utilizável quando o foguete jaé partindo de uma plataforma de lan- dfgena,— 191, apto. 101 — São Lou- professores,
SECBETARIA
BH __^^^^^-_l _V^______I-^_____I
Niterói; cb Benedito C. Bor- nos, ex-alunos, praças c servidores
de renço
aeronáutica francesa e estrangeira.
alvo
um
até
subterrânea
atingiu uma certa velocidade,as isto
Conselho do AdmlnlstraçSÁ. Rciinian
com Carmcm Fernando, residen- civis dos Colégios Militares, na Casobre
Para efetuar todos os cálculos, a
guias çamento
ges,
do
de
ar
milhares
quia
o
situado
pressão
quando
superfície
de
N.
aludido
das
Graças
do
"Sud Avlation"
S.
— São convidados os membroí da
foi
Rua Manoel Leitão, 8, apto. 202 pela
possui um conjunto
íe tornou suficiente. Por isso,
lômelros.
..'.¦'.
t te AEstâcio;
__¦___¦__] !_______! _5_é__I_Pt^ i!mÊ
des- diretoria e dos Conselhos Deliberativo
sd Luiz N. Paula, com educandário, após o que haverá
dc máquinas de calcular eletrônicas
necessário encontrar-se um outro pro-c Os primeiros detalhes de fonte ofi- Elmo N. Paula,
os
em
de
todos
cx-alufile
parada
c Fiscal, para uma reunilio do Conà Rua Paisa partida. O engenho
que podem realizar com rapidez ésso
cesso para
ciai sobre essa arma, qualificada de sandu, 162, apto.residente
presentes,
que ostentarão os tra- solho dc Administração que se rcall401, Flamengo; sd nos
"sistema definitivo de defesa do pais.
trabalho. Essas máquinas, chamadas
"gorros"
então "guiado" durante uma aceleraentão
usados.
A
dicionais
sistema de acabam de ser publicados pelas qua- Dirceu Machado Moisés, com José G. Banda de Música do Corpo tle Bom- sara dia 13. 3.» feira, ás 17.30. hs. A
analógicas e aritméticas, têm uma veção progressiva, por um
a
Nascimento, residente à Rua Monteipresidência do clube solicita com o
locidade de realização das operações
cabos que o mantém na vertical,
beiros abrilhantará o desfile c o ai- maior
tro empresas que cooperam em sua ro Luz. 438, Encantado;
empenho o comparecimento de
atinsd
Luiz
tle
velocidade
simples da ordem do milésimo de sesolo,
a
do
60
mts.
uns
produção.
todos os conselheiros e demais memPaiva, com Messias de Castro, resi- in ôço.
suficiente
para
é
sobre
o
notícia
mts.,
gundo O podem guardar algumas cen50
que
da
ge
bro sda diretoria, tendo cm vista os
à Av. Brasil, 20(i; sd Orlando
que a Trata-se tie primeira
tonas dc milhares de resultados simfogutes na Grã-Brcta- dente
_e utilizar das guias. A parte então
produção
assuntos que devem scr resolvidos
T. Menegetc, com
T. Mepies para nova utilização. O estudo
contém os cabos se desprendeimpelido nha, desde que o "Livro Branco" in- negete, residente àHamilton
ainda na atual gestão.
Rua César 96,
hados materiais novos prossegue cm dlfevereiro
que
e cai ao solo. O foguete,
em
passado
formou
Realengo;
DEPARTAMENTO CULTURAL
sd
Norvaldo
Guidi, com
até -J
versas usinas c particularmente no
por seus propulsores, atinge
via sido dada prioridade máxima a Norma Guidi, residente á Rua Barão ' Pagamento dc Cartas do Crédito — "O zinco brasileiro o sua Importande
britânico
Estabelecimento Aeronáutico de Toufoguete
Kms. de altura, quando o seu carüuum
de
dc Capanema, 284, Bangu; sd Paulo O chefe do Estabelecimento Central ria na economia nacional" — Sob êsconti- criação médio, o
louse, que centraliza suas pesquisas
rante fica totalmente esgotado, atitia
qual seria de tipo João Globo, com Isabel G. Globo, dc Finanças comunica, por nosso in- se tema, será realizada a 15 do coralcance
ascençao
nuando, porém, a sua
para n França como o centro Naclomais avançado que o da mesma cate- Telefone 27-9820; sd José
Tavares, termédlò, que serão pagas no próxi- rente uma conferência a cargo do dr.
nal de Estudos e de Pesquisas Acro- AVIÃO INTERPLANETÁRIO — O Departamento da De- Kms. sob o efeito da energia clnetlca
goria, oferecido pelos Estados Unidos com Cleuza M. das Dores, residente à mo dia 12 (2a. feira), a partir das 13 Hugo Radino, professor da Escola Téotrada
alto
mais
náuticas. Os materiais empregados são
No
Grã-Bretanha
ponto
êste desenho, que mostra adquirida.cavilhas explosivas comanda- para o armamento datécnicos ora re- Rua Porto Príncipe, 94, Vigário Ge- horas, as cartas dc crédito do més nica do Exército. A conferência tora
estudados, por melo de exames me- fesa dos Estados Unidos divulgou
ietória,
Os únicos detalhes
ral; sd Ricardo J. M. Heil, com Ani- dc março, correspondente as 3a„ 7a. lugar às 21 hs. no salão Floriano. São
avião interplanetário, o das por uma "mlnuterle" permitem, velados
talográficos, radlográficos, espotrográ- as linhas
do
são de que o foguetes mede ta M. Heil, residente à Rua Pcrnam- e 8a. R. M„ atinentes ás instituições convidados os associados c oxas. fnprimeiro
gerais
contém
3 dc diâ- buco, 1019, apto. 202, Encantado.
ponta que
ficos e de provas mecânicas.
"X-15", cujas provas preliminares deverão ser realizadas ent5o, separar a científicos
abaixo, pelo que solicita o compa- míllas para assisti-la.
do corpo 21 ms. de comprimento por
A "Sud Avlation", dispõe de um
os instrumentos
üia 13 de maio, 3a. feira, às 15 lis. recimento dos respectivos represouDIVISÃO DF. CURSOS
de- metro.
Maj.
conjunto de mais de 1.000 máquinas- no próximo ano. A "nave do espaço" c de forma alongada, do foguete que se vai perder no mata
Fonseca, com D. Yara, Rua tantes: 217 — Caixa Econômica Fe- lllpinotismo — Sob o orientação do
As quatro"Decompanhias produtoras,
de quilômetros
"B-52",
dezenas
ferramentas, que vão da prensa de
Propellcrs"
Estado
do
Rio
rie
Janeiro;
Havilland
deral
serto
do
a
são
Siqueira Campos, 142, apto. 504; maj.
prof. Mastrooolln, Curso intensivo da
bombardeio
O que"Rolls a
ri.OOO tons até as "fralseuses" para re- bastante fina, c será lançada dc um
a "De Havilland Air- Campeio, com Norls, telefone 46-5511; 218 — Caixa Econômica Federal tio Indução psicológica. Atendendo a váprogressivamente a sua velocidade.
Rovce" "Sperry
a
esgototalmente
Gyroscopc" maj. Epitácio, com Nazar;é, telefone Rio de Janeiro, D. F.: 223 — Funria- rias solicitações dc Interessados, será
produzir permitindo a realização au- cm pleno vôo. O problema do aquecimento, quando o avião carburante se acha
e a
craft"
tomátlcn dc um modelo com uma pre32-7274: cap. Góes, com Ruth, telefo- ção da Casa Popular; 224 — Biblio- antecipada a dala do Inicio da 4 » turtado quando o foguete se A encontra
o seguinte êomunicado:
publicarem
revésum
com
resolvido
velocisendo
está
atmosfera,
à
retornar
rarelficada.
"Esta
ordem
1|100"
dc
da
de
millmeatmosfera
da terra levará ne 37-5361; cap. Ivo, com Ecilda, te- terá do Exército; 225 — Previdência ma. Inscrições c informações na aacisão
lançada
em
arma,
seentão, 1.540 mts. por
tro.
carga termonuclear com extre- lefone 37-5892; cap. Prim, com gen. dos Subtenentes e Sargentos do Exér- Ia 703, 7." andar, ou com o sr. Ivan
timento externo de níquel, combinado com aço inoxidável dade atinge,
de 5.550 Kms. H. uma
As peças reunidas permitem a cons"X-15" terá bases de aço, gundo ou seja cerca dois
na Secretaria do Clube.
ma precisão até um alvo de supcrfl- Zemlth, telefone 28-2570: cap. Prlm, cito; 227 —— Fundação da Casa PopuDe
modelos.
o
de
rodas,
invés
— Acham-so
Ao
A Defesa Nacional; 301 — Bolos Contei—do*.
Foram regulares "Monico"
truçfio do avião que ò controlado no c titânio.
cie qije sc acha situado muitos mi- com gen. Zemith, telefone 28-2570; lar; 228
pode
—
que
da
AcroClube
as aulas
Clube
Militar;
302
foguete
cap. Wllton, com Eunlce,
inscrições
distância.
solo, tanto do ponto tle vista estrutura
telefone
as
de
para
um lado o
abertas
dc
sobre as quais aterrissará
lhares
quilômetros
50
a
—
dc Oficiais Rc- dêste curso, a cargo da prof». Jurncy
tomo circuitos elétricos c hidráulicos.
transportar 15 kgs. dc aparelho
Haverá amplas facilidades para o 35-58 — Juiz de Fora; ten. Rosa, com náutica; 303c da Clube
154
de
c
Reserva das Forças Alegria. Preço: CrS 650,00.
Tendo cm vista"C.iravellc".
a Importância desses
Kms. de altura. (Seu peso total de teste, inicial de várias peças e tipos Carlos, telefone 47-9327; ten. Azam- formados
britânicos. buja, com Eunlce. telefone 52-8760; Armadas; 30-1 — Carteira Hipotecária
Hallet — Prof». Yara Marlllla. Hocircuitos, no
kgs. para um comprimento 16 cms.). diversos em alguns centros
que com"De
de
Clube Militar; 30(1 rárlo: 3"s. « 5"s . dc 14 às 16 hs. e 2»J.
do
e
—
diâmetro
Imobiliária
Havilland ten. Bispo com Zulelka, telefone
6 27 mts. e um"Monlca
Um deles é a sede da
preendwin perto tle 35 kms, dc fios,
tem
so
Circulo
Intendentes
IV"
dos
Oficiais
que
45-4681;
ten.
Marcus
Monte
Vinícius,
c 6»s. feiras, rias 9 às 10 horas.
mais do 1H0 mudas, 1 quilômetro do
De outro, o
Hatficld, Condado de
a mesma Propellcrs", cm chamam
307 — AssociaCurte c Costura — Centeslmnl.
a atenção as com Marcus Vinícius, telefone 38-8839; das Forças Armadas; Músicos
80 km?." de alcance com kgs.
onde
tubos de todos os diâmetros, nos quais
Hertford,
seu
e
Muita- Acham-so abertos as Inscrições pnrn
dos
recentemente ten. Coutinho, com Fernanda Lima, çào Beneficente
carga Seu peso é de 123
circula o óleo numa pressão quo pode
aço,
de
torres
altas
—
Brado
do
Sargento
res;
309
Casa
. , construídas.
telefone 49-0745; ten. Dinlz, com Barêsse curso, sob a orientação da prof».
atingir 17B quilômetros por om2, nSo
comprimento de 5,37 mts.colocados
"Rolls roso. telefone 38-0745; ten. Rômulo sil; 311 — Clube dos Subtenentes c Marieta Horário: 3»s. c 6»s. feiras,
"Outro
se esperou a saida tio protótipo para
local, a cargo da
solicitando permissão Os aparelhos dc medição
— AssociaO ministro F, A. Corrêa dc Mello Carlos Sgarbi, "brevet"
-cc"Peracl°;,.,11!"r
310
do
Exército;
Sargentos
comh
Lúcia,
telefone
48-0870.
'despachou
são
'Braisl; 317 dc 15 às 16 horas.
efetuar os controlos; essas instalações
preparado cm
que lhes foi nesses foguetes
os seguintes requerimen- para usarem o
nature- Royce'', está sendo
Dia 14 dc maio, 4a. feira, às 16,30 lis. ção dos Serviços Civis do
DEPARTAMENTO DESPORTIVO
foram realizadas em tamanho real tos:
concedido peia USAF School for La- meio dc pára-quedas. Suas procura- Cumbcriand, onde serão experimenCirculo
Cb
c Sargcn- F.sgrlma
dos
Subtenentes
— Cnm o retorno do cap
Teones de Lira, cuia Cloves S
"Concedo'';
zas variam com o resultado
do foguete. As pro- Cavalcanti,
motores
—
nos laboratórios da fábrica c controtados
os
brig. ref. João da Cruz Seco Júnior, tin America.
Sr.
Darcy
400
Militar;
da
Vila
dc
tos
Aires,
2.°
Rua Buenos
24,
Hélio, recém-chegado da América,
lados ao mesmo tempo quo sc prosse- solicitando uma 2.» via de sua carta- cap. dr. José Silvlno Alem, sollcl- do: contador de zona,_ tomadas
vas de lançamento da arma completa and; cb Eliezcr C. Oliveira, com Poubel
dc
Casai;
Vieira
(Aluguel
rcspbndeas inscrição para n
"Deferido";
tando permissão para candidatar-se a temperatura e de pressão,
terão lugar no pologono dc foguetes Edile C. Oliveira. Rua Andrade, 18, 1031 — Diretoria Geral dc Material acham-iedc ahertas
gula a construção do avião,
patente.
"Nada há
osgrima. na saln tio Armas
i„f„rm, de Woomera, Autrália,
prática
Deixamos dc lado aqui os outros
—
MotomcDiretoria
dc
Jandyra Guilherme Nunes, sollcl- cargo eletivo.
que deferir"; dor-radar, etc...
1032
Catete: cb Sebastião F. Sobrinho, com Bélico:
informa- "Os
Militar. Os interessados potécnicos das companhias en- Noemia S. Sobrinho, Rua Nazaré, canizaç-o;
1052 r- Estabelecimento do Clube
problemas referentes ao rádio, ao tando seja expedida uma 2.» via da ten. Jorge Barbato Assurmendi, so- Foram obtidas numerosas
da alw-a-moscomparecer no horário daf 18
condicionamento dc ar, etc. cujas so- carta patente de seu falecido esposo, licitando prorrogação dc licença para çôes sobre a estruturaforam
carregadas dc cooperar no projeto fo- n.° 10, Deodoro; cb José M. Santos, Central de Material de Intendéncla; tlcrão horas,
efetuadas
ás 6"s. feiras, e senhoras
20
Assim é que
loções necessitaram milhares dc ho- em vista dc se achar extraviada a car- tratamento dc saúde em pessoa da fiTi
"Véronique". ram bem preparadas para assumir a com Jurema F. Carmo, Rua Bellsário 1066 — Hospital Central do Exército; otm senhoritas
às 3«s feiras.
"Deferido";
foguete
"deferido";
um
de
foi
meio
lhes
_
InMaterial
dc
por
dc
familia.
ias do estudos o tio provas.
responsabilidade
que
alta
Diretoria
original.
ta patente
Sousa, 69, C| 1. Realengo; sd Pe- 1091
campo de dois emissores imposta, c levam adiante o trabalho, de
ASSISTÊNCIA
—
Estabelecimento
1152
O aparelho unia voz construído, sotendência:
Maria Bráúlia dc Oliveira Accloly, André Rodrigues Sanches, sollcitan- nTedida de médias
com
Jurema
da
riclcs
P.
da
Rocha,
e de um omisso confiantes no êxito do que, justifica
Seguro Pm Grupo - f.ste Serviço
fro provas de vibrações, antes do efe- solicitando seja expedida uma 2.» via do remoção para o Parque dc Acro- Sn ondas
Rocha Teles, Rua Ccrqucira Daltro, General Gustavo Cordeiro tle Faria;
foi
— Diretoria Geral de Arma- Especial do Clube dá ciência aos seus
cm ondas longas. Desse modo,a ab- damente. poderia ser chamado o sis- 215. C! 1, Cascadura;
com
1159
tuar o primeiro vôo nas mãos tle pi- da carta patente de seu falecido cs- náutica dc S. Paulo, por permuta
R.
sd
Osmar
que
associados que r.e acham ahertas »s
defesa dêste pais. Cerbino, com Corlna C. dc Sucena, mento.
seu Manoel Raimundo da Silva. "Arquive- possível por cm evidência
lotos e engenheiros experimentados, poso. cm face dc não existir cm
da ionosfet-' tema definitivo dc oa
•-=¦¦', "D"_-r,ir
para um novo Seguro etn
soreão pela
ue Havilland" Rua Júlio dc Castilho, 29, 9» andar
auis-"
da "De
*«?- região
rara os aviões comerciais, Toulouse poder o referido documento. "Defe- sc".
Um pona-voz
do Rostos a Pagar — Inscrições
porta-voz
c
68
do
,
Pagamento
a
modalidades são as tfaparece claramente
confirmou que o foguete citado é o^sd Rodolfo Schor, com ten. Adaury O chefe dn Estabelecimento Centra! Grupo, cujas
possue. com sua pista tio -.500 mts. do rido";
senão
^íffi_"
gendo
médias,
ondas
segunro
dc Cr$ 200.000.00.
as
sobre S. Dória, Rua Barão de Mesquita, 425, do Finanças comunica, por nosso In- guintes:
Kms.
oficial
para
m,
rc,atorio
do'
^
comprimento; podendo sor ampliada
sarg. Fernando de Oliveira Araújo.
adiante, enquanto que a.ponta desce def declarava estar sendo Andaral; sd Wanderley S. Marins, termédio, que serão pagas no próxi- mediante contribuição de Cr$ 300.00
do
de limite
da terra com Ziida C. Martins. Ladeira rio Li- mo dia 12 (2a. feira) a partir rias 13 mensais, com direito a Cr* 100.000,00
«WSSSS?*:
^-i^T^d^a-^6"t0lndl8pTO1soMcTtend-"t-f-rârlcIa
f^ue^^nccscs.içnndo um foguete lancavel
vramento. 14; sr José D. da Rocha, horas, as contas dc "restos a Pagar", por falecimento da pessoa dapenS? todofe- rUltade- obtidos to- ««¦•; Xi"áo _"_2_3_3- £»££¦
(BN_).
dc
leve
"Monica"
engenho
um
o
6
com
Dirce G. de Matos, Rua Carlos atinentes às firmas abaixo, pelo que dente (esposa), e participação nos luse
as
despesac
rcnveoU-r-tôrio_da
Costa, 58, Riachuelo; sd Antônio S. solicita o comparecimento dos res- cros por moto dc scrolelo. Limite de
., ...
construção estejam compatíveis com ,.^.^^i^^GÍláPláPara tomar parte nas comemorações
Rua pectlvos representantes:
Sociedade Idade: 65—anos o 6 meses.
Couto, com Geraldo Silveira.
t, situação geral, uma encomenda está i"eJ._„'.?_,»_
do Noronha. Celso da fundação da cidade de Assuncion.
O cel. Alcyr dc Paula TrclFrancisco
Santa Clara. 202, 503. Copacahana.
são rcscivaAnônima York; Comércio c Repre IasC.H.I.
M , Salespcdro
reserva
tlois sao
t.m.io. um ou ti.ns
fotta.
wua, EntflO,
"csso.
Santos>
dos
Coelho, diretor da Carteira HlpoDia 15 de maio. 5a. feira, às 15,00 hs. sentação Calmon dc Brltto Ltda ; José
dos para -«portar provas de* rutiva*!« • J £__m_*_o no Serviço Pú- seguiu ontem para o Paraguai a dc
e
Imobiliária
do Clube MUItecária
—
Sgt Evangelista, com Otacílio Silva, Silva Tecidos S. A.; Albino Castroquadrilha da Fumaça'' da Escola
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serviço
exigido
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SETE BILHÕES DEVERÃO
IR PARA A ríEVEACULTURA

VIDA EVANGÉLICA

ESTUDANTE BRASILEIRO
NO GRUPO PLANEJADOR
DA UNIVERSIDADE
¦
DE BOSTON í

MEDITAÇÃO

"Bom-areiiturado.s os quc choram, nos Aires n" 135. 2" andar: ou ao
porque eles scrúo consolados" são Rev. Antônio Lopes, rua Herminia
brass>lel- palavras do Divino Mestre, regls- n° ü, Cachambi; ou ainda ao Rev.
! BOSTON. Um estudante
à Rua
no Evangelho segundo S. Jair Coutinho de Costro,
ro, matriculado na Universidade dej tradas
Mateus 5:4. Jesus as proferiu para I Paulo Fernandes n" 24, 1" andar.
í Boston, é uni des três estudantes es'-| levar os seus verdadeiros
seguidores Praça da Bandeira.
'•> iUcr.sar/em do Dia — A Soclci trangeiros nómèádcs para planejar a a uma vida dj reflexão. Chorar
1 orientação educacional dos estudancausa da i ducle Bíblica do Brasil. Rua Buenos
num espirito religioso
"Não nos iludamos com a gravi-i Aonde a iniciativa privada nào SS'tes esirangejros daquela universida- infelicidade na vida por
ou
temporal
| Aires n° 13". mantém em sv'i "Uriaprovado : na, diariamente aberta, uma Bíblia
espiruuui ce 'se
eentlrnènto
,1,.
i | espiritual
dade do problema da borracha- Só, ar risca a grandes investimentos,,de
da Amazônia,
Amazônia. ça-1 jortá A. Kencdl £Uh0 do sr; t ;por Deus. Leva o pecador ao ar- I Sagrada; com a indicação de um
com esforço enorme e firme dis-1 como e o caso üa
| texto, quc poderá ser lido por qualposição nos altearemos à crise que
pessoa, para edificação esolridesde 1951 nos levou a mais uma iniciativas, e nesse paiticulai oiAvcnida Copãc^tna 1334, Rio de Ja-:r0i de um pecado_ dc uma falta que '| quer
É o alimento espiritual do
tual
área de importação e da qual não plano aprovado do instituto Agi o- nelro foi cleit0 estudante-Htler do não condiz com os princípios da ! dia.
ou da lel
sairemos se não formos rápidos em nômico do Norte é dos mais in grupo orientador. Tomás, cursou o [verdadeira — religiosidade
"amar ao próximo conossas ações. O impacto da im- teressantes e realístlcos. Formará ginás-o no Colégio Mallet Soares e de Cristo
À SÂO BENEDITO de se- fêz um curso de administração co-""5 • «1 mesmo".
portação de borracha estrangeira o Estado grandes plantios
uma graça alcançada.
Agradeço
chorar por
tende a aumentar e a pressionar a ringueira, associndas com plantas mercja]
Sobretudo *"n é felicidade
MARINA TAVARES.
cometido
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e
dc
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e
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de
de
O estudante brasileiro v . será - *«-««"
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,
.
,
,
,
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de *-rien'^'-0 « », de arrependimento, leva ao perdepende cie nós, exclusivamente
,,.;.- ,,.,,-,
„»„., .i•, famílias
inte- Por'sínel Pel° >-lan0
laiiillla.s inte
À SÀO CAMILO DE LEL1S
pai,, wiki.i
pai- tía0 Fol bC^pre e scrj Bim,,e a
nós, a substituição dessa importa- liucs
, estudantes provenientes dc 81
dl-!'
"Consolai, consoAgradeço uma graça alcanç-da,
promessa
divino.:
,,.... .......
ção. A necessidade de produzirmos
lotes,
MARINA TAVARES.
0 meu pov0i di? u vosso Dcus
divisas pode ser satisfeita, ou in- v.et que essas unidades, ou lotes,
^J
lal
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Falai benignamente à Jerusalém, c
diretamente substituindo essa área, serão' ocupados quando estiverem j
bradai-lhe que já a sua malícia é
ou diretamente voltando ao comer- no primeiro ano de produção gomi- BICENTENÁRIO
acabada, que a suo Iniqüidade está
cio exterior pelas exportações. Num fera. Em outras palavras, ter-se-á
expiada e que já recebeu em dobro
netos,
caso, como nn outro, o aumento da eliminado o terrível problema que DO SANTUÁRIO
genroí; c
Etp.sa, filhou.
da nioo do Senhor, poi todos os
ou:
à
do
alto;
produção,
segue
é
um
se
plantio
borracha
da
seus pecados" (Prof. lsalas 40:1-21. agradecem as manifestações- de pcprodução
"custo'
e convisejam 6 anos sem uma fonte de DE CONGONHAS
negócio para o Brasil, e o
Davi, após o seu tremendo pecado zar pelo seu falecimento
missa dc 1"
tle oportunidade" das inversões | renda certa. O processo aventado, BELO HORIZONTE, (Da Su- de adultério, cnorou, sinceramente dam para assistirem
mandam celebrar na Igreja
nesse sentido é um sacrifício que cm voga na África é dos mais ob- cursai) !__ O clero da Arqutdio arrependido. Sentiu o seu pecedo dia que Rita
(Largo Sta. Rita), 2a.
Sta.
se impõe ao país, c que Ale deve jetivos, pois fornece os seringais \™"%e Máríàna"ã população de perdoado e louvou a Deus por essa dc
dia 12 às 9,30 horas.
amanhã,
íe>ra
Apóstolo
reconquistada.
O
alegria
de
vésperas
às
ésses
saíazer. sejam quais forem
plantados
23337
Fodu«So4cÕnfionnas e altas autoridades! Pedro negou
"""' o '"""
o
seu
sentiu
Mestre:
demami-!g^Stares
feitas
culturas
" ao olhar
orifícios».
Hao lado de
c eclesiásticas co-'D'
Jesus e "chopara
pecado
lel-1
milho,
mandioca,
Com as declarações acima, o prof. j tenção. como
bicentenário do rou amargamente : sinfaéraiiienta•.rmcm'oraram 0
SÃO JUDAS TADEU
Osvaldo Bastos de Menezes iniciou; jão, etc. Tem além disso outra van-; Santuario do Senhor Bom Jesus rependldo, sentiu-se completamente
ser
,
nao
Agradeço extraordinária graça obsuas declarações ao Correio da Ma- j tagem, ou seja a do Estado
Mat0Z'nri0S e a sua elevação perdoado tornou-se, depois desse
sôbre •odasj^^n-M a Basílica.
momento, o apóstolo poderoso, desnhã a pronóslto dos debates que j produtor, e 'abrir
convicto • tias verdades do ADHEMÀH DE CAN1NDÉ JOBIM.
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Outros servos tíe Deus. em suas j
Mariana, d. fraquezas,
do 8.° ano, com quantias módicas pelo arcebispo dc
COMPANilIA AMAZÔNICA
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Oliveira,
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Deus e se tornaram bem-aventura-1
Paulo, d. Carlos Carmelo
ÍSlaSdV einXtlvoucSo de! aconselhável
amrearotativas
o
em bases
das porque sentiram
perdão pieconcelos Mota. Em seguida,
Crédito da Amazônia a prosseguir ra essa obra
Compram-se. Paga-se mais que
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se
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que
S.
A.,
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Borracha
Tel. 22-3231..
nhia Amazônica de
a outrem. nem mesmo a Deus, a qualquer outro.
procissão e Te Deum.
40303
destinada ao plantio de seringueira,
responsabilidade de suas faltas, Recom capital de 150 milhões de cruconhece-as como fruto do seu afãsPRESENTES
APOSENTADORIA
AUTORIDADES
zeiros, dos quais o Banco subscretamento dc Deus e de seu apego no
"EX-COMBATENTE"
inundo. Então, arrepentlendo-se choverá 100 milhões. Será, assim, uma A
ecleautoridades
As
seguintes
em Deus e.
ra o seu pecado, confia "sangue
entidade de capital misto através
festiàs
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nos
origmM
siásticas
P-ticao
Uma
por Jesus Cristo, cujo
da qunl o Estado (o Banco) e os CREMONA.
da Defesa vidades de Congonhas: D- Hei- purifica de todo o pecado", alcança
ao
ministro
dirigida
foi
fazer
muito
poderão
particulares
bem-aventuperdão... torna-se
ül-:vécio Gomes de Oliveira (ArcePara o Banco foi de incalculável por um simpático velhinho de
de Mariana), D. Armando rado.
trabalha'bispo
séoudo
meio
há
que
REBAP,
deu
a
LOPFS
lhe
PASTOR
ANTÔNIO
o
valor apoio que
Jmoneta,
da Santa Se

Plantio no Brasil de 30 milhões de seringueiras — Melhorou
Oswaldo de Menezes faz revêo financiamento — 0 técnico
"Correio
da Manhã"
lacões ao

MAESTRO ROMEO SILVA

'

PROFESSOR AFFONSO
MAG DOWELL

(MISSA DE 30.° DIA.
A família de AFFONSO MAC DOWELL, na impossibilidade de agradecer pessoalmente a todos que se manifestaram
por ocasião de seu falecimento e da missa de 7.° dia, vem
por meio dêste testemunhar sua profunda gartidâo e convidar aos demais parentes e amigos para a missa de 30,° dia,
que será celebrada no altar-mor da Igreja de São Francisco de Paula, às 10 horas, da próxima terça-feira, dia 13;

"

,

MARCELLINO MOREIRA MACEDO
DE 7.°

(MISSA

TERNOS USADOS

'

DIA)

Thomoz Alves da Silvo, senhora, filhos, noras e netos; Odete Macedo Moreira, filho,
nora e neto; General Eduardo de Souza Men des, senhora, filhos, noras e netos; Coronel
Francisco Barreto, senhora e filha1 Marcslino Moreira Mncedo Júnior, senhora, filhos, noras
e netos; Oloa Macedo Pinto; Cristiano Tòr res Filho o senhora; Otilia Carrilho Macedo;
Nilton Carrilho Mocedo, senhora e filha e Ni lor Thomc Mncedo, senhora e filho, na impôssibilidade de agradecer a todos os parentes e amigos que enviaram flores, coroas, telegramas, cartas, cartões e compareceram a o enterro, fazem-no por este meio e convidam
a todos parentes e amigos a assistirem à mis sa de 7.° dia que mandam celebrar por alma
de seu pronteado pai, sogro, avô e bisavô, MARCELLINO MOREIRA
MACEDO, amanhã,
segunda-feira, dia 12, às 11,30 horas, no altar-mor da Igreja da Candelária, hipotecandolhes desd: já sua eterna gratidão.
42636

H
MARCELINO MOREIRA VICTORÍA VEU
LY
DE MACEDO

(Núncio
de pacotes c merca- LombardiTavares
pois terá êle o argumento ponde- como carregador
da estrada que vaSS°t^Es
trecho
no
do
indortas,
tantos
outros
iavcl. enlre
(Bispo Coadiutòr de

.„„„„ « «. „„.

?«'i,s»? si rÉSK^à»!

Bana do Rio Grande,
quan- P
da Agricultura, de um órgão cen-,4:1 anos de idade: eu a conheci"nuàndòl
D.
Geraldo Maria de MoBahia),
rais
apenas dois anos.
tini que coordene, no plano nuclo-'dn tinha"lutávamos"
Coadiutor dc
Penido
na frente hrlica Juiz. de Fora),(Bispo
mil, os assuntos da borracha, Ja ambos
D. Gregórlo Wuts,
mundial,
por nos de há multo, sentida, levou durante a primeira guerra
provincial dos Redèntoristas do
n REBAP a recomendar sua cria-'no Píave. Agora Gina está velha e Rio de Janeiro, e dezenas de códe
descanço,
período
cão. E finda 11 Reunião numa sex- merece um
pegos e sacerdotes do clero mata-felra, jã na segunda-feira se- Mas Infelizmente cn não a posso sus- rianense. Autoridades civis: sr.
finan.
guinte eram tomadas as primeiras|tentar. Minhas possibilidades o ali- João Pimenta da Veiga (representante do Governador Bias Forprovidências pelo sr. ministro para rciras são muito h-mltadas c
'
n criação do Grupo de Trabalho da mento para ela custa caríssimo. F1» tes), sra. Francisca Tamm Bias
Borracha Natural (GUTABONAK porque, senhor ministro, eu lhe es- Fortes (esposa do Governador),
E já nos preparamos para seguir crevo. Em considc-rnçfio dos móditos •r. Paulo Mendes, representante
Macedo
Edmundo
paia a Amazônia para verificar adquiridos por Gina durante a guer- do general
os locais recomendáveis para cria- rn ini4-lflta. não poder'..a o Ministério Soares (diretor da Cia. Sidevúrçâo dos primeiros Seringais Esco- da Defesa, tão sabiamente presidido gica Nacional). Ministro da Edu
Ias, também propostos pela REBAP por V. E.vcia. e^r-beiccei- uma pen- cação e Cultura, sr. Clóvis Salgabem assim pórmenorizár o plano dei sao a mula a fim dc deixá-ia viver ci0 cia Gama (representante do
Ccpública). dr
plantio de 100.000 hectares, cuja em nn duranie sui-, últimos anos de Presidente da
programação sc seguirá em opor- vida?" A caria partiu e <> velhinho fiodrigo Meio Franco dc And-aresposta, de, diretor do Patrimônio Histó
de uma
tunamente, Os Anais da REBAP cstá A espera
rico c Artístico Nacional, ele,
já estãn em vias de publicação e fi l (ANSA
presteza com quc têm sido trata- dos os assuntos da borracha no Mi-!
nlstérlo da Agricultura revelam o
sentido do nosso Intcrí-sse.

Prédio do Liceu dc Artes
não corre perigo de desabar

NOTICIÁRIO
Consultório Pastoral — O Paslor Antônio Lopes está á djsposiçüo
dos leitores, em seu gabinete pastoral, no templo provisório tia Segunda Igreja Batista em Inhaúma, rua
Matias da Cunha ii" 47, to.-ios os
domingos, rias 10,0:i As 12,C() horas.
Nen*e local poderá sar edquirlda a
Biblia Sagrada.
Nova tradução do Noco Testaiiieulo — Uma nova traduçSo do
Novo Testamento acaba (;e ser cada
à lume pelo Sociedade Bíblica Británica e Estrangeira, Anos 13 ano:.
de trabalho, o lingüista T.G. Slrelilow, da Universidade dc Adelaide
ria Austrália, concluiu a obra. ou
seja a tradução do Novo Test^mento cm Arunda. tuna língua dos aborigenes australianos. Filho de mistionários que trabalharam entre dsses indígenas. Strelilnw aprendeu a
do inglês
antes
Dalar Arunda
(F"A)
Dois mil m.ssioriirios è o alva
—
dos
Butlstas Nortc-Amerlcuhos
Dois mil mi. s4 '.'irius no csirangelro, até o ano de lSiV'. é o ai. o dn
Junta dc Missões Estrangeiras dós
Batistas do Sul êos Estados Unido,-,
disse o secretário-exectitivo dessa
entidade. Dr.
Boker Jomes CauAs nomeações durante ?í*57
then.
elevaram o número dc missionários
cm atividade a 1.18$.
Ein franco progresso a ohra Ba(isía no Teias — Desde a organização tí.s Primeira Igreja Batista no
Texas, no dia 29 de março de 1831,
d história da Denominação tem sido assinalada por continuo progresj so. sendo atualmente o maior gruoo
O Texas posreligioso no Estado.
: aui uma dts maiores igrejrs batisa Primeira I"rela
j tns do mundo:
! Batista dc Dallas. cujo totiil de
¦ membros é de 10.351. A Universidade rie Bnylor. a maior uiiiversiclade
í Batista, tem como sede a cidade
tex.ina rie VVaco. O maior Orfanato
"O Lar de órfãos Buckner"
batista.
"localizado
está
em Daiias. õ número

RECOMENDAÇÕES BÁSICAS
— Recomendou a REBAP —
adiantou o técnico —¦ que se faça
entrega de mais 10''• da verba
anual da Superintendência do Pia'no
da Valorização Econômica da
Amazônia an Banco de Crédito dn Afirmou à nossa reportagem o sr. Álvaro Paes
(Amazônia, afim dc empregá-los exBarros, diretor do estabelecimento —
rlusivnmente no melhor rcndlmcn- de
"não
to dos seringais nativos. Ao mesmo
'tempo,
comprovou a
gravidade das
foi reconhecida ti atração Vistoria
de
outorga
a
desempenhará
,que
rachaduras da cúpula — Sâo antigas e não
(prêmios nos serlngallstas que, feiseringueira
de
suas
tas
plantações
!sem
se têm modificado
encontrann
.
dc
"rão assistência bancária,
nesse beneficio uma recom; ir.lo c, umn cm seis pessoas no Eslabatista.
i
do
é
1FJA1
em
parte.
pensa que os ressarcirá,
¦'•'Ji-'-i>:'-í:-'%fi v'*-<¦-¦»*-•:•
* Noticiário rfnsla seção — Qnnl.'"'«¦>'
idos seus gastos Iniciais. Já comequer Denominação Evangélica po(.iimos a estudar a maneira de conjrwHtf^di
'ri*
-. -.* t* *\vv'ft
! ocrá enviar noticias e.pcciais pr.i',1
crotlzar essas recomendações.
. esta coluna.
Os interessados deve«ia|
K
Concordamos em propor um Pro! rio entregá-las por escrito, r.o Rev.
.jeto de Lel que permita n revisão
Ivan
Espíndola
dc Ávila, à rua But|
semestral dos preços oficiais dn
•borracha afim tlc poder ajustar, ai
'curto prazo, as oscilações nele ve- j
dc,
[rlflcados com as diversas classes
(Consumidores.
i E para não me alongar im unftll- i
'Íb"*";'flc?:*
'se de outras recomendações, dese-1
M^aVF^h'
WÊa^aa^
4
BV
aludir no tratamento especial I
jo
'que a REBAP deu à necessidade
j
inadiável de estabelecer-se o sis- üSWB
ÍmH 9kÍ3
tema de câmbio livre para a Amazònin. Em verdade, o colar de na•çòes que a rodela vem destruindo
'Mias barreiras cambiais, com tul
ROMA — Trinta diretores
^Intensidade que o Brasil não terá
,outra alternativa que imitá-los.
e administradores cie estabe-.Possuidoras, em geral, dos mesmos
lecimentos cie laticínios de di' versos países do mundo, inclusiprodutos da Amazônia, a esta, le: ve do Brasil, participarão cie um
vam vantagem pela Ilimitada pro'tcçfto
Curso de Capacitação cm Indúsque lhes dão e que se cnorganizado pela
racteriza pela ausência de ônus
irias Leiteiras,
¦alfandegários ou restrições camna Dinamarca, com a coo|FAO
•blals. O regime de câmbio livre cota
peração do governo desse pais.
'o dólar para exportação ou imporOs participantes deverão apre'tação, á base de CrS 100,00, enquanem Copenhague, a 5 de
sentar-se
!to
essa cotação, no Brasil, é de CiS
junho; antes do curso, assistirão
rú.OO ou Cr$ 67.00 para exportação,
a uma série de conferências des¦o a de Importação se agrava com
tinaclas a salientar a importâno sobreglro dos aglos de CrS 130.00
cia da indústria leiteira para a
NAo é possível, nessas condições,
agricultura dinamarquesa e á
forma pela qual eslá organiza[desenvolver a Amazônia, Direi,
!da. Constará o curso de traba-mesmo, que sua sobrevlvêncin é doLiceu de Artes e Ofícios
Jorosn c urge nmpará-la sem demolhos práticos em centrais c fábriNão há perigo dc dcsnbnr
cas de todo o pais, c conferências
Ta. Pau rasa, castanha, sorva, pesobre os aspectos econômicos da
íes de animais, etc fatores natuAULAS CONTINUAM
ruis de vida de uma região, deixam
Não vai desabar i Liceu de
indústria lctcira. Á parte íinal
de ser por ihVs exportados
i foi reservada a práticas dc labopara' Artes e Oficlos. As rachaduras
Dessa forma, nada tendo a re- latório, formulação de consultas
constituírem ubletos dc forte con
"' ' ' " do pré- cear, as aulas continuam sendo
'-"
e elaboração dc um relatório sótrabando fronteiriço, A REBAP,
têm
ministradas diariamente às diver- bre os ensinamentos obtidos. Na
chamando a atenção do pala paru dio são muito antigas e não
0 fato, o iiodlndo um tratamento progredido. Foi o que declarou sas séries e cerca dc 2.000 alu- America Latina, o direlor-geral
alfaridegArlo especial para a Anta- á nossa reportagem o sr. Alva- nos continuam a freqüentá-las. • da FAO convidou os seguintes
No Serviço de Prédios da Pre- governos a enviar candidatos ao
tònJa, se associou, por Inlriro, ao
memorial que os governadores do ro Paes de Burros, diretor da- feitura, segundo informações que curso: — Argentina, Brasil, CoPará e do Amazonas acabam dc en- quele estabelecimento, em vir- obtivemos lá. nãb há nenhum lômbia, Chile, Equador, Salvavlar ao presidente da Republica.
í-ude de uma noticia divulgada processo com referência a pedi- dor, Guatemala, HouStiraS, Mexirio de vistoria ou solicitação de co, Nicarágua, Paraguai e Vcne7 BILHÕES
— O "eixo" da borracha — por um vespertino.
outra providência.
Izuela. — (A.N.).
— concluiu o prof Osvaldo MonoE acrescentou: "Mesmo assim
res — foi calorosamente defendido tomamos medidas de precaução.
i!
para ft Amaaonla pela representa-1 porim, após um exame feito na
da cúpula, podemos
çfto de S. Paulo c da Biihia. que estrutura
se pronunciaram unanimemente concluir que isso nao representa
que 60'-. das atividades que se vão pe"gO iminente paia os que aqui
tomar rm benefício da HEVEA a estudam ou trabalham .
ria sejam destinadas cabendo a.
v,ÇTlM,,
N ISTORIA. hvcmfvt*.*
DESMENTE
Bahia 20% e n Sao Paulo 30%. Emi
termos concretos, quer Isso dizer
BOATO
CNHONHÔ)
que do plano dc plantio de 100.000!
hectares de seringueira. 60 000 oi Em virtude da destruição com
(Centenário de nascimentoi
serão na Amaionla, c 20 000 em ca* dinamite dos alicerces do antigo
da uma das outras duas regiões. O hotel Avenida (contíguo ao LiSua familia convida os demais parentes e amigos para
boatos surgidos de assistirem à missa
Investimento calculado no primei- ceul e dos
que. em intenção de sua alma. manda
ro estudo e da ordem de quase 7 que aquilo representava perigo
bilhões d? cruzeiros para 5 anos e para a estrutura do velho prédio celebrar segunda-feira, dia 12. às 11 horas, no altar-mor da
esse (Unhelro deve saiv dc várias do estabelecimento, foi efetuada Igreja São Francisco de Paula. Antecipadamente agradece
fontes: créditos ordinários, extraor- uma vistoria na cúpula, local que a todos
21868
que comparecerem a êsse ato de fé cristã.
dlnáricvv saldo dos ágios e empres*'parecia oferecer perigo. Um proUmas bancários Já o Banco do tessor do Liceu. sr. Basso Bla;o,
Brasil, presente á Reunião, se ante- construtor, examinou o local e
clpou com uma medida positiva e concluiu que nada de grave exisdp largo nk-ancr: os seus empresti-: tia. Todavia, como medida de
mos para plantio de seringueira', precaução, selou as rachaduras
pa.vsar.im de IS mil cruielros para ida parede da cúpula, a fim dc que
(1° ANIVERSÁRIO)
50 mtl cniííiros o hectare, até umlse pudesse avaliar posteriorn-enlimite IwlívUiual de SOO mil cru-'te se os abalos estariam farendo
A Mia de CLÁUDIO DUBEUX COLLARES MOREIRA conrelros, limite que poderá ser jm-iceder a estrutura do prédio,
vida
os demais parentes e omigos para assistirem à missa de
mentado de acordo com os pedidos: Entretanto, até o momento
• com as proiKistas e garantias ofe-\ (seis meses depois) os seios per- j l.° aniversóno do seu falecimento que. em intenção de sua
rectdas No decurso dos trabalhos ;manec*m inalterados, donde con- olma, serò celebrada amanhã, segunda-feira, dia 12, òs 11 hod» REBAP. mais át um» entabu- clui o diretor do educandário quc
,
r„.
Uc*o úc empréstimos íoi Iniciada nada dc anormal possa, aconte- ros- n0 «-It.v-mor da Igreto du Cruz dos Militares Antecipadamente agradecem.
com o maior sucesso
1011
icer,

DE CAPACITAÇÃO
EM INDÚSTRIAS
LEITEIRAS

ATOS RELIGIOSOS

Joaquim Fernandes da Costa

(MISSA DE 7.° DIA)
A Diretoria do Jockey Club Brasileiro convida os consocios,
MOparentes e amips do seu saudoso auxiliar MARCELINO
REIRA DE MACEDO para assistirem à missa de 7.° dia que,
às 11.30,
por sua alma será telelrada, sepunda-leira, 12,
no allar-mór da Igreja da Candelária. 42t8t

CoFer.dador Raul dos Santos
Carvalho
industriais
O Ontro Industrial do Rio de Janeiro convida os
CARVAWO,
e omigos Ho COMENDADOR RAUL DOS SANTOS
scoundaaman!ó,
celebrar
manda
para a missa de 7.° dia, que
AnteciCandelária.
fei a, di-i \'l, às 11 00 horas, na Igreja da
compa:ecerem a esse ato, em
prdamente egredece a todos que
memória do seu saudoso sócio remido e pioneiro da indústria
14722
carioca.

Osmar Chiaradia
(Funcionário do Banco Mercantil
ü Rio de Janeiro)
Em

suliágio

alma, será

de sua

celebrada

missa
no

dia, amanhã, segunda-feira, dia 12, às 9 horas,
Ha Catedral Metropolitana, à Rua 1.° de Março.
000

.

,

de sétimo
altar-mor
21553
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(

(Missa de 7.° Dia)
Felisbsrto Mendel, filhos, netos e bisnetos, Carolina Mendei Magdhães, Josué Loureiro, senhora e filhos, Henrique Pinto
Magalhães, senhora e filhos, Gonçalo Pinto Magalhães, senhora
e filha, Nilson Finto Magalhães, senhora e filhos, Ana, Eduardo, Haydte e Victoria Pinto Magalhães, Isaac Mendel, Nydia
Barros, layme Mendel, senlnra e filho, Cely Pacheco, Mario Pacheco, S3ii!'0ra e filhos, João de Deus Silveira e senhora, agradecem sensibilizados, cs maniíeslações de pesor, recebidas por
ocasião do falecimento de sua inesquecível mãe, avó, bisavó «
tataravó VICTORIA, e convidam a todos os parentes e amigos
para a missri que mandam celebrar em sufrágio de sua bonísalma, às 9 1/2 horas, de terça-feira, dia 13 do corrente
sima
i
mês, no alior-mor da Igreja da Candelária. 29216

nrFlMACÃÕ1555ÍLÉIRA DAS
SOCIEDADES DE TUBERCULOSE
E

A

REVISTA BRASILEIRA DE TUBERCULOSE
E DOENÇAS TORÁCICAS

convidam a família, colegas e omigos do PROFESSOR AFFONSO
MAC DOWELL, para a mbsa dc 30.° dia que mandarão ceiebrar em sufrágio de sua alma, no altar de 5. Francisco de Salles,
na Igreja S. Francisco de Paulo, às 10 horas, dia 13 do cor20362
rente.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA
convida os associados, suas famílias, parentes
e os amigos da instituição para as
falecidos
de jornalislos
missas por alma dos sócios desaparecidos nos últimos 50 anos
e Ação dc Graças pelo cinqüenienário da ABI, que serão
celebradus por S. Exa. D. Helder Câmara, Bispo Auxiliar do Rio
de Janeiro no dia 13, rêrca-fcira, às 10 horas, na Igreja de
42453
Santa Luzia, à Rua do mesmo nome.
Diieturia

A

Comendador Raul dos Santos
LUIZ PERDIGÃO MACEDO
Carvalho
(MISSA DE 7.° DIA)

(MISSA DE 7.° DIA)
Isolina Gallo dos Santos Carvalho, seus filhos ll!<a, Raul,
Ruy, noras, netos e bisnetos agradecem sensibilizados as manifestações de pesar receaidas por ocasião do falecimento de
seu inesquecível e querido chefe e convidam para a missa de
7." dia, a rcaliior-se amanhã, segunda-feira, dia 12, às 11 horas, no clrar-mor da Igreja da Candelária. 4235

Sua família sensibilizada egradece as manifestações de pesar recebidas por ocasião do seu falecimento e convido seus parentes e amigos para a missa de 7." dia que, por sua boníssima
mendo

alma,

às 8,30

12,

dia

segunda-feira,

amar.hõ,

celebrar

horas, no altar-mor da Igreja de São Francisco dc Paula (Largo
de São Francisco). Antecipadamente agradece a todos quc
fé cristã.

a esse ato úz

comparecerem

42637

MINISTRO
LUIZ DE LIMA E SILVA

Marina cie Oliveira
Castro

Sua família na impossibilidade de agrade*
cer pessoalmente aos parentes" e amigos quc
compareceram ao enterro e à missa de 7.°
dia, vem por êste meio expressar a todos sua
sincera gratidão.
23338

(Missa cie 7.° dia)
Roberto
Eulina,
Martins
nhora

Oliveira
Silva,

da

e filhos,

CAP. AV. DAGOBERTO FRANCISCO
SEIXAS DOS ANJOS
(1 • ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO)
\rtl'nr 1'ri.nrhro dm Anjos f mu rspõj?., Auréll» Sclvm «tos Anjos.
Roslrcs df Stixas
\rthur Sci\.-* dos Arlos, Risolclda Franco Banrtflra,
Franco, rsFranco, .liiettP Fr>nro nonllha c rilhos. Admar dr Sfl\as
Aurcllo de Srlxas
pôsj r filli.14. Aurv dr Srlxas Franro. rspôsa r filhos,
dos Passos MlFranco Dlii^vr l)a\ld Frsnrn ,' filhos, Antônio Vlcrntc Julio
Silva r rsr?nda. rspôs.i r filha, Alhrrio .Krsr Franco Pandrlra,
da
Imparlo
prrda prrmatura de
põ>a (HMfnte»), irlntla soh o doloroso
sru inrsqiierivrl filho, irmão, cunhado, tio r sobrinho TlACOBEnTO,
convidam si in parrntrs r amisos para a missa dr I.» anlvrrsírio dr
falrriinrntn ruc mandam rrlrhr.ir amanhã. sreund?-fr|ra, dia 12 do corrrntr. as lO.io horas, na Içrrj.i dr N. S d\ ConcrlcSo r Boa Morte.
a Rua do RosArlo, esquina dr Avenida Rio Branro, agradecendo àqurles
<-6^qur comparecerem a eise piedoso ato de U crlst».

Amélia Aícheí Pinto Corrêa
(AMELINHA)
(1° ANIVERSÁRIO)
\lmir dolnelra Corre» e filhos, Francisco Campeio Monteiro r famili.» Ad-lman r Aldo Archer Tinto e família.'.. Viús*» Atulnaldo Archer Pinto e filha», ainda profundamente compungidos pelo brusco f«leclmento dr sua querida AMF.LIMIA. convidam os sem iraljct para
assistlrrm á missa de 1 • anvrrsítlo que mandam celebrar pelo eterno descanso de Mia alma. no dia 13 do corrente (térça-felra). il T ho
lereja de Santa Teresinha (Túnel Novo), desde j* asradreendo
que comparecerem a esse ato de fr crlsii

Castro,

Judith

Martins

da

do

Silva,

senhora

e

Martins

Armando

senhora

filhos,

c

de

Mendes

Álvaro

Fernando de Oliveira

Eutichio

Oliveiro

filha

e

Silva

Roberto

filhos

Soledade,

Castro

e

se-

senhora,

senhora e filhos, Geraldo de Olifiihcs, Carlos Burlamaqui, senhora t

Castro,

senhora e
Eduardo Soares de Sampaio, senhora e filhos participam
o falecimento de suo querido esposa, filha, irmã, nora, cunhada
e tia MARINA e convidam parentes c amigos para o missa

veira

Costro,

filhos,

por suo almu, que mandam
Carmo, òs

11

rezar

horas de amanhã,

no

altar-mor

segunda-feira,

da
dia

Igreja

do

12.
42911

Maria Anlônia Netto dos Reys Pimentel
(VIÚVA

Cel.

BIAS

GOMES

PIMENTEL)

(MISSA DE 7.° DIA)
Rudenco Pimentel e familio; Bias Pimentel Filho e família;
Olavo M.-squita e família; Frederico Netto dos Reys Pimentel e
familia; Viuva Mario Netto dos Reys e família; Viúva Carlos
Souza Dantes e familia; Brigadeiro Luiz Netto dos Reys e familia, agradecem as manifestações de pesar recebidas pt>r ocasião
do falecimento de sua mãe, cvó, irmã e tia e convidam paro a
missa dc létimo dia, quc mendam celebrar em intenção à sua
memória, na próxima terça-feira, dia 13, às 11 horas, no Igreja
da Irmane1' de da Sonta Cruz dos Militares 42633

m EMÍLIO DE BIASI

DUBEUX
Odon Rosauro de Almeida
MOREIRA

CLÁUDIO
COLLARES

MENDEL

Hugo Rcscuro de Almeida, Olga e Savio da Cruz Secco, Ruth
e Werner Wysiomirski, Lina Rosauro de Almeida, Mory e Edmundo Pcrccurt, Manoela e Nilo Passos, Joyce e Warrcn Flood
e filhas ogredecem todos as manifestações de pesar recebidas
e
por ocasião do falecimento dc seu querido irmão, cunhodo
tio ODON e convidam os demois parentes e amigos para a
missa de .'.' dia que será celebrada amonhà, segundo-feira, dia
12, òs 10 horas, no oltar-mnr da Igrefa de N S do Carmo íRua
1° de Marco). Antecipadamente agradecem 21802

í

(MISSA DE 30

° DIA)

Maria da Conceição dc Biasi, Luiz Gonzaga de Biasl, senhora e filhas, Rinaldo de Eiosi e senhora, Renato de Biasi, tenhora e fjlhoí, Nara de Biasi e Iza de Biasi convidam os demais
porenfes e emigos porá assistirem ò missa que farão celebrar
em sufrório do alma de seu querido e inesquecível esposo, poi,
sogro e ovó amonhà, segurda-fcira, no oltar-mor do Convento
Agradecem
de S. Antônio ÍLorgo do Crrioca), òs 9,30 horas
ontecipodamente aos que comparecerem a esse ato de fé cafólico
29409

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 tle Maio dc 1958

2.° Caderno

ENSINO

Os estudantes vão promover campanha
pela liberdade do rádio e televisão

EXPERIÊNCIA INÉDITA NO MUNDO
PESQUISA. DO BRASIL NO ENSINO

Mais de vinte entidades universitárias irão às ruas exigir revogação
da portaria que cerceia a liberdade de expressão

O Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais
intensifica suas atividades — É preciso conhecer bem a região para educar melhor os seus
habitantes

Os estudantes iriio às ruas exigir,
a revogação da portaria que cerceia
a liberdade do rádio e televisão, leudo à frente do movimento o Centro
Acadêmico Cândido dc Oliveira, ria
Faculdade Nacional dc Direito; o Dide to- retúrio
dos Estudante
da
No seui Pontifícia Central
Universidade Católica; o
encon-í Diretório
de
Fidalfo
en.sinu Azevedo, da Acadêmico
Faculdade Brasileira de
.Ciências Jurídicas; o Diretório Aca-

O Centro Brasileiro de Pesqui-|e eom entidades similares
sas Educacionais está promovem-idas as parles do mundo.
do investigações sôbre a origem salão de leitura é comum
c estágio social dn estudante bra trar-se revistas
sobre o
sileiro, É o que informa o setor cm diversas regiões.
de divulgação do Ministério da
Quanto ao intercâmbio interno, d6mico da Escola Nacional de EnEducação, como trabalho do Insregionais apesar de se--,,nharia. 0 Diretório
Acadêmico
tituto Nacional de Estudos Pech- os centros
rem autônomos, seus responsáveis Gama Fjm-i da F=i_jk_ide de c.en*
gógicos.
ano|das
duas
vêzesjxir
reunem-se
"Somente apôs
Jul.,üicas do Rh c.e janeiro: o
E acrescenta:
ícom o diretor do CBPE, para Centro Acsdêmico Eduardo Lustosa,
perfeito connecimenlo da zona reelaborados
os relatórios
da Faculdade de Direito da Univer.enseada, das
tradições comer- japreciar
em cada região. Com base nesses sldade Católica; o Diretório Acadêciais e ocupacionals
da região, 'trabalhos
estaregionais o Centro
mico da Faculdade de Filosofia da
suas tendências no espaço e nu belece a sua
política educacional, Universidade
Católica; o Oiretório
tempo, é que o.s técnicos do CBPE
recomendam an Ministério da sugerindo sua aplicação ao Minis- Acadêmico da Escola Politécnica da
Católica; o Diretório
Universidade
Educação e Cultura a adoção de tério de Educação.
O lançamento dc novos meto- Acadêmico da Faculdade Nacional de
um método do ensino especial pameio
é
feito
dos pedagógicos
por
Filosofia; o Diretório Acadêmico dos
ra determinada clientela".
Esse trabalho de investigação, de campanhas especiais que visam Inst. Políticos e Sociais da Universiaue
realizado desde 1955 quando foi ganhar professores, alunos
dade Católica; o Centro Acadêmico
fundado o órgão vem sendo in- Unidades locais para inovação, Luiz Carpcntcr da Faculd. de Direito
pois, de início, esta nem sempre da U. D. F.; o Diretório Acadêmico
tensificado.
recebe aprovação geralúi Faculdade Nacional de ArquiteCENTROS REGIONAIS COLAtura, o Diretório Acadêmico da FaBORAM
cuklade de Glên. .s Lionômlcas da
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A comissão diretora do Movimento pela Liberdade dc
Rádio c Televisão quando visitava o "Correio da Manhã"

Fundada a Casa do Professor I
de Juiz de Fora

ASSOCIAÇÃO DOS
EX-ALUNOS DO
COLÉGIO MILITAR
ALMOÇO DE CONFRATERNIZAa segunda
ÇAO — Constituindo
parti dos festejos com que a A.A.
C.M. comemora o seu XIX nnlversário de fundação, terá lugar, a
no
do corrente (domingo),
18
"rancho" dos -hinos do Colégio
Militar desta capital, o tradicional
"Almoço anual dc Contragrande
ternlzação",
para o qual estão
convidados todos os Ex-Aluiios dos
associados ou
Colégios Militares,
não. Os ingressos para essa tão
grata festividade poderão ser ad(Avenida Rio
qulridos na Sede
Branco. 181 — 6» andar das 1.1 às
17 horas, diariamente, exceto aos
sábados, ou com os srs. cobradores O programa nara aquele dia
é ó seguinte: 11,30 hs.: — Missa
na Capela de N. S. das Graças do
Colégio Militar, sendo oficlante o
capltão-capelão Pe. Alflr Barreto
de Araújo; 12..0 hs.: — Desfile em
formatura militar, com os tradiclonais "gorros" então usados, ao
som de Banda de Música do Cor— Almopo de Bombeiros; 13 hs.:
ço, durante o qual falará o colega Herberto Dutra, .

Seus objetivos — Nn presidência da entidade
o prof. Marciano Neto
Com os mesmos objetivos da Stella Corrêa, bibliotecário, Zélia
sua congênere carioca acaba de Teixeira Coelho,
ser fundada, em Juiz de Fora,
Conselho Fiscal Walkyrio Seia Casa do Professor. Criaram- xas de Faria, Júlio Camargo Jana os mestres dos cursos mé- cyr Avcllar.
dio, primário e superior, daquela
Suplentes: Aurélio da Gama
cidade de Minas — oficiais
e Leite, Antônio Rezende, Maria
—
inspirados em do Carmo Volpc Freitas,
particulares
um programa sadio de congra-j
j
çamento, bem estar e aperfeiçoa- ODONTOLOGIA
mento do professorado.
CAMPEONATO

FINALIDADES
I

São preocupações da nova cntidade: construir um ambiente
de e-iuao
estudo e- or
cle leuiuu..
reuniões para
ul
|j.ua os
professores; promover cursos _ e
seminários de assuntos educacioi nais; proporcionar aos professores de fora da sede hospedagem
módica; facilitar a publicação de
obras e de materiais pedagógicos
e didáticos; desenvolver o inter ~
cultir
| câmbio com instituições
ARQUITETURA
turals e pedagógicas nacionais ou
estrangeiras; empenhar-se
pelo
VISITA DO CONSELHO
e
aperfeiçoamento, bem-estar
UNIVERSITÁRIO
elevação do prestígio do profesConselho Universitário da Univer- sorado.
sidade do Brasil visitou, na Faculdade Nacional de Arquitetura, a expoA PRIMEIRA DIRETORIA

Campeonato

BASQUETE

DE
dc

Basquete

—

Será

realizado no dia 11 de maio, no Km.
" universidade Rural, d campeonato
Universitário de Basquete,
Aj,reugra"ia — Solicitamos a todos
os l.0,Cífas quc compareçam ao Nú(,u,0 Profilátlco universitário, a Av.
Wenceslau Brn. 71. para tirarem
Abreugrafla, até o dia io de junho,
munidos das respectivas carteiras do
Identidade, Comunicamos que os colegas que n.io apresentarem as abreugrafias nn secretaria da Faculdade até
cst flata serão impedidos de rcalizarem ai ' prova parcial.

CONCURSO PARA
CATEDRÁTICO DE FRANCÊS
DO COLÉGIO PEDRO II

.

chegaram aos organizadores. O pri- Joseph Corberl, a Associação de Immeiro foi do Diretório Central dos prensa Estudantil distribuiu a seEstudantes da Universidade Católica, guinte nota oficial:
sição dos trabalhos de alunos que redn Congregação do Co"A Associação de Imprensa Estudan- centemente realizaram uma excursão
«=.««. «e ,. O - presidente
A primeira u.i.i-.w.
diretoria eleita
IJ, E; a Associação Lii eiUi-ora Aca- vem assinado pelo diretor dc imf Cl0vis Mor,teiro.
„
Pedro
do
chefia
sob
Brasil,
a
Norte
do
ao
Érico
acadêmico
Ricardo
LiBrasileiro
prensa,
de PesqulO Centro
do Piofcssoi re|,ltulu a- ministro da Educação e
dcmica, da Reação Universitária
til, órgão máximo da imprensa csStélio Alves dc Souza. Re- empossada da Casa
professor
o
seguinte:
documento
é
Howllng,
O
sa recebe a colaboração de cenbertadora; a Associação de Imprensa
seguintes cultura o processo relalivo ao conconstituída rios
"O Diretório Central de Estudan- tudantil nacional, vem assumir jun- cebidos peol diretor da Faculdade, está
tros regionais sediados em ReE-tudanül; o Centro Acadêmico d;.
tamente com o Diretório Central de estiveram presentes à mostra os pro- professores.
|curso para provimento de duas cáno
gaanteontem,
Tomou
posse,
!Faculdade de Direito de Niterói e o tes da Universidade Católica do Rio Estudantes da Universidade Católica fessõrcs: Deolindo Couto, Reitor d:.
clfe, Salvador. _ Belo Horizonte,
Nctto; tçdras dc Francês, naquele educanMarciano
Presidente,
eM Educação c
ministro
tio
blnete
"Speculum"
—
—
São Paulo o Porto Alegre. Com II Cultura,
Arnaldo dc Morais
da Faculdade de Janeiro, entidade que congrega, do Rio de Janeiro e as demais enti- Universidade
Jornal
Alves ';(K>Collf,reRni;;-io do colégio, em sesEunice
Clóvis Salgado,
vice-presidente,
professor
—
,
do
Lineu
representa e centraliza toda a vida dades universitárias da Capital da Edgard Magalhães Gomes
eles mantém permanente conta- no cargo de magnífico reitor da Cândido Mendes.
Xa s3o que real|-0Ui jUig0U improcedenJosé
Vieira,
Io
secretario,
—
VianE.
Luiz
Melo
Albuquerque
escolar, política e social das uniria- República,
to trocando informações e expe- Universidade do Ceará, o professor
posição de vanguarda de na — "oão Christóvão Cardoso — vier de Albuquerque, 2o secreta- )e ,,„,. 13 voios -ontra 3, o recurso
des universitárias da mesma, vem a luta
riências.
Atnonlo .Martins Filho. Estiveram
O MOVIMENTO
rádio
e da te- Thcmistoclcs Brandão Cavalcanti — rio, Colina Viegas, 1° tesoureiro, interposto pelo prof. Raul Penido
pela liberdade do
Entretanto (assinala O Minislé- presentes ao ;\to os reitores rias
público afirmar suo posição de sen- Jevisão, atualmente oprimidos pela Alfredo Galvão — Gerson 1'omoeu
2o tesoureiro, Filho.
José Darcy Lea
sr. Pedro
rio), devido a extensão territo- universidade do Brasil,Gerais,
das
liberdades
demolinela
avançada
de
Liberdade
O Movimento pela
de uma tutela ministerial Pinheiro — Rufino de Almeida Pipresença
prodt Minas
—
nal do pais, as unidades de pes- C-lm.n,
da
ora
organização
através
—
crátfcas,
Noronha
iniciado
Alves
agora
Antônio
peRádio c Televisão,
fessor Pedro Paulo Penido, dc Iteci/
que censura previamente aqueles ór- zarro
quisa existentes não bastam para fc, professor Joaquim Amazonas, do [los estudantes cariocas, será lança-Ida campanha pela liberdade do rádio gãos impondo-lhes uma orientação Antônio Siqueira — Elza Barroso
— Anibnl Cardoso Bittenatender às exigências e necessl- Paraná, professor Fl-.vio Lacerda, do oficialmente no próximo dia 13 e da televisão.
Murtinho
de situacionismo, do
court — Raimundo Muniz dc Arngão
dades da tarefa que lhes cabe e além <!? parlamentares cearenses 'de maio — Dia oa Imprensa — no] Não podemos admitir que numa política facciosa,
govêrno para o govêrno.
Waldemar Areno — Waleska Paido Congresas
casp.s
ambas
de
necessário
contratar
vezes
é
e
de
eleitoral
por
„a.-P-.a
Estudantes
de
processamento
Central
Diretório
so e pessoas amigas. O professor
estudantes jornalistas que nas xãq — José Cândido de Mello CarvaNós
lepelo PROF. LOUIS F. JAMES
o
efetuarem
pedagogos para
P. U. O.i com a presença de líderes mesmo em época alguma se queira
Martins Filho foi reconlho — -oão Cordeiro da Graça Filho
nos
cursos
de
estudantis,
publicações
vantamento de regiões não cober- Atnonio
diplomado pela Universidade de Boston
Nilton Campos — Clementino Fiadu/.ido ao cargo por ter sido seu
estudantis, radialistas c parlamenta- manter facciosismo no rádio e na teou já no serviço da lmtas pelos centros regionais.
—
o
conlevisão através de uma simples porta- jornalismo
nome Indicado em lista tríplice
Góes
e
Paulo
dc
Filho
res.
ga
5 CURSOS
congregação da
profissional nos acostumamos sellielro Charles Dannian.
organizada pela
No dia 14, às 17 horas, o> univerti- ria discricionária do Ministério da prensa
n amar a imprensa, a pregar a liberuniversidade cearense.
EXPERIÊNCIA ORIGINAL
originária
da
ditadura,
Viação,
dn
uma
tários realizarão
Relações Humanas e Liderança
piopasseata
4.» E 5." ANOS
de informação, ráEste será o significado de nossa dade do veículo
centro da cidade. O.s estutc_o
pelo
Arquitede
análise
e desenvolvimento da personalidade;
Composições
Grandes
dio ou jornal, como meios para esA experiência auferiria com n
c'_n'.s partirão da sede ,1o C.A.CO. participação destacada no dia 13 dc clarecimento nacional, não nos con- tura — A 1.* prova parcial terá inirealização desses levantamentos
mental; auto-contrôle; a arte de viver feliz
higiene
19 hs, A
(I.irgo do CA.CO. n.° 2) na Tacul- maio Dia da Imprensa: o de homena- formaremos
enquanto perdurar tal cio no próximo dia 13, às
pode ser considerada como oriem
através da Inauguração
em casa e no trabalho; como conduzir os outros.
2." chamada está marcada para o dia
dade Nacional de Direito, tomando o geá-la
regime de tirania e opressão.
ginal no mundo inteiro e o CBPE
17, às mesmas horas.
o térmi- nossa' sede, com a presença de Precentro
da
cidade
c
do
r.mo
2)
Relações Humanas para pais e professores
já foi por diversas vezes procuA serviço apenas de uma corrente
5,o ANO — 1957 — EXAMES
no da passeata será na Praça da He- sidentes dos diversos Diretórios c dos
dos filhos; como corrigir e guiar os filhos
educação
rado por pedagogos de outros paiCULTURAL
uma representantes dc entidades universi-'Partidária, o rádio só pode contribuir DE 2,« ÉPOCA
onde será encetada
pública,
ses e inclusive delegados da DEPARTAMENTO
nocivamente, com
confundir
desajustados.
rie
movimento
tárias,
para
pela
grandioso
falando
—
manifestação
pública,
Arquitetura
Curso de Urbanismo
UNESCO- Comprovando-o está o O D.A.L.C, através dc seu Dep grande
a
opinião
deplorável,
da imprensa falada.
parcialidade
Newton
3) Relações Humanas para adolescentes
Paisagista — O
professor
estrangeiros; Cultural, resolve instituir um con ijna ocasião deputados e lidei .3 estu- liberdade
falo de estagiários
ela
mais
ainda
muito
não
têm
as
oposições
dlquando
Por
comparecimento
pública
Rosa
Penna
o
que
pede
dantis,
incomo esclarecer aos jovens de ambos os sexos, os seus
visando
cursos
realizado
terem
aqui,
curso de contos e poesias,
reito de acesso ao rádio? Seria antes necessita de sentir por naturais ne- dos alunos do 2." ano para a entrega
e viver
teirando-se do mecanismo que re- despertar c desenvolver, entre os aluFerAydll
Cumprido
2.»
trabalho.
do
e
informação
a
de
cultura
cessidades
problemas emocionais e como compreendê-los
rie mais nada esquecermo-nos do arA PRIMEIRA REUNIÃO
suas tendências li— Maria Auxiliadora
Souza
ge o aperfeiçoamento do profes- nos da Faculdade,
de
reira
estabelecer
como
legitimas
os
de
todas
as
fôrmelhor; como compreender
tigo 19 da Declaração Universal dos palpitação
pais;
O concurso olxlecerá as sesorado primário c normal, a léç- terárlas, instruções:
de Andrade Loureiro de Sá — Rachel
Brasil ças vivas que pulsam no País."
1) Só poderão
Na primeira reunião realizada pela Direitos do Homem dc quc o "Todo
guintes
alvos práticos na vida e planejar parn alcançá-los (para
Cornet Moureinos — Rubens do Amanica de confecção e distribuição concorrer
matrialunos regularmente
Comissão Diretora do Movimento íoi foi signatário, o qual reza:
ral Portella.
dc livros, cartilhas e revistas des- culados nesta
adolescentes de 15 a 20 anos). Desenvolver a persoFaculdade. 21 Os conde
Inauguração dc Exposição — Inautinadas às campanhas regionais, tos e poesias deverão ser enviados traçado o seguinte programa de ação: homem etem direito àêsteliberdade
nalidade e fazer amigos.
direito
inexpressão:
opinião
—
ao
orcomunicação
Expedir
bem como a aplicação de meto- em três vias datilografadas cm espa- 1.°)
gurou-se no dia 7;6 a exposição
As notícias destinadas
j
4) Relações Humanas no Casamento
apropriados a ço dois, sob pseudônimo. Aos traba- chefe de Policia, general Amaury clui liberdade clc, sem interferência,
ganizada por alunos do porefssor Stédos educacionais
lio Alves de Souza constando de desaber viver feliz na vida conjugai. J
lhos dever-se-á juntar um envelope Kruel, sôbre a realização da passea- ter opiniões e de procurar receber
bem;
a esta secção devem che»
determinadas zonas.
casar
saber
senhos, aquarelas, guaches e inspirafechado, contendo nome, serie c cur- ta dc protesto pelo centro da cidade e transmitir informações e idéias por
"Correio da Ma5) Técnica de Chefia e Administração
dos na excursão realizada aos Estaso do candidato. 3) Os temas serão no próximo dia 14, saindo do CACO, quaisquer meios e independentemenao
BIBLIOTECA
gar
dos de Bahia, Pernambuco e Paraíde livre escolha dos concorrente. 4| tomando o rumo do centro da cidade te de fronteiras."
("Developing Executive Ability")
ba, Estiveram presentes ao ato inauinscrições devem ser feitas no DiGomes
nhã"
Pode agora o Brasil repudiar um
(Avenida
Pça.
da
República
na
curso prático, planejado especialmente para o Brasil,
terminando
O CBPE tem na Divisão dc Es- As
Magnífico
Reitor,
e
professor
gural o
retório Acadêmico, e encerrar-sc-ão
internacional em quc
Deolindo Couto, o diretor da Facultuclos c Pesquisas Sociais, na Di- às 20 lis., do dia 13 de junho de .058. onde será encetada uma grande mani- compromisso
no
má471)
até,
Freire,
para treinar chefes de alta categoria ou pessoas prod.de. professor Raymundo Barbosa
visão de Pesquisas Educacionais, 5) A Comissão Julgadora será orga- festação pública; 2o) — Expedir con- pesa nossa palavra íntegra e honroJoão
Nctto,
deputado
Carvalho
dc
para assumir responsabilidade; organizar o
liberdades
e
gressistas
das
encerdn
cm
o
após
garanprol
na Divisão de Aperfeiçoamento nizada Imediatamente
vlte aos radialistas, a parlamentares
ximo, às 18 horas.
alunos
e
Ursulo,
além
de
professores
o
rcdará
eficientemente; conduzir e estimue
de
um
soberano
regime
inscrições,
seu
departamento
lias
efetivas
das
Dolamento
do Magistério e no Centro de
e aos jornalistas para a devida coda Faculdade Nacional dc Arquiteaté o dia 5 de
3.°) — Marcar democráticos? E como pode o Govêrno
cumentação Pedagógica as suas sultndo do julgamento
a cooperar e produzir; cooda
campanha;
bertura
os
seus
subordinados
lar
tura.
de 195U. «I Os melhores tiacontradizer a Carta Magna por
principais peças dc ação. Através í agosto
departamentos para a maior
os
outros
na Revista o lançamento oficial do movimento querer
entre
serão
balhos
publicados
peração
desses órgãos é que se realiza a "Escada", recebendo seus autores va- para o Dia da Imprensa — dia 13 de uma portaria?
..
harmonia.
tarefa de aperfeiçoar o aparelho liosos prêmios. Para maior informa- maio no Diretório Central de Es- Eis em que baseamos nossa tomada
educacional do país. Na sua se- ção 6 favor procurar o colega Dória, tudantes da Universidade Católica às de posição sem partidarismos ou paiPara maiores detalhes, peçam prospectos em qualquer Loja
de, à Rua Voluntários da Pátria, diretor cultural do DALC.
10 horas; 4.°) iniciar ampla campa- xões, mas elevada e esclarecida, c de
Príncipe, ou na Av. Churchill 109, sala 703, das 13 às 18 horas,
funciona a biblioteca com 35,000 Abatimento — Os colegas que via- nha de divulgação pela imprensa pronta advertência contra qualquer
52-1202. Aulas diurnas e noturnas, no centro e em Cotel.
de Irem c desejarem conseguir
volumes. As obras ali existentes Jam
se
regime
de
totalitarismo
que!que
"passes" com abatimento deverão pro- e pelo rádio; 5° Insistir para que
são na maioria sôbre a expcriénnós.
implantar
entre
ra
fazer
os Diretórios se manifestem
pacabana.
48611
curar quanto antes o colega Samuel, todos
cia brasileira no campo do ensi- Tesoureiro
Conclamamos pois, todos os coleamplamente sôbre o movimento para
do I-ALC.
causou
Incontestàvelmentc
Na-1
nobre
da
Escola
No
salão
ções.
no Existe lambem regular quan- Revista "Escada"
—
Solicitamos •ncarecer uma tomada de posição |gas de nossa Escola e das demais a cional de Belas Artes realizou-sej excelente impressão aos
presen
tidade de obras estrangeiras sô- aos colegas que desejarem colaborar enérgica
e vibrante da opinião pú- empunhar ao nosso lado a bandeira
o trabalho que vem realizar)
bre o assunto.
conosco, entregarem à Maria Helena bllca; 6.°) — Convidar os colegas ria liberdade da imprensa falada que anteontem _ conferência do pro-;tes
fes.or Abelardo Zaluar, com a'do aquele jovem professor, o mais
na secretaria do DALC, artigos
"O
do XI de Agosto dc São Paulo a está a merecer há muito tempo uma
INTERCÂMBIO DE EXPEtudo?, ensaios, ficção, etc. Os traba
qitc novo catedrático da E. N. cle De- legislação digna capaz de lhe asse- qual foi iniciada a série
7.")
do
movimento;
lhos devem ser entregues cm espaço participarem
las Artes.
RIÊNCIAS
é,
e
como".
porque
sem
facciosismo
liberdade
a
gorar
apelo
UNE
um
para que
j Enviar à
dois e cmduas vias.
Estiveram presentes os profesAntes de terminar, o diretor
"A
tamsem
liccnciosidadc
c
ditatorial
—
O Depar- amplie seu movimento no território
Corujinha"
Uma das iniciativas que o Cen- Revista
sores Alfredo Galvão, Henrique agradeceu o comparecimento dos
Feminino solicita a colabora-1nacional
pouco."
tamento
vem
intro
intensificando c a rio
Cavalleiro, Armando Schnoor, presentes, anunciando para o dia
para a confecção do'
tercámbio rie experiências quc èle ção das colegas,
Leopoldo Campos, Quirino Cam- 20, às 16 hs., a palestra do proA PALAVRA DA IMPRENSA
próximo número. Os trabalhos poMANIFESTOS
realiza através rio correspondeu- ciem
ser manuscritos, Procurar as copofiorito, Mário Barata, Calmon fessor Edson Mota, dentro da
ESTUDANTIL
cias que com professores e estti- legas Leonoi ou Maria do Carmo, no
Barreto, Carlos Del Negro, Ce- meíma série.
dc
Vários
Leopoldo
adesão
manifestos
Assinado
já
pelo presidente
diosos dc todos os pontos do pais DALC.
cle Albu-
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7.500.00 — ref. 23 — Escriturário CrS
(1.500.00 — Ref. 21. Oficial Admlnlstratlvo — CrS 8.300.00 — Ref. 24. —
na Av. Graça Aranha, 19
Excursão à Argentina — Estão aber- Informações
3°. andar — Sala S301c. á noite.
tns as inscrições na UME com o cole2R151 71
para
ga Secretário de Intercâmbio
Buenos Aires no próximo mês de juAs informações são prestadas
lho.
pelo colega Oscar na
pessoalmente
UME sôbre o dia da viagem e demais
no
condições da viagem:
detalhes;
ato da inscrição, CrS 2.000,00; quinze
dias antes da viagem, CrS 3.000,00. c
o restante cm 5 prestações mensais
dc Cr$ 1.496.00,
—
Acham-se
Curso dc Línguas
<-ursos, e
abertas as InscriÇ-es para
íritlco contábil a contado^os
de línguas; Inglês, Francês c Italiano. .uxlliares
de escritório _ Aulas
B"
"EFO"
foram
Iniciadas
As aulas de inglês já
li™.,
á Organização
e
anexo
noite
á
com número limitado de vagas. Qual da Contabilidade Ltda . á Praça Pio
informação na UME.
quer
"O Metropolitano" — Está em cir- X. 78. 8". andar. Sala 803. Tel
71
9942
"O Metropo- 43-4437.
culação o 1." número dc
15
deverá
litano. Até o próximo dia
sair o 2, número da atual gestão, depois de uma interrupção rie 4 anos.
Qualquer matéria deverá ser endereçnda à Secretaria de Imprensa da
UME Solicitamos aos Diretórios quo
nos envie matéria para a coluna O
Que Vai Pelas Faculdades.

A U.M.E. EM NOTÍCIAS

fptrôM

especializada

lita Vaccani, Georgina
querque, Hilda Gollz, Sophia Jo- FILOSOFIA
bim Magno de Carvalho, Waldomiro Gonçalves Chrisüno, nu- CURSO SÔBRE CARTAS
morosos assistentes, instrutores, CHILENAS
áuxiliares de ensino, bem como
professor Manuel Rodrigues Lagrande assistência em que se viam . O dará
a aula Inagural dn Curso
alunos, artistas e interessados em I pa
sobre as Cartas Chilenas! um progeral.
blema hlstórico-filológlc-, no próxiDando início à reunião, falou lino dia 14, às 17 horas, nn Salílo NoPinhel-|bre
tia Faculdade Nacional de FiloO diretor Gerson Pompeu
ro, enunciando os fins da série sofia
agora iniciada, advertindo que os —
horários serão rigorosamente obCOLÉGIO
servfjdo., de forma a permitir Em Copacabana, sob Inspeção fedispennão
interessados
os
deral. Vende-se. Cartas para a porque
dam mais rio que uma hora de- taria dste Jornal 1152. Ag. Cop.
1152
cucada àquela atividade cultural
externou
O professor A. Zaluar "Desenho
MATEMÁTICA E DESENHO —
o seu conceito sôbre
do
Artí-tico", justificou amplamente Aulas individuais para alunos
Informac
Ginasial
Cientifico.
no
curcadeira
sua
de
a presença
46-6527.
riculo, apresentou os métodos e ções pelo tel.
26979 71
e
ensino
no
utiliza
recursos que
de
apresentação
concluiu fazendo
DO PÔRTO
originais de seus alunos, dire- CONCURSOS NO CAIS— CrS 7 (1(10.00
Guarda Portuário
tamente e por meio de projeDef. 22
Confcrcnle — CrS

_2_ÜÍ

AO LIVRO TÉCNICO LTDA;

AV. RIO BRANCO, 120 - SOBRELOJA - TEL. 22-2413
RIO Df JANEIRO - BRASIL

Curso Prático
de Contabilidade
em 6 Meses

GLÊSA

Centro pnra os exames dc Certificados da Universidade
dc Cambridgc, reconhecidos pelo Ministério da Educação

CURSOS DE INGLÊS
MATRÍCULAS ABERTAS
NOVAS TURMAS DE PRINCIPIANTES
A SEREM INICIADAS
MATRIZ: Av. Graça Aranha, 327 — Tel. 22-1835

FILIAIS:
- Tel, 27-2218
COPACABANA: Av. Atlântica, 4228
TIJUCA: Rua Almirante Cochrane, 17 - Tel. 48-4606
— Tel. 2-2811
NITERÓI: Rua Otávio Carneiro, 23 (Icaraí)
MÉIER: Rua Pedro de Carvalho, 61 - Tel. 49-4423
PETRÓPOLIS: Av. Tiradentes, 40 - Tel. 4389
JARDIM BOTÂNICO: Rua Jardim Botânico, 190 Tel. 26-9353
—
GOVERNADOR: Club Cocotá, Rua Tte. Campeio, 497
Tel. Gov. 500 - 272
CAMPO GRANDE - COLÉGIO BELISÁRIO DOS SANTOS
-Rua Dr. A. Vasconcelos, 408 - Tels. 616 e 651
Campo Grande
88650

Vai aos Estados Unidos?

ESCOLA DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
CONCURSO PARA A CÁTEDRA
DE HIOMETRIA
Terminaram as provas do concurso para a Cátedra de Biomclria Aplicada, sendo indicado unanimemente
pela Comissão Julgadora, o cândidato Armando Peregrino
Seabra Farealizou
gtindes. O novo catedrático"Glândulas
a Prova Didática, sôbre
Endócrinas e Educação Física" e a
"Somatotitese defendida visou sôbre
pologia".
Provas Parciais — Abreugrafia —
aos seus
A E.N.E.F.D.
comunica
alunos, quc de acordo com a circular
da Reitoria, não poderão realizar a
1. prova parcial os que ainda não
lucram o exame abreugráfico.
Estágio de Anatomia c Higiene —
O Esti-fio de Anatomia e Htgicne para os alunos da 1. série, será na próxima -,« feira, dia IS.
Jogos Universitários — Sairá da E.
N.E.F.D, hoje. às 6 hs.. um ônibus
especial que «induzirá os alunos que
dever-o participar do Torneio Início
de Basqueteijol. pelos Jogos Universttários. a se realizarem na Universidade Rurai — Km. 4", <v _-trads
Ric-SSo Taulo.

O LANGUAGE LEARNING CENTER oferece Cursos Intensivos de In*
g!ês dent.o da mais moderna técnica de ensino.
Intercâmbio com o ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE, Universidade de Michigan, permite-nos utilizar os métodos daquela escola, bem como organizar e preparar grupos que se destinam ao E. L. I.
Nossos cursos são dados por uma equipe de professores formados em
universidades norte-americanas. Equipamento eletrônico. Turmas pequenas.
Salas com ar condicionado. Projeção de filmes.
Novas turmas estão sendo iniciadas.

LANGUAGE

LEARNING

CE-iTER

A¥. Rio Branco, 115, grupo 1 J!« — Tel. 32440Í

Informações • matrículas de 8 ãs 11 ou de 17 as 20 horas.
42540

2.* Cadenfw

CORREIO DA MANHA, Dominff», 1? «e Maio de 195»

10

ensino

I EXPOSIÇÃO PEDAGÓGICA

Só para universitárias
Jtôlsas

dc estudo
II KlO!»
ünid

Inglaterra

na

liara

(;«>inli<*õ.'s

Sua realização em julho próximo, «esta capital
do Professor

Estados
inscrição

;

nos

Iniciativa da Casa

A Casa de Professor vai patro- gem o prol'. Batista da Costa — possibilitar a maior repercussão
cinar, em julho próximo, a I Ex- deliberou que inaugurará a I Ex-jda inicativa da Casa do Profesposição Pedagógica do Distrito posição Pedagógica nas férias de sor, o prof. Julianelli, diretor da
Fe_era lnteres£_ndo a mestres julho vindouro, de modo a pos- Divisão de Educação Extra-Escoe alunos que terão seus trabalhos [sibllitar o máximo de visitas à lar do M. E. C, declarou-se disestudos ou pesquisas reunidos em sua sede. Nesta primeira parteIposto a prestar o máximo de coo acervo escolhido se laboração, devendo enviar um te.
i
um acêrvo selecionado, de modo da mostra,
,i poder interessar a iodos aquê- limitará a apenas duas disciplinas; legrama-circular aos colégios soles que pensam em d_r ao ensi-i História e Geografia. Já na se-1 licitando que se interessem pela
no médio no Brasil novos rumosigunda fase, yue projetamos efeti-jmostra a estimulem seus alunos
nos setores da Didática e da Pe-var em novembro vindouro, serão;para a mesma, incutindo neles

(Londres, Inglater\ União Universitária Femini- sity Women"
"American
Association
na comunica, as suas súcias e as ra) e da
of Univereity Women" (Washinguniversitárias (diplomadas) inte"In- lon, D, C, Li. S. A.), a relação
teressadas. aue já recebeu da
das Bolsa, de Estudos Pós-Graof
UniveiFederation
ternational
—~ du;dos
ou de Pesquisa, oferecidas
por essas entidades paia o periodo acadêmico de 1959-1960.

BELAS ARTES

VIDA ESCOTEIRA
Debaixo de chuva escoteiros |
cariocas disputaram prova veleira

Embarcações dos grupos desta capital e de Niterói participaram da regala "Triângulo
do Galeão'"

da chuva
Apesar
que caiu rio- Salvador Longo, do 42? Grupo do
"Butiá", cujo
mitigo, escoteiros do mar desta Ca- D. F.; NC-1
patrão
Niterói, disputaram pe-' foi o chefe Lupcrcio Soares, do
pitai e de "vez
a prova de efieién- 58° Grupo do D, F.; NC- "Porola primeira
"Triângulo do
cia veleira
Galeão". Ia", patroado pelo sênior Gerson
<>e & "Sharpies", dalJordão, do 42» Grupo D. F.; NE-4
™
°f""ilh«
"Alerta",

!

ESCOTEIROS PARTICIPAM
DE JAMBOREE NO AR

Desde às primeiras noras dc ontem,
.sábado, dezenas dc milhares de cscoteiros de vários países estáo pai ticipando de um jamborec no ar. Prdeste
la primeira vez concentrarão
Os
gênero é realizada no inundo.
resultados obtidos com a estação de
radioamador instalada no campo centrai do Jamboree do Jubllcu, na lnglaterra, sugeriram aos dirigentes nacionals a promoção dc uma reunião
escoteira através ri» rádio, que termina hoje ãs 24 horas.
No momento cm oue escrevemos
esta nota. inúmeros jovens de deze

CONDIÇÕES PMtA da|°Pa; iniciativa é ,„
a i^e^
ml„
Femininas, »»«»«»
Artes
uma das muicn
;™A Esta
dirigido pelo sênior Ser- nas dc países já se comunicara,,,
da Guanabara,
rClXr
melhora dos Associação da Baiabade£° j^1
"Almte. So- tre si, através do prefixo -cq Jam
INSCR1 ÇÕES la.s que a direção da Casa do Pro- mestiços. Desenho e Ciências Na
poderá quitar em melhoria dos
C. Deus]
NE-5
«y,,
glo
U^
u
a
estabele
da-nona
ctd
ndices
do<
juven
fessor resolveu tomar visando di- turais. A nscriçao
sob _ j, do ______ Edi boree.._ dc estacões dc radioamad0
do ma nes(a
d_
tam.
organizaria pela de Oliveira, do 14? Grupo do D, F ; res. o resultado certo que obterá
As candidatas a essas bolsas namizar teu programa de com- cimentos de ensino podei ao ser tude. A Divisão procurara,
cronfraternizacão,
»»""•
deverão _er diptornadas por fa-|plémêhtaçáo cultural do magiste- leitas diretamente cornos inspe- bem, obter meios que os seestudar. , Comissão
Assessora de Mar da Re- NE-8 "Greenhalgh", dirigido pelo empresa, levara, com certeza, aos di
..()
Se- _am em prêmios para
(|i Distrjt0 Federai
chefe Gelmirez do Mello, do 10°|rlgentes nacionais c do Bureau lnculéade ou escola superior de nl- ,-io e de apresentar meios de di- tores da Diretoria do Ensiso comitês,
o
cooperando assim para que
constituiu nota digna de regis- Grupo do D. K.; NE-!) "JoanaIternaclonal Escoteiro, b promoverem
vel universitário, já estar empe- vuigação mais ampla dos resul; cundário, Esperamos contar dosiçertame
atinja seus objetivos.
tro nesta disputa veleira, o espíri- D'Arc" sol) a responsabilidade dolanualmente esta reunião, que conta
TAQUIGRAFIA
nhadas em atividades profissio- tados de esforços dos nossos mes o irrestrito apoio da maioria mosSouza; NAM-13 com a colaboração inestimável desta
Allino B.
cheíe
to escoteiro de todos. Sem qual- "Uauyara",
nais ou especializadas, ter traça- três de todo- os pomos do pais.Icolégios cariocas, dandodos à trabaidéia segura
uma
a;Além
Pedagógica,
tra
distinção, novos lobos do mar
Exposição
sênior grande família: a tios radioamadores,
1
da
ou
títulos
pelo
patroado
que
quer
lhos
publicados
PORTUGUÊS
"Boa
seus planos CONFRATERNIZAM
Segundo Informações prestadas peconcorreram à prova, lado a ladoISérgio B. Peixoto, do Grupo
distingam no campo de sua e;pe-;a Casa do Professor já vem efe-jlhos que executam e
melhoria no rendivelhos lobos do mar, como o Viagem", do Estado do Rio; NL- la chefia do Grupo do Tijuca Tênis
constante
reuniões
aos
ide
de
de
série
uma
deverão
tuando
peroutrossim,
ctelização:
"Encontrosimento do aprendizado. Aos mes- OS EX-ALUNOS
DATILOGRAFIA
— 3512 — "Almte. Ta- Clube, desta Capital, uma patrulha
chefe Gelmirez de Mello, um dosILighting
tencer ao quadro social da U. .abados, denominadas
escoteiros
cenlores
participara
diplomas,
mandaré",
dirigido pelo cheíe Sa- de
:
fundadores
do
Eseotismo
cm
nosso
conferidos
em
serão
debate
o
Mestres",
(três
para
(r
de
hoje, a partir das 10 hs„ desse jam!país.
muel
MILITAR
de
Almeida;
DO
COLÉGIO
NL
Sharpie
INGLÊS
posdaremos
dis-;aos
alunos
prêmios,
diversas
das
ensino
i torno do
cm
O.
borre
no
ar.
entrarão
jovens
DISPUTANTES "Neuza", sob a responsabilidade do
Como encerramento das festlviNA SEDE ÜA U. U. F, ciplinas inscritas no currículo dos slvelmente em livros, estimulai!outros
de
contato com escoteiros
19" aniversário de lunrlades
do
do
56V
José
Grusênior
Reginaldo,
novas
pesquisas
do-os
para
TAQUIGRÀFICO
dois ciclos do curso secundário.
O
CENTRO
dação da Associação dos Ex-AIudo D. F.
Participaram
d;, prova iniciada po
e NL
Guanabara países através da estação do radma„_.-_
Maiores esclarecimentos íôbre
BRASILEIRO mantém turmas |ie
nos do Colégio Militar, será reali- lãs 14 horas, os braços NP-1 "Lo- "Almte. Tamandaré". dirigido
ÊXITO
MAIOR
O
nnilc.
pelo '"«dor cel, Wolney C. Barros, resii
PARA
tarde
INSCRIÇÃO pOS_ESTABE
U manha, à
zado, hoje, o tradicional almoço
condições de inscrição, etc, pode-|
na Rua Pereira Nunes, .111.
Oa
fio- dente
Carlos
Nascimento.
de
Ireli",
dirigido
ráflrr»
Al-'chefe
Edson
paMOSTRA
laqiil
DA
por
de confraternização, do «.uai poLEC1MENT0S DE ENSINO
Aperfeiçoamento
"Sharpies"
lão ser obtidos, pessoalmente, na
se pòs a disposição
lu
hosentilmente
turmas
1>le
dos
I
do
10°
compareceF.;
tilha
Grupo
do
sistema
D.
imeida,
extodos
os
(|H-li|,ier
raa
derâo tomar parle
sede da U. U. F. (edifício Odeon.
— 3 "América", dirigido pelo ram à prova: "Moran" (patrão Le- dos badenianos cajutls.
sómilitares,
Direção nn Prof, PAI
ainda.
o
dos
>R
prof.
Informou-noS,
da
Casa
colégios
noRÍ-neas).
alunos
Diretor
O Conselho
"Soluço"
Almeida i,
do 15? nine C.
visando rios ou nio da entidade. o,nc tem jNP
1.0 GONÇALVES, que lia 23 ânus
i pa\sênior Sérgio A. Tavares, "Tibagi",
"Inlrépiseus alunos
CURSO DE CHEFES
Branco 181, 6" iGrupo
na
Av.
Rio
sede
trão
Guaracy
Carvalhel),
F.;
do
sua
NP-4
D.
prepara e encaminha
— l KAse_
o
é
a;
'
colocações
O programa
ás melhores
andar
ou por correspondência dirigida
•„
1
Ramos), [)(\ MAD
a direção do pioneiro Almir do"
(patrão Ivan G.
Jsob
Capena
"Bruma"
missa
lis.
VKJ ' IHI^
FLORIANO, S5 - II" (CINE11,110
KUinte:
Albino, do 54? Grupo do D. F; "Kroa"
(patrão Amaury Farias);
professora Isabel do Prado, preTels hi-VSií t !>'!-ü618
I.AND1A)
"Gala de NS . das Graças do Colégio ! NP-8 "Iberè", dirigido
¦IIIIIIIH 71
Oscar
Silvai
i
e
chefe
sidente da Comissão de Bolsas, no
Os candidatos ao curso prelipatrão
expelo
Militar; 12,30 hs„ desfile dos
roto II" (patrão Heitor Carvalhal). minar da Insígnia da Madeira
mesmo endereço,
alunos, em formatura mllllar, com
a colaboração da banda de muslpara chefes de escoteiros do mar,
CLASSIFICAÇÃO
VÁRIAS ESCOTEIRAS
ca do Corpo de Bombeiros, ostensegunda-feira, na
reuniram-se
tando os ex-alunos os tradicionais
sede regional carioca. Na opor"eôrros" usados naquelas épocas
tema
culmiObtiveram
classificação
seos
Umidade, o chefe dr. João RiAssistência educacional aos bolsistas,
Frei Metódio Haas, assisten-l
remotas; às 13 hs. Inicio do almote religioso católico dos escotei- guintes barcos: NE- "Groeengalgh", beiro dos Santos, deputado che—
no "rancho" do colégio, quanço,
Prosseguem
ontem
de
debates
dos
liante
do usará df. palavra o ex-flluno
ros brasileiros, está entrando em que ganhou também a posse pro- fe de campo, teve ensejo de disHerberto Dutra.
com os comissários dis- vlsórla do troféu .-Fita Axul». NC_ correr sobre o curso que dirigios trabalbos
çontaçto
tntais desla Capital, para a or- „_. . „ , ..„
.._ „. . rá. com a colaboração dc uma
' do 42 t,lllpo; NP" Amé" equipe especializada
cm arte
das
a
terem
de
inscritos
número
|pérola
ano.
o
páscoas,
gani-ação
regisEste
sejam
mapa
em
Um
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chamada
de
sinal
mos oferecer ás professoras
- U, D. F.
que 1.' e 2.' épocas.
ciona na íai.\a dc 100 metros conpois, noivcs(o$), e chefes progressistas Peça prospecto cm qual- elas esperam para aproveitar, ao ma- Chamados à Seção do Currículo F.so
atividades
educativas,
em
níiho,
linuamente, e 80 c 40 metros a noí—
18
ou
telefone
52
1202,
13
às
Lo|a
Príncipe
dos
loja
-Moacyr
urgênciai
[..Io
rolai
iCom
quer
A HIBEIRAO
descanso durante o período em que ns
te. e 20, 15 e 10 metros quando as
— João Cândido EXCURSÃO
Vieira
de
Queiroz
42517
noturnas
no
Centro c Copacabana
horas Aulos diurnas e
i rianca» passam na escola primária.
DAS LAJES
condições estiverem favoráveis.
—
VESTIBULAR
CURSO SEVERO
Av. Rio Branco, 185, sala 1.513
88643

SfundM

c,a

Costa «u°>

Vil Keuniao de
Inspetores Seeionais

CURSO DE TÉCNICA DE CHEFIA
E ADMINISTRAÇÃO

CONVÊNIO. PARA REALIZAÇÃO DE "
SERVIÇOS COOPERATIVOS DE SAÚDE

CONFERÊNCIAS .OBRE RELAÇÕES
HUMANAS I

tinuação dos trabalhos do Serviço Especial de Engenharia

Curso de Relações Humanas para Pais
e Professores Pelo Prof. Louis F. James

(urso de Relações Humanas para Adolescentes pelo Professor Louis F. James

afluxo das interessadas

CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS
NO CASAMENTO

6INASIAL - CLÁSSICO
CIENTÍFICO em 1 ano

Curso de Relações Humanas e Liderança

DESENHISTAS

DANÇA CONTEMPORÂNEA

JARDIM DE INFÂNCIA - PALÁCIO DAS CRIANÇAS
RUA BAMBINA, 145-147 -

Ginástica Feminina
Curso da Prof

BOTAFOGO

Professoras especializada» e com longa pratica do mais moderno método de ensino e orientaçao infantil, organltaram modelar JARDIM DE INFÂNCIA no mesmo padrão dos melhores que
potui a Ptefeiluia. funcionando em dois tuinos. tendo o primeiro das 6 hoias as 17 boias e o
seoundo das 13 as 17 horas, ambos com numero limitado de alunos As suas modernas insta ações
garantem aos seus lllhos todo conforto, podendo oferecer:
— Espaçosas sala* d» aula com o tnjii mo asseio
Infância
BI — Serviços sanitários t lavatoiioi
C) — Bebedouros

para

crianças

r

mobiliário
meninos

privativos para
filtrada

*

adequado

a

Jardim

de

mi

com água

D) — Ampla counha destinada ao prepa ro dt alimentação Infantil
El — Refeitório exclusivo d» crianças
FI — Completa clinica dentaria Infantil especialiiada.
G! — Recreio dirigido em area coberta.
'Play
Hl — Recreio coletivo e
Ground"
I) — Grande auditório com palco dtiti nado i festividades.
JJ — Biblioteca

HOJE

Infantil.

,DOMINGO

PARA

VISITAS

DE

? ÁS

II

HORAS

CONSELHO DO GRUPO
ESCOTEIRO DA LIGHT

CURSO DE FILATELIA
PARA ESCOTEIROS

Os Interessados poderão, a partir de ho ie. dirigir-se à Secretaria do Estabelecimento.
à Rua Bambina MS 47 onde obterão redas a s informações para as devidas inscrições e ma— Telefone: 4* 3235
triculas
ABERTO

Portinaii
Rinaldo de Andrade Pinto — Santiago Alves Tavares — GeBolsas de Estudo — O D.A. conti-; Também no Buicau Internacional
raldo Carlos H. Hopf — Gilvandro nuará recebendo ainda pedidos pa-; F.scoieiro, em Ottawa, Canadá, está
Simas Pereira — Dorival Ferrari — ra bolsas rie estudo concedidas pcln no ar entre 8 c 18 hs , a estaçáo rcAntônio Vilardo — Túlio Studart — Universidade
dida pelo sr. Ray Thornton. com siFumllho Arita — Assis Arante — João
"VE 3 RT".
que
Excursão a Ribeirão das Lajes — nal dc chamada
B
V. Ramos - José Bonifácio da
esU^prepa
CuUural
canadenses de 10,
O
Departamento
nas
seções
opera
-¦
Mauro Cardoso Morüo
Silva Filho
— Mauro Roberto Mello c Rolf Ulri- ando a lista dos alunos c,ue desejam 15 e 20 metros.
visita às instalações
participar da
h Fxluard Gottschalk
abastece
Chamado à Seção do Protocolo — Hidrelétricas do sistema que
dia 2í
Luclano Benjamim Tourinho — Mor- o Rio rie Janeiro no próximo
os alunos da segunda E.M.E F D da Univ. do Brasil
ge Ferreira da Silva — Alberto Trom- Tém preferência
pella — Antônio Luli Vieira Ma**- da séiie. "Cultura
do (irupo dc Dança Contemporânea
Econômica" — O
Jornal
lhãe> — Frit. Schlleckamann -- FeR. Djalma Ulricli 154 - 4."
O Conselho do Grupo Escoteiro Allipe Fontoura de Andrade — Hami'.- Departamento de Divulgaçío já esta
Flávio de MagalhSes — Hélio preparando mais um número do nosso Cjndo Guanabara da Light. reuniu- j
ton
(Academia Madelcine Rosa>)
Abraão Kestelmann — .lonas Machi- Jornal. Os cole.as quites com a Te- se sexta-feira, em sua sede. no Gi- •
das 8 as 10.30 '47-9797 ou 36 0257
ver
seus
—
Informações
de
direito
João Fernandes de Al- sourana tím o
do Bastos
násio Independência. A rcuniSo con29487 71
meiri» — .losé Ribamar Batista Ca- trabalho» publicados. Os que quue- vocada pata a deíiniçio da situ»ç.V>
land — José Ermando Coutinho — rem utihrar l^ste direito devem entre- do Grupo frente á direção da Lignt. ,
Luciano Hardaman Bezena — Michei gar seiui trabalhos datilografados em
contou com a presença dos chefes
Fernad F.tiene Gucriot — Sérgio Hum- espaço duplo.
Geraldo Hugo Nunes, comissário reberto Mesquita Miranda.
gional do DE., e de Mário ImpeEstática II — 4- Ano — Dia H, as
distrital.
comissário
rial Sobrinho,
9 hs., na Rus l.uii de Camões, pro- !
va escrita de vago de 2.' época cm
Após a exposição feita pelo cnefa
\ Serretarla do 1 D R I! fr.munlf* >i»t e»Ho abertas » matririihi
2.* chamada
Luii Bravo sabre a situação do gruo eur*o noturno de Térnlr* de Chefia. I.ldrranra e FlHir.í.M Hum.Econmsa Poiitica — Econometria —
da
para
resposta
uma
virtude
de
em
po.
ambos os sexos, na Av Graça Aranha, «I - 12» andar, dun
nu.
Dia 14, is 8 hs. 1'rova escrita de vagoi
da à Região do Distrito Federal pe- veies para semana. Trl« : -M4S* e S:-:J99.
por
de 2.' época «transferido do dia ?».]
Brasil.
Brasil...- tuptrintcr.dcn!e do Pessoal
CO
das
O Clube Filatélico
O programa deite rumo livre para aperMroamrntn * esprrlallMcin
de seu Já tradlciP: Companhias Associadas: o Conselho de oficial»
e administrativo» e outros chefn, se assemelha ao de rursns
tJr^ãS^T^n^^l^efnSú independente
"«I eurio de outubro promovera decjd|u fôi5f CTtknttaó„ „™ comia- da Itarvard tnlverslty e ronsi» de duas parlei: U6rira e pritlra. Na priKctai. fc B^ÍStar* &"£
As
inseri- fJo de Consel'tíroa. Esta comissão melra. o aluno é rondufido de modo a tue possa auto.analisar sua perdar. sala das Divisões Tèímeas será um para escoteiros.
rom os modernos métodos d» pedarn.i» » dlditiu,
realirada à primeira reunião, para ÇCKS
poderão ser feitas na sede,, entrevistar* c.rn c- diretor «ocial sonalidade df arórdo
da Empresa melo prátifo para ntahelerer paralelo entre a personalidade Ar rhef'
debate de modificação do projeto da da União dos Escoteiros 00 Bra-Íe o superintendente
NB! Tratando-se de assunto
(le importância por tratar -se ne i.ei^o anflari rjianarnente. com o sr. ; consideração do pronunciamento emi-;^,, _
!udn -,„,,-„ , T„nlf, de Chefia, ordens, rrtlirai, elogins.
"
O curso [tido em carta de 24 de abri! -itlmo.j Sêumtmiã~i* qoeijcas ,~ reclamações, desequilíbrio em-flonal. Tecnlía
Eunice.
d.
Oswaído'oU
mer.to <le todos os associados bem.
__-'/-._„s- h><_ -.-- m enter.dimer.pj,. \ia*r mm tuxlllarei d» mndo i oht»r rendlmen'". hirnionu rt*
como de especialistas que estejam terá inicio tao togo haja numero Caso nio h«.aatrinen..
41111
extinguido. j equipe, cooperaria e amt»ao>. Proeure ronhecer o programa.
ito, o Grupo
di*TM>sto« a cíiiabciar com * a.bp.e. . suficiente dc candidatos.
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MAR1NRA

GUERRA
CRUZADA DOS MILITARES
ESPIRITAS
Hoje dia 11 ás 10 'dolis. na sede da
C.M.E., sita á Rua
Lavradio, 74,
í." and, o cruzado cel. Jair Flguoifará
uma palestra sóbre lema
rcdo,
doutrinário.

ATSOCIACÀO DOS
EX-ALUNOS DO COLÉGIO
MILITAR
Em continuação aos festejos comemorntivos da passagem de seu XXX
aniversário dc fundação, a A.A.C.M.,
job a presidência do almirante Atila
' ché, levará a eleito no
próximo dia

11

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 dc Maio de 1958

2." Caderno

ia, às 13 horas, no "rancho de con- presentes, que ostentarão os IradifraternlzaçSo", quando todos os ex- clonais "gorros" então usados. Tocacadetes de Tomaz Coelho terão opor- rá a banda do Corpo dc Bombeiros.
tunldade de reavivar velha câmara: dagem frulda à sombra da "Babilónia" de tão gratas recordações às várias gerações, de 1889 a 1957. Para
essa festividade estão convidados torios os ex-alunos dos Colégios MIlita- A Secretaria Geral da Guerra Inforres, associados ou não, podendo os ma que foi marcado o 5." uniforme,
mcsn-is obterem s.—is Ingressos rrj para as fe^."-vid.idcs come-aorativas
sede -Av, nio Branr*, 1811 das 13 ai» [ dn 150." aniversário dos Dragões da
17 hora,;, diariamente Naquele mes- Independências, dia 13, às 21 hores;
mo dia, às 11,30 hs., será rezada mis- recepção oferecida pelo embaixador
sa, por alma dos falecidos comandai,- do Paraguai, dia 14. às 19 hs., no
tes, professores, instrutores, oficiais, Ceuntry Ciub; conferência do eng.
alunos, ex-alunos, praças e servido- Hugo Radino. dia 15. às 21 hs., no
re.s civis dos Colégios Militares, na Clube Militar: e sessão dc Instalação
Capela de N.S. das Graças daquele ria 2> Conf. Nac. de Policia, dia 21,
Estabelecimento, Após haverá o des- às 21 lis,, no Municipal, foi marcado
file cm parada de todos os ex-alunos o 3." uniforme.

COMUNICADOS DA
SECRETARIA DA GUERRA

SERVIÇOS DE ARQUITETURA

m-

,

.
o 2" ten. Leô1" Gpt A Cos 2a.
nidas Gatto. adido ao 6 G A Cos.M.
a
Classificação — Sem ônus para
Fazenda Nacional.
Onéslo
CPORICuritiba. o 2" ten.
Pereira de Oliveira, adido ao 2" Btl
Fron.
Costa, o 2" tcn. Gustavo
Es. Art
Rockenbach, adldn ao Gpt Leste:
Gilberto
ten.
QGTa. RM, o 2"
Garrido adido ao 3" RI:
o 2" tcn. Adão
21a. DR!8a. CR
Salles Corrêa Machado, adido ao 2"

MUDAS DE OLIVEIRAS
"

ORQUIDÁRIO BRASIL LTDA.

W I N C H E S fÉT*

"REVISTA
PRÊMIO
MARÍTIMA BRASILEIRA"

A equipe do C.F.N., campeã do torneio das Forças Armadas, que participará dc uni amistoso em Nova Friburgo

São os seguintes os oficiais matrlculados na primeira turma rio corrente ano no curso de tática antisubmarino aeronaval: ria Aeronáutica — capitães José Pinto Pinheiro
Macedo CarvaJúnior, José Hélio
lho, Theo Carlos Treptow. primeiArouca, Luiz
ros tenentes Kvonio
Acioli, Ivan LanCarlos Boavista
temi e Fernando Augusto Virmonri:
tcn. Egberto
ria Marinha — cap.
Cirino c os segundos teGeraldo
Daldcgan
nentes
Paulo Ronaldo
Manoel Van Der Haagan
Moreira.
Luiz Seabra. Sérgio
da Silva, José
Tasso Vasquez de Aquino, Frcderico Georges Cravo Costa, Carl DicKehl, Marcelo Mota
trich Werncr
Teixeim, Waldemar Nicoláu CanoPinheiro SalIas Júnior, Augusto
Carlos Eduardo
danha da Gama.
Rodrigues da Costa, Saint Clair GuiJosé Ângelo Si- i
marães Augusto.
queira. José Francisco Prado Gondim, Paulo César Espinhola rie CarValho e Fernando Carneiro Magnavita.

COMPARECIMENTO
DE INATIVOS A DIRETORIA
DE INTENDÉNCIA

Compro a domicilio. Pago por
um terno CrS 1.000,00. Tel
22-4846 — Tinturaria Aliança -

Av. Mem de Sá, 103 —lei
52-7964.

ANÚNCIOS

OS FUZILEIROS NAS
COMEMORAÇÕES DA CIDADE
DE FRIBURGO

CURSO DE TÁTICA
ANTI-SUBMARINO
AERONAVAL

TERNOS USADOS

PINTURAS EM GERAL

A óleo cm casa apto., lojas, escritório lnqueação de móveis com patlPelo Ministro foi concedido o Pré- nado etc. Sr. WALD1R. Tel. 26--152I
21884
mio "Revista
Brasileira" referente
ao triénio 19954-1955-1956 ao Capitào-dc-Fragata
Francisco de Souza
Maia Júnior, tendo em vista a conDc 5.15 m. de comprimento, peroba
clusão a que chegaram, por unanlcom carrinho, etc.
midade os membros
da Comissão de campo e cedro, "Alblon"
Motor
de centro
dc 2 oil.
nomeada pelo Aviso n° 2 604.
10 HP.P muito econômico. CrS 105
>*>^aVAA^V^i'^í*»^/»A/VS/vwWvyvvy
mil. Ver com marinheiro Joáo
no
Clube dc Regatas Guanabara (fim da
Praia de Botafogo) c tratar pelo tel.
57-7350.
17336

BARCO - CABINE

Olindo
Est. RSubs.ía , o 2" ten.
Teixeira Pinto, adido ao 20" R.I.;
Fab Andara!, o 2" ten. Paulo Pinheiro Guldi, adido ao 1" B Pol. Ex;
Fab de Juiz dc Fora, o 2" ten. José de Almeida L:-ma, adido ao QG,
4n. RM;
H Gu rie Cachoeira do Sul, o 2"
ten. Albanocheller adido à 3a. Cia.
Com;
H Gu de Sta. Maria o 2" ten. José Pereira de Miranda, adido ao 3"
BCC L;
H Gu de Santiago, o 2" tcn. Aldo
da Silva, adido .10 2" G A 75 Cav;
tçn.
H Gu de Sl'j. Ângelo, o 2"
João Pcterscn. .-.dioo ao 2" B C C L;
ten.
Gabriel, o 2"
H Gu cie S
Alhayde Oliveira Machado, adido ao
9" RC;
QG|la. D C o 2" ten. Júlio Kuyven. adido ao 1" RC;
QG,:ia. DC, o 2" ten. Claudionor
Melo Munhoz, adido ao 3" ' HRccMec;
Nonohay
QGwa. DI, o 2» Ten.
—
Corrêa, adido ao 7" RI;
QG;ID-4, o 2" len. Hercinio Ca12"
adido ao
plstrano de Oliveira,

COLCHÕES

ATOS DO MINISTRO

BOLETIM DA DIRETORIA DO PESSOAL DA ATIVA DO EXÉRCITO
GABINETE
] rie Infamaria. Augusto Luiz de FaconsequenQ.G. do Exército.— Capital Fede- j ria Corrêa, sendo em
Ordinácia. transferido do Quadro
ral, 10 rie Maio de I95B.
rio para o Quadro Suplementar GeBOLETIM INTERNO N» 105
Para conhecimento desta Diretoria ral.
Regimento Escola de Infantaria, o
see deviria execução, publico o
major, da Arma rie Infantaria, Conguinte:
APERFEIÇOAMENTO fúcio Danton de Paula Avelino, senESCOLA BE
do, cm conseqüência, transferido do
DE OFICIAIS
Conforme Oficio n" 43fi — Scc, dc Quadro rie Estado-Maior da'
Ativa
2! A br 5fl, do Gen. Cmt. da Es. A para o Quadro Oídinário.
referiria
21" Batalhão de Caçadores n maj.
O, foram matriculados na
Infantaria,
Dalton
Escola, os seguintes capitães ri.i Ar- ria Armada dc
Luís
Armando
Costa
Lima Vieira, sendo, cm conserie
Infantaria:
ma
Gondim Guimarães, Cláudio Caldas quencia, transferido do Quadro SuKruel, Abelardo Lobo Bruni, Ublra- piementar Geral para o Quadro Orjar» Maiibindo Vinagre, Hélio Au- dlnário.
trusto Canongia, Amaury Barbosa de
2' Batalhão dc Infantaria BlindaArnaldo Regis, Josias Soa- do, o ma.i. ria Arma rie Infantaria,
Queiroz
ics Fernandes, Plácido Soares Lima Gastão Barbosa Fernando, senrio, cm
Verde Evandro Edson Autman, Jorconseqüência, transferido do Quadro
ge Edgardo rie Oliveira Neves. Mil- Suplementar Geral para o
Quadro
ton Liiciano Cavalcanti Gomes. Mu- Ordinário.
»ílo Fernando Alexandre. José Mu4" Batalhão de Engenharia, o maj.
Mário
Vila
rllo Beurem Ramalho
Héllos
Pllaluga, Francisco Afonso de Assis da Armada de Engenharia,
consesenrio. em
Figueiredo Joaquim Carlos de Frei- Alberto Moore
tas Bonoríno, Abner Coelho Coma- quêncla, transferido rio Quadro SuQuadro
Guimarães, piementar Privativo para o
do, Alberto de Queiroz
José Augusto da Escossla, Luiz Car- Ordinário.
—
Clnssi/icnção
Por interesse próOliveira
Ins Menna Barreto ' Gll de
Viei-ra, prio — QCjIa. DC, o tcn.-cel. da
Scaròne
Albuquerque, Cid
Bellarmino
Eduardo César Lucena Barbosa. Gll- Armaria de Cavalaria,
cm
Soares, Jaye Ribeiro Mendonça, sendo,
Cavalcanti
Bezerra
berto
QuaOctaydc Jorge da Silva, Miguel Fra- conseqüência, transferido rio
Ivo dio Ordinário para o Quadro Suplegoineni, Renato Martins Póvoa
Fernandes de Almeida, Carlos Tino- menlar Geral.
P:-retoria de Remonta, o maj. da
cn Ribeiro Gomes, Eduardo Dória de
Carlos Eirar
Costa. Armada dc Cavalaria
Sn Fortes, Na aldo Tenórlo
Dccio Alvares ria Cunha, João Ne- Mendonça Lima, sendo, cm consetransferido
rio
Quadro Orves Fllhoi Fernando César de Car- quéncla,
valho Gonçalves, Arolclo José Ma- d.nário para o Quadro Suplementar
chado da Veiga, José Eugênio Pinto, Privativo.
Depai tamento Ge,ai do Pessoal, o
Eumy da Paixão Dias Telles Pires,
Infantaria,
Arma de
Aníbal de Melohenriques, Jorge Wil- ten.-cel. da
Vaz de Mel- João Batista Peixoto, sendo, em conson de Oliveira, Ary
transferido do
Quadro
Io da Fonseca Plínio Cezarolti, Au- seqüência
Mário Ordinário para o Quadro Suplcmenréllo Marques Bellard, Júlio
Eraldo tar Geral.
Cardoso,
Casqutlho Sayão
do
Nomeação — Por necessidade
Novals Cosia, Mário Sperança, Ary
Ronconi Moutltiho, Roberto dos San- serviço — Chefe do Estabelecimento
Mattos Central dc Subsistência, o cel. Inlos, Moacyr Guimarães de
Francisco tendente. Januário João Del Ré, senWalter da Silva Corrêa,
do
Carrascosa Garcli Filho Darcyr dc rio, em conseqüência, excluído
Feirei- Quadro de Estado-Maior da Ativa.
Paula. José Afonso Vieira
dc
Chefe do Depósito Regional
rif. Luiz Guilherme de Freitas CouMaterial de Engenharia da 4n. RM, o
Unho e Araken Domingues Costa.
"B"
— Maurício
EngenhaAssunção tcn.-cel. da Armada de
Turma
Cardoso, Jorge Gonway Machado He- ria, Eloi Portilho Dias.
miOficiais de Gabinete do sr.
Francisco
nato Raposo dos Santos,
Pinheiro Franco, Carlos de Amorini nistro, os tcn.-cels. da Armada dc
Carlos
Ramos
de
Alencar
Rocha Francisco Cardoso rie Mcriei- Cavalaria,
ros Ulácomo Jnnnuzzi Neto, Rubem sendo, em conseqüência, incluído nn
Almir de Cas- Quadro rie Estado-Maior da Ativa; e
rie Abreu Pinheiro
Arma rie
Artilharia,
|ro Miranda, Pedrrj ria Silva Ron- o major da
em
rim, Elmano Fernandes Silva Jáco- Willian Stocklcr Pinto, senrio.
Quadro
mo, Jo.se Benedito Montencgro Ma- conseqüência, incluído no
galhSea Cordeiro, Elias Lima Bar- Suplementar Geral.
PFLO D.G.P. ARTILHARIA
Stlcblér,
ros, Guilherme de Souza
Trnns/crciirtn — Por
necessidadf
Afiz de Almeida Gcrude Edson Sca— 2" GA Cos., o 1' ten.
<ío
Sflrulco
Santos
Grass, André
bra, Amllcar dos
Luiz Cardoso Colln, Jairo Lery dos João Batista Tavares de Meircllcs,
Santos, Rodolpho Luiz
Bltencourt, da 2a. Bia. O Cos.
Tnins/ercncio — Sem ônus para a
Trajano Augusto Coelho de Azevedu, Lléo de Souza Nogueira da Ga- Fazenda Nacional.
1" Bll Fv.. o
cap.
Afránio
dc
ma
Nélio de
Ary
Almeida Pilta,
Caliella, João Saraiva Coelho. Dir- Sousa Rosa, da 6a. Cia. Com.
—
Por
ClassiflcaçAo
necessidade
cen Bittencourt rie Sá, Armando Paliiclo Denny Eiras Baptista, Jiiimy do serviço.
O
o
cap.
RibeiIvlno
Schwarz
rie
Oliveira
Prange.
Q
Holio
Gomes
Santiago, Fernando Ferreira Vieira ro. recentemente promovido e ficade do adido á referida Unidade.
da Silva Carlos Eugênio Pires
QO. o cap. Alberto Pinto da FonAzevedo, Brcno Dias Seinirine, José
'Paes,
Barros
Gaslâo seca, reeém-promr.yirio e ficado adiAry Oliveira,
Batista dc Carvalho, José Correia dc do á mesma Unidade.
Macedo, Ornar Sebastião
QO, o cap. Edvaldo Bezerra Fiadosara
Romeu Bcze, Cid oe Godofrcdo Fon- j lho, recém promovido e ficado adiseca. Joaquim Fernandes,
Elcuber- j do àquela Unidade.
Nunes j Q O A — C'las>:itiaiç"o — Por ticlo Accloll Martoiclli. Hélio
dr;i.i.
Lago, Rubem Carlos Lüdwlg,
Ary ccssídatlc do seritlço — fia.
Canguçú de Mesquita, Geraldo Lo-1 CR, o 2" ten. Gilberto Brandão Scpcs da Cru/. Hélclo Pereira iVllar, ! na, adido ao R ES I;
Ppt. Art Cos LI, o 2" ten. CánAvies Silva, José Raimundo Nunes
Duarte dido Sezostrls César, adido ao .'I" RI.
•Sobrinho. Milton Massclll
AMAM, o 2" ten. Arthur
Paulo
Ivo Barbosa de Araújo, João PiteiLeal, Lange. adido » mesma Academia;
rio Souza
la, João Fonseca
Arsenal da Ulea, o 2" ten. LouWilson Caminha D'Avlla, Arioel FiPenha rival Menezes Reis adido ao 1" G
gueirerio Cardoso. Amarylio
Caldeira Can 00 A Ac:
lzldro
Pereira e
Lopes
Biblioteca do Ex., o 2» ten. MáBrant.
rio dc Paula e Silva, adido ao Pq
APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS
C
ME;
INFANTARIA
do
Cap. Olo Dcnys Gomes Porto,
CPORBelém, o 2"
ten. Edgard
ao Pereira Cardoso, adido ao mesmo
.1" RI, por ler sido
promovido
adido CPOR,
aluai o
permanecer
posto
cpor;bcIo Horizonte, os 2«s icns.
aguardando classificação.
Cap. F.wald Mplsonnette, do Noti- Antônio Narciso Soares c
Geraldo
em
Exercito,
góentrar
rio
Marques,
adidos ao 12" RI;
etário
por
ro dc licença especial de acordo com
CPORICuriii-ba, o 2" ten.
Jorge
o Avlflo n" IIH, de 30 Abr, 5».
Zarur adido ao 20" RI.
CAVALARIA
2a. CR, os 2"s, lens. Puarlm Dias
Silveira Marques p José
Maj. Mário Oswaldo da
Coutlnho
Neves,
Magalhães, do 17" RC, por ler vindo adidos ao 3» RI.:
representar o 17' RC nas contorno3a, CR. os 2»s, tens. Gallano Silrações do 1" RC. por ter vindo rc- va o Jair Ferreira, adidos ao .'!" B.
comemorao
nas
li"
RC
C ;
presentar
•la. CR, o 2" ten.
Emílio
Bosak,
çfies do 1" RCG
ARTILHARIA
adido ao fi" HS: Anlãn Silveira CorCel. Moacyr de Araújo Lopes da rêa, adido ao CPOR 3a, RM o ArII.i. CR , por lei de regressar a se- minrio Bruno Eidt! adido ao 6" BE
de de sua Organização;
Cmb;
Ma,. Carlos Alberto Soares FutuOa. CR os 2°í. tens. Arnaldo Pero, adulo ac EME.
droso da Silva, Alberto Basgal, AgeENGENHARIA
nor Silva Lima e Carlos de
Ara.jo
!"s. Tens. Jayme Chcpscl Roter, do llollermann, adidos ao 7" lt I; Ben4- BE Cmb, por ler vindo ao Rio to Quinto, adido ao :i" H A 75 Au
en, licença paru tratamento de saú- Roh; c Raul Pln'
Neves, adido ao
do 3" Esq. Rec Me .
dc. Jesus Luiz Pinheiro Filho.
I¦• 11 Fv., por ler sido classificado no
10a. CR, os 2"s.
Icns,
Antônio
I•> B Fv e enli. r cm trânsito :» con- Bonitos da Silva Dias e Lothârlo RuUr rir ti do corrente; Antônio Cala- dolpho Schmldt, adidos ao :i" GA 75
záns, da EsTE, por ter sido clnssi- Cav; c Cid dc
Freitas
Rodrigues
serviço, adido ao ti" RC:
ficado, por necessidade do
lia. CR. o 2" tcn, Ascendina José
no 2" B Fv e entrado cm trânsito, a
Rosa da Silva, rdldo ao 12 RI:
contai de 6 Mal 5H
U'a. CR, os 2".;. tens. Afonso LoINTKN DENCIA
Telles pes da Silva, adido ao 14" RO 105;
Cap
R.iphacl rir Gouvòn
Pires, rio ECS por ter vindo de Tc- e José Antônio Tancrcdo, adido no
resina, onde fôiii em gó/o de ferias. IfH RI:
1.1a. CR, os 2's. tens. Lecflco FerSAÚDE
Dciil.iln -- l" Tcn. Rubens
da nandes dc Oliveira; e Walter SerSih.i Vasconcellos, du C Ex., por ler rano, adidos .1 Es S A:
15a. CR os 2"s.
tens.
ítdo transferido para o H C.c PA, seEsséneio
Luiz
gnir destino e gorar parlo do tran- Mondes Guimarães e Manoel
dos Santos, adxlos ao 21" RI; e Fresito em Porto .-'.logre.
Farmacêutico — I" Teu,
Gabriel derico Levy Rielte «dido ao QG da
Teixeira de Medeiros, da F CEx por 5a. RM c 5a. Dl:'
18a. CR. os 2*8. tens. Acelino Asconclusão de trfnslto.
QQA - !• Ton. Luiz Garcga da senlop Cardoso. Rruno Mário
CeDPA. por lormltiü de térlas.
chincl. João Pedro Nunes e
Raul
2-s' Tens
Sebastião de Melt.i PI- Dias da Silva, adidos ao 14" BC;
20a CR, os 2'i, tens. José de Casmtnta, do QG lEx. por conclusão dc
instalação c csí.ir pronto para o ser- tro Gama José Ferreira dc
Souza,
viço; Alberto Moreira dc Oliveira, Norival rie Araujo Braga e Virgílio
da Scc do CP do CORE, por ,er si- de Lemos Silva, adidos ao 20» BC;'
21a
CR. os 2"S. tens. Eslrom Lcdo desligado do KMF classificado na
Soo da PC do CORE, onde se apre- mos Borges. Fernando do Nascimcnlo
Ramos r João Pedro da
atentou.
Silva,
San- adidos ao 14" RI;
QO? — 1- Ton. Mário dos
23a. CR, os !í»s, tons. Ângelo Virtos, do CR RJ. per ler sido desligado da DPA r aproíentar-se A
sus gollno de Sou,a, Antônio
Barreto
Cardoso. Joaquim Cindido Barbosa e
nova Unidade;
í's. Tens. Otfilio Octaclllo Ávila José Rodrigues do O adidos ao 15"
rio 2" BCC, por termo dc transita c RI;
24a. CR, ns 2's. tens. Luiz Alem•oguir destino; Ehomiy Silveira Melrolles. d.» PMO. por ter sido cias. car dc Araújo, adido ao 3» G Can
SS
PMD
A Ao: e Pedro Aires
«Ideário na
Machado,
.iduio ao 16* RI:
MOVIMFNTAÇAO
CM BH. S" ten. Eduardo
PEIO MINISTRO DA GUERRA
Lopes,
. Tr.wifcrriicl» — Po-, necessidade adido co mesmo,
CM.RJ, os 2-s. tens. Floriano Dord.» serviço.
Quadro Jo tVudo-Major da Ativa, ta d» Amaral t Murilo da Rocha e
-ool
r> ten
i!.i A:ma de Artilharia, Silva, adidos oo mesmo:
Ernesto Ma.ximi»
Rubens Alves dc Vasconcellos,
do; CEO 6 o I" ten
liano Bler adido a Cia. do QG d.»
Ordinário.
Qu»dro
TraRStci-ínci», -- Sen» ônus para o 5a DI:
CER 5. o 2» tcn. Honòrlo *d MalJojcruia Nocietui! .... Regimento Escola dc IntanUra. o ma), da Arma! tos. adido ao IS» BC;
Dop.
Subs , o â" ten.
ti» Infantaria
Vivaldo Coracy Soa- j 5a, Da.
l-e» da Gama, do Grupamento Etc- j Nelson Silveira dc Macedo, adsdo ao
mentos dc Fronteira,
sendo.
em| »• RI:
conseqüência, incluído no
Quadro] 4a Cia. F-sp. Mnt: o 2* tcn. '.'Fausto Osório Guteim, adido ao
Ordmarjo.
RI;
Quadro dc RsUco-Msior d.» Ativa.; DPA. os 2's. tcn;. Híldebrando AnHugo Webcr e Lourlria Arma ne Cavatral*. Augusto; drade Faria
cel
César dc Cast-n Muni.» Arat.io, do vai Alvos, adidos «o 2« RI. o Fermndo Martins. Tsdcu
dos
Santos
Quadre Suplementar Geral
Wínvos-lau
CtawiificflfiSo J\>»
fsícf.«!tí.id<; Gusnur.lcs t
Ribeiro.
-¦
do ?»r,-íco
Quartel General d.» Sa.' adidos A ta Ci». Dop Com.;
Regíio Xtüitar o maj. da Anuí dc! Es. A D AC. o f len. Arthur MenTnícnharsa. Fernando t.utr
Soarc* dos, ad'do à mesma:
Futuro,
&l E.« > ten. Darcy Gonçalves
sendo, cm
conseqüência.
transferido do Quadto Ordinário pa-; Losia. aritdo * mosro».
Es S A o í* ten. Cyro
ra c. Quadro Suplenwntar Privativo.
Freitas,
QC. Sa. RM, o tcn cel, c.» Arm» adido i mesma;

ALFAIATE MILAGROSO

Sirrr. .. porque faz um terno velho
Reformas-c e faz novo a domicilio,
ficar novo. reforma em
geral n a s
roupas, de um terno de homem faz do crina cabelo, ccarina e cortiç».
menor c
adaptação pnra
conserta - Tcl: 26-5529 - MAHTINHO.
tudo. Aceito
cortes para
a
fcitlo,
13628
O ministro Alves Câmara assinou Avenida 13 dc Maio, 23, 20". andar,
ontem os seguintes atos: reforman- sala 2033. Edifício Darke.
do, por Invaiidez definitiva, na gra16562
duação de terceiro sargento os fuCosta Rodrigues c
zileiros Pedro
Vendo en, vasos pegadas. — Sr.
JullSo;
considerando reforLevanll
Tcl. 27-8669. 137M
Afonso.
ANDRAL SILVA BRAGA — Aceita
mado, por Invaiidez
definitiva, o
c fiscalização. Barata Hibelsegundo sargento asilado João Fer- projetos —
36-2211. 23538
reira da Silva; concedendo o dis- ro 339.
tintivo e comportamento
ao cabo
Caixa Postal, 339 — Pet.opons
Antônio Machado Lima e aos mariEst". do Ttio
nheiros Airton da Costa Carvalho c
Rifle — Calibre 32 — Modlo 92 — Orquídeas cm geral. Catálogos gr.Mis.
99"'
Francisco Amadeu da Costa.
Estado nova CrS 10.000.00
Sr. PAULO — 28-1C01.
22396

ASPIRADOR - LIVROS

TAPETES PERSAS
ATENÇÃO

MALAS

PARA

AVIÃO

TERNOS USADOS

FECHOS ECLAIR
Para capotas de automóveis
SOBRADO DA ECONOMIA
r Ramalho OrtigSo, 32 - i.°
Tels : 23-1338 — 43-5315.
60556

Alfaiate Voronoff

Vendo os 68 volumes das "Ob'a.i
— Virando
Faz; do terno
Completas de Rui Barbosa" e um 'pelo avesso — velho novo
Consertos e reformas
aspirador EletrolUX, Rua Aires Salgeral. Aceita-se feitio — Av
13
4911 |em
de Maio, 47 — 26. and., sala 2.604.
A equipe de futebol rio Corpo de danha 104 apto. 402.
Fuzileiros Navais disputará no pró23655
ximo dia 1 li. na cidade dc Nova Frlburgo, com a seleção locol,
uma
partiria rie futebol como parte das
comemorações
do aniversário daCompra-sc novos e
usados pago
quela cidade fluminense. O convite
—
foi dirigido ao ai- ibem à vista, chamar MAURÍCIO
esse
jogo
para
22-4976
das
9.30
às
11,30
e das 14.30
mirante Rubens Serc.io. comandante
até 17 hs Sábados c feriados prlo
gcivil rio Corpo de Fuzileiros, pelo tel: 47-3040.
5934
Departamento de Turismo da Municipalidade de Friburgo que, como
vem acontecendo com outras cidademonstra
des do
grande
país,
Comprem diretamente
da fábrica
admiração
unidade de "Guanabara" que ò a que mais bapela nossa
elite, convidando-a
para abrilhan- rato vende — Malas de porfto e ca28058
tar com representações,
suas datas marotes, maletas, pastas, sacos de viafestivas e históricas
que comemo- gem, cadeira de viagem, etc. Conscrram.
tam-se e reformam-se. Rua rio LaGentilmente
Sleilo e eficiência comprovada e
cedido pelo coman- vraflio, 131, esquina da Rua dos Ardante geral rio C.F.N.
prática Internacional. Atende-se papara abri- cos — Tels: 42-3854 e 42-3168.
18995 ra qualquer parte dia e noite. (Tcl.
lliantar o baile tle gala comemora42-6067 residencial LARRY.
tivo do aniversário
dc Nova Friburgo, que contará com a presença
do governador Miguel Couto Filho,
seguirá o jazz-band do Corpo, sob
Tara coleções: compra sr. ALEXANa regência do sub-oficial Solon RaDER -- Livraria Freitas Bastos 9 ate
belo.
19 hs. Largo da Carioca.
Convidado especial
do Departa20356
mento comparecerá às festividades
o capitão de mar e guerra Cândido
ria Costa Aragão,
sub-comandante
dn Quartel Central
da Guarnlção
do C.F.M., grande inccntlvador do
esporte naquela
corporação e um
rios homens que não se cansam de
prestigiar o esporte em nossa terra.

961

FAGUEIRO AMERICANO
Vendo cm original estojo portátil,
Slpaca com 4B p'ecas, verdadeira Jóia
Sr.
LÚCIO.
por preço d eocnilfto.
— Rua Dois dc Dezembro 27, tcl
2__j
85-2461.

TERMOS
USADOS Ternos usados
COMPRO Â DOMICILIO

Calças, camisas, sapatos. —
Pago até CrS
1.000,00-Tel. 22-0423 Compram-se. Paga-se mais que
qualquer outro. 32-0269.
__4T
INVESTIGAÇÕES PARTICULARES
DETETIVE PARTICULAR
0 impossível dentro do possível
- Máximo s.-

SELOS e MOEDAS

COMPRO A DOMICÍLIO
Pago até CrS 1.000,00
TeL: 22-4435

Serviços particulares
eilo. sr. ARY. Tcl. .17-2057,

29095

COMPRA-SE TUDO
bandejas
ris
Cristais, porcelanas,
prata, casas completas, pianos, grlncoantigas,
máquinas,
dcirüs,
joia.s
fres, moedas, etc. Tel. 52-5538.
202-1J

Retificação de Classificação — Por
necessidade do serviço de ordem do
ministro:
CI Gerkinó, o 5" ten. Luiz Washington Teixeira, ficando, assim, reA CrS 134,00 mensais, sem entraria
ti ficada a sua classificação no Dep.
em Esperança dc Barros Costa k Cia.
Mat. Ertg;a, publicada no Boi. Int.
— Avenida Passos 36- — 38.
rie Intendêncla da
A Diretoria
ri" 48 de 28 Fev 58 desta DPA.
18717
CEÒ n" 10, o 2' ten. Nelson Soa- Marinha solicita o comparecimento
à
abaixo,
militares
dos
(inativos)
Por haverem passado e assumido,
res de Souza, ficando, assim, TctiPagamende
Operações
Divisão
de
7a.
DR]
Mesa Ornamental de jarespectivamente, o comando da corficada a sua classificação na
to (Dl-lfi) nos dias e horários rc- vela "Imperial Marinheiro"", apre58 s 48
28a. CR, publicada no Boi. Int n" ferentes a seu
Ituby especial, tamanhos
ou
graduapostos
sentaram-se,
ontem,
DPA.
ao ministro os
48, rie 2B Fev. 58 desta
carandá violeta estilo Luiz c 36 x 32 Cs., Itua Leandro Martins
csclarecimcn- capitães de corveta Luiz José
ções,
para
prestarem
restituir.
deverá
Caroficial
29384
n<\ 5-A sob.
O referido
tos e serem informados dc procesintegralmente, as ajudas dc custo e sos que lhes interessam: primeiros- neiro rie Mendonça e Edimar Ache
Cordeiro.
9907
recebiFelipe,
vende-se,
CrS
....
vantagens
porventura
demais
tenentes — Manoel Venancio Lopes
das, pelo motivo de sua classificação Otton. José
Mário Bencvides, Rona 7a, D R|28a. CR.
Jordão. Scvcrino
mualdo Miranda
20.000,00 — 46-6933.
Muerio sF.tv she sh c s s shrdlaaa Pegado Cortez, José Martins da SilPlnta-se casas e apartamentos, laO "Canopus"
suspendeu
de
HoExecuta-se por preço irmdlco. Tcl.
—
Sem ônus va, Hoslilio Dias e Hewanrio Corrêa nolulu com
(jOE — ClciSSt/ücacdo
destino a São Francis- queação dc moveis, a pincel ou a pis36-3466.
29.47
segundos-tenentes co; « "Cabedelo" suspendeu de Be- tola. Dn-se boa referencia. 26-4084 —
de Albuquerque;
para a Fazenda Nacional:
Antônio Manoel Baplista de Oliveira e Ma- lém e o "Ary Parreiras" chegou
QG|2a. D.I., o 2" tcn.
a Por favor SEBASTIÃO Pintor.
10819
Pereira de Souza Filho, adido à la. noel Bcgido ria Silva;
primeiros- Cabedelo procedente de Santos.
Gomes Rodrisargentos Benedito
Cia. Esp. Mnt.
Rctifi- gues Filho, Antônio Olintho ria SilSatídc — Farmacêutico —
ne- va e Carlos de Souza
Cortez; secação de Transferência — Por
Vende-se faqueiro de Crlstofle e pegundos-sargentos P. A. — João dc
cessidade do serviço.
ças dc talheres avulsos dc Crlstofle
Em tropicais das melhores morcas, não compre sem ver em
Souza Oliveira e Oswaldo da Silva
Pelo DGP
Juntos ou separados. Oraslfto — Rua
O
titular
da
AgripiArmada,
sargentos
Cabral;
terceiros
almirante
Souza
rio Rosário, 145, sobrado. 14719 Esperança de Barros & Cia. — Avenida Passos ns. 36 e 38.
Do cap. Paulo Santos de
dc Freitas e Manoel Antônio Alves Gamara, recebeu, onMoura, como sendo do 2" Btl. Rv. no Edmundo
18715
de BarrBs: cabo fuzilei- tem, cm seu gabinete, para despapara o H Gu de Rectfe o não como Cavalcante
foi publico em Bl. Int. n" 87, de 17 ro naval Clemente Caramurú; c pri- cho, o vice almirante Hugo de Moe
outros
Vende-se para desenho
melra classe Jovcntino José dc Al- raes Pontes, diretor geral do PesAbr 58, desta Dirctria.
aparelhos para engenharia, junto ou
soai.
necessidade meida.
Transferência — Por
separados. Ocasião. Rua do Rosário.
a
do serviço — Tornou sem efeito
145, sobrado.
11720
transferência do 1" tcn. Alfredo Gomes de Melrelles, do 17" R Cpar o II
Gu de Recife.
r$ 396,00 mensais sem entrada cm Esperança de BarObjetos dc arte, cristais, etc. — CaTornar insiibststriiíe — A portaria
ros Costaa & Cia. — Avenidn Passos ns. 36 c 38. ^^J}^
sas completas
Paga-se bem.
n° 7fi5, de 8 de abril de 1!>58, referente ao maj. da Arma rie Infaní)es-if;iiaç"o — O padre João Este14717
taria, Romeu Marinho Leite,
vão Costa, para fazer o estágio rie
capelãoadaptação às funções de
VenHo por qualquer oferta razoável, para desocupar lugar,
militar junto ao capitão-capelão Jolancha de 8,50 de comprimento, motor Gray de 65 HP.,
Mlótima
Capclania
sé Vltalino Galvan, da
Smoking, casacas, fraques, cartolas,
litar do Q G. rii 4a. R.M. c Sa, D.
chapéu coco. summcr-Jacks.
paletó cabine confortável para 10 pessoas, em estado de nova. Ver no
I., pelo prazo de 2 meses, de acôimescla e calça listrada
casapnra
— Avenida Brasil, 9.000 c trata com Dr.
do' com a letra "I" do artigo 12 e 13
mentos, bailes, passeios, etc, no ri- Carioca late Clube
seu
respeitadas as prescrições dc
gor da moda. Rua dos Arcos, 18, 5". Synval pólos fones 49-5754 e 52-7618, na Avenida Franklin Rooandar. Tem elevador. Também comparágrafo único, lurio do Rcgulamcn22272
sevelt, 39 - 6.° andar_- sela 606.
i.
Relipra.
to do Serviço de Assistência
glosa: aprovado pelo decreto n" ...
21.405, de 23 dc julho de 1946.
15306
Passagem à disposição — Do rovêmo do Estado rio Alagoas, a fim
de exercer as funções de comandante ria Policia Militar daquele Estado
Vende-se soberbo conjunto marítimo, importado (com 4a
O alfaiate transforma dc jaquetão
Ado aj. da Arma rie Infantaria,
para palito na última moda. cintado, via) dos USA, sem uso, próprio para lancha-automóvel; consta
gerei ria Cunha Mendes Barreto lisem almofada e vira-se pelo avesso;
canelo, assim, atendida a solicitação
e aceita-se corte para ícitio. Linlio, de motor de popa JOHNSON de 30 HP, c/ partida elétrica,
contida em Cabograma de 10 rio cor1.200,00, tropical 1.300,00, cascmlra ,.j controle remoto de 18
pcs e muitos outros acessórios. Inforrente, do governador Munlz Falcão.
1.400,00, trazendo èste anúncio temi
PROF. KACTUS
fel.
25-2261^
21691
Do Ministério ria Aeronáutica, no
moções
10 der. por cento de desconto
Edl
pelo
ficlo de ANoite na Praça Mauá, 8«
período rie 1" (le julho a 30 do nov.
Vênus
em Tauro prossoKiir nn seu ciclo de influenciai; c nn an. sala 819 MANOEL VIEIRA.
rio corrente ano. a fim dc exercer as
funções de Instrutor ed
Acrofoln- pessoas nascidas nesta semana caracterizam-se por sua nobreza
gramelria c Cartografia no Curso de. de espirito e bondade de coração, podendo .ser pessoas eloqüentes,
Fotografia na Esonla de Oficiais Es- acenando-lhes fácil elevação às altas esferas sociais. Demonstram
pccialislas e rie Infantaria rie Guar- senso econômico, com aptidões á química, eomércio, às artes e
ria. o cap. téc. Edmundo Capela.
ciências. Gostam da música. As mulheres ainda lém tendência
Autori:aç"o — Tendo em vista o
aos pra/cres da mesa farta, costumando sei' orgulhosas, porém
convite do Departamento do ExerciGASISTA CARLOS OU
transmitido amáveis, sendo mães extremosas c amas conscientes e boas.
to dos Estados Unidos,
- Tel. 28-2558
pelo cbele ria Delegação Nnrle-9AmeCASTRO
INFLUÊNCIAS
NATAS
Intimas.
Visitas
inesperadas c
ções
ricana ria Comissão Militar Brasil —
Com
20
cruzeiros
V. 8. ter* «eu
reuniões
literárias
o
Estados Unidos rsolve autorizar
que satisfazem.
Pela data de nascimento, as pes- Comércio de imóveis em lema nc- fogão limpo, sem escapamento e regen. de brig. Floriano Peixoto Kcllc, subdketor do Recrutamento e o soas que nascem nos dias abaixo, gatlvo à tarde, quando as viagens guiado o que diminuir* de 30 a 50
Moutinho terão as seguintes tendências natas: são favorecidas. Os neuróticos em
cel. d" Infantaria. Crcso
por cento dc economia, reforme toServiço
da Costa, dn Diretoria do
No dia II: A carta astral dita que dia dc insatisfações e aborrecimentos. gOcs. aquecedores. Atendem-se todos
Militar, a viajarem para aquele pais, serão
9954
pessoas sinceras c que reaQuarta-feira Mi Comercio, em ge- os bairros.
Admicm visita às instalações de
Exercito li7arãn associações produtivas, estan- ral, obtendo bons resultados. Possinistraçáo dc pessoal do
21 do os amigos sempre prontos a lhes bllidades de entendimentos políticos
norte-americano, pelo prazo dc
dias e com parlidi provável a 18 do atender, dentro das possibilidades de que prendem as atenções gerais. Os
negócios novos c as viagens, conmaio próximo, sem ônus paar a Fa- cada um.
zenda Nacional.
No dia 12! Os eflúvios advertem rie tam com proteção benéfica á tarde.
Falecimento — Nn dia 25 Abr
58 que estarão sob peripo rie se ferir, Notfeias bem astrahzadas.
especialistas tle forrar colchas dr Vleunha » domicilio.
no II Gu SP, o ten -cel. Dent. Al- em conseqüência rie
REFORMAS EM GERAL
com o
15: Dia neutral, exiQuinta-feira
queda,
varo Baptista rie Medeiros, senrin,
SAIAS, BLUSAS, VESTIDOS E IV>!..SAS
—
completa
cm
Extlnçfto
prédios
estar
devem
sempre
alerta
nos
gindo prudência sob Iodos os aspecTODO ARTIGO DE INVERNO.
em conseqüência, desligado rie adi- que
c móveis — Exames e orçaprecipícios. São Inteligentes e conse- tos. Nada rie discussões, caprichos planos
Rua 7 tle Setembro, 155 - sob. — Tcl. 43-2838.
do àquele Nosocômio.
7
rnentos grátis — Garantido por
4*714 R3
bons
ou orgulho acintoso, os astros atraem, anos — Rua Jurucuta, 470
êxitos nos negócios.
gnlrão
SERVIÇO DF, VETERINÁRIA
No dia 1.1: Os astros fluem com inclusive, resultados graves. Nada dc
Classificação — Sem ônus para Fa21270
zenda Nacional — Para
preenchi- sentimentos nobres, mas orgulho cx- viagem. No lar, porém, o ambiente,
mento de vagas
cessivo. com o que podem construir. quando liem dosado nn afeto, anula
13» Esqcl. Vet. o 3" sarg.
Ent. na velhice, o abandono, como
p"dc- qualquer influência má do dia.
Vet., Darcy Silsvcstrc de Vargas;
Sexta-feira 16:
O comércio goza
17- RC. o 3" sarg. Ent. Vet. Glau- rSo colocar mal a confiança.
No dia 14: O tema prevê que as rie boa astralldade, Inclusive n de
co Martins de Mello;
Construções bem fluidas.
2" RI, o 3» sarg. enf, vet, Manoel pessoas demonstrarão caráter mar- imóveis.
ciai, espirito intrépido
Abrabão de Lima:
e resoluto. Tema negativo para interesses em
.1" RI o 3" saig. enf. vet. Sobas- lentretanto,
apoiar
sob
podem
a juízo. Viagens protegidas pela manhã
tião José dos Santos;
! força o direito, atraindo situações No mais. astralldade neutral.
cm prédios, pia.: JANELAS, COBERTURAS DE TERRAÇOS
5> G Can 90 A Ao, o ,V sarg. ArSábado 17: Os passeios e as reu- I Extinção completa
[desagradáveis.
mlldo ria Rocha Bcncv.-dcs.
nos. móveia . livros - Exames c orNo
dia
15:
niócs
Os
estarão
fluidos
imprimem
BOX
bem
p0RTAS pARA IJVING
situados no tema.
Cirusí/fcaçdo — Por
necessidade espirito
«...,..,-_,
camentos grátis — Rua W. Luís 111
„-- ,
r* rr,*
e benevolo,
pacifista
que Visitas e noticias, como surpresas
do serviço:
Telefone
52-5568.
7u - a. Fernandes. DE BANHEIROS, ETC
agradam.
Viagens
De ordem rio chefe do DGP, CPORÍ procura sempre a concórdia, cons- que
amparadas aP.
21271
Belém, o 2' ten. QAO Tcrtuliàno Au- truindo. assim, uma existência calma. ipela manhã, estando os negócios noNo dia 16: Os detalhes ditam que vos em quadratura péssima A tarde.
gusto dos Santos Noto, adido aquolo CPOR, (Publicado novamente por o espírito econômico e a atividade
22333
Orçamento sem compromisso
ter saldo com incorreção no Bolt. no trabalho, farão construir situação
Transfiro um. llnlia 42, com extenInt. rt" 102, rie 6 do maio dc 1956. d.) econômica invejável,
—
sul.
um
rana
troco
contra
ou
sâo
inclusive
com
concentrada, «>ptDPA!.
Propostas a n 22365, 223f>5
txns.
clal p/ doentes crftNn dia 11: Serão pesseas dotadas
APRESENTAÇÃO DF
ASPIRANTE
nlcoi, cancerosos,
A OFICIAI.
dc muita ambição e que. com a Intuberculosos, etc
Icligència de que serão ditadas, poARTILHARIA
informações para
O Estado do Rio Grande do Sul
Márcio Flávio di Azevedo Tauloss derão conseguir os êxitos nos protel. 57-4794
Entrec
3
lentes,
aumento
...
Monocnlar
internado- 1575 — Preço Cfí I4.0O0.C0 - Ar.
desejados,
da 2a. BC Cos., por término dc li- pósitos
após
trabalhos esticou no mercado
ga • domicilio.
REVITALIZA
REJUVENESCE
E
como exportador de vinho, Franklin Roosevelt, 126, sal »309. Tcl.
cença r so apresentar à unidade;
persistentes.
29394
' nal,
MOVIMENTAÇÃO PELO DGP
vendendo para a República Ar- 22-0108 2<M0a
—
—
Por
Arfilharin
Transferindo
gentina 4 milhões de litros, forINFLUÊNCIAS GKRAIS
interesso próprio: Fto. D. de Canccirlos pelos filiados à Associao'.
xias o 2a. Bia. OC o asp. a
cão dns Vin/cultores do Rio GranMarco Flávio de Azevedo Toulois. do
nesta
Aos nascidos nos !2 signos,
de do Sul, entidade que reúne os
3* GA 75 Cav
semana, em stnlcse, as possibilidades
maiores produtores do Estado.
MOVIMENTAÇÃO DE SARGENTOS astrais íiuidas serão as seguintes".
Kxpprtmmtc a nnsj» fflclènrla r rapldr/ so liriunrtn ,-.. no«»oa príatlmo» prlo lílefon»,
i
Especialista do
Saudo — TransAgora, o governo francês vem
liominto II: Amor num dia benê—
forênci»
Por necessidade do serde
autorizar
a
compra
de 30 mii
vtco; 2" sargt. aux. enf. Paulo Guc- jfíco. podendo ser reatadas amizades
lhões de litros de vinho gaúcho,
dos df Oliveira, de H Go dc Recife lextremeridas. alegrias no lar e im- !
I) ttnsárla
devendo as conversações ser fapara o HCE, contorme determinação jblente de fraternidade generalizada, |
Atendi",uno» ImfdlaumfnK- o »m rtumado para o» trguIntM aerrlçoa:
voràvclmente
encerradas
ésdo ministro, em oficio n« 4 524 D5
j
mais
caracterizada
em
por
que
'tes
F.t.ETRirWAnr.: — InsUlac'"1» elctflra* e rnniérlo de apa.Ylhoi rlítfkoi dnmfrtlro». llnml|bem
'épocas anteriores. Nada de mexer,Dl. do 25 Abr.
dias.
nac^o n»iore»c»-nte, rádios c ele.
Scnvfo rio Vfiennfina — CIoss»- ros ou ações malévolas,
A
Alemanha,
igualmente,
está
HIDRÁULICA: — f'"n«*r,o i- ln«U!»çlf> de wnlfarloa enn»nj»m>nlf», bomba» e o»»,rr>i i»rque recaem
Fazenda ¦sob
/ícccío — Sem ônus para
interessada
vlçni
de bombeiro hidráulico <¦ ca<i<M.
na aquisição de 2 miseus promotores. Possibilidades
Nacional — Para preenchimento de
: Ihõa* de litros
fnnaèrto dr máquina» e aparrlhoa doméítico».
MECÂNICA: —
vinho
de
de
dc
certa
branco
fatos
repercussão.
Notívagas
l 3« F,.«qd. Vet. o 3"
sarg.
Cnnaírto r rontervaçAo df máquina» de eicever » calcular
ení . vet. Darcy Silvestre de Var- cias favoráveis. Vlagei-.s e comércio sui-rio-grandense, demarches que
Cópia» .in mimrónrafn em tnil'», luilano e alemío, rom forfeçfiM »nt»i
estão,
imóveis
bem
no
entanto,
de
situado
tema.
entravadas
deno
gas;
MlMF.or.RAFO: — df dartlln.rufar
17' RC o 3- sarg. Enf. Vet. Glauco
Segundi-ffira Ul Amor em dia de vido a restrições dc importação
Traduc&f» dn inflí». luilano e alfmáo para o portutu'» e vire.vffta.
Martins de MelloTRADUÇÕES: — Lftaliíacáo dr dnrnmfMnc, pa»«apnrtf». Identidade», ulito df aalda, nasansiar&s plenss
As viagens e o por aquele pais. O governo do Es!• RI. o 3» avarft. ení. vet,
Ma- comércio amparados pelos astros. No tado,
DESPACHANTE: — fiirallraci.» f permanência de rstran(ftrns
porém, solicitou à União
noel Abrah.lo de Lima;
Sf—ien» de ImporUçJn e ejjmrtacao (CACEX. FIBAS, ALFAVDF.r.A).
mais, o tem* é neutral. sem prejuí- providências para que sejam su3- R.t. RJ. o 3' sarg enf. vel SoSfrvlto» df dfíparhantf aduaneiro f (nlll» Pnttaux
;zos. lembrando cs astros prudência : perados aqueles obstáculos, a fim
A nn»»» equipe fitará «empff a »fi> dlipne.
Garianttmea «i» nntvii eerrlço» r a<fndfmn« a domicilie
basliào Josí dos Ssntos;
de que a Alemanha obtenha a
S* G Ctn SO A Aí o S- *ars Ar- n» realização dos interesse»,
JUOI
I Terça-feira 13: Surpresas t utiiia- primeira quota pedida.
mtr.do càa Rocha Bonevtdof.

ASSUNÇÃO DE COMANDO

TERNOS
USADOS

MOVIMENTAÇÃO DE NAVIOS

PINTURAS EM GERAL

DESPACHOU COM 0 MINISTRO
0 DIRETOR DO PESSOAL

FAQUEIRO DE CRISTOFLE

COMPRA-SE TUDO

A FALA DOS ASTROS
1958

M_io

11 12J13 14 15J1617

Domingo Segunda1 Terça

Quarfa

Quinla

|

Sexta

Tels. 52-9711-52-9517

0 ROLLAS - ALUGA

APARELHOS DE JANTAR

Estilo Luiz Felipe

COMPRO A DOMICÍLIO
Pago por um terno CrS....
1.000,00 - Tel! 22-5568,

ESTOJO KERN

Maio

Mesa Ornamental

M I C A VENDE-SE

BGQUETS DE NOIVAS
(PARTICULAR)

Roupas sob medida a prazo
FOGÕES AGÁS
ENGARRAFADO

LANCHA

Sábado

Signo do Zodíaco: Tauro-Vênus — Dia 10:
Quarto Minguante da Lua — Dia 18: Lua
Nova — Pedra: Safira, Turquesa
e Esmeralda

ROLLAS - TeL: 32-6414
NAO DE SEU TERNO

G

r

CONJUNTO MARÍTIMO

Ar Condicionado — Família que se retira
Gaste pouco
vende aparelho mencionado Marca Frigidaire — Circulador de Ar — Mobilia completa
com Cr$ 20,00
de menina marca Fergo e mobilia moderna
composta de duas camas com colchão de moIas e estante para livros — Armário de cozinha americano. Ver à Rua Nascimento Silva 159 -- Tel: 27-6753 C D.a Neuza. 29210

EXTERMINADOR DE

CUPIM

FABRICA DE LUVAS
ATELIER DE PELES

Telefone: 30-0841

CUPIM

Tel: 34-0221 ou 42-9534
GARANTIA POR 7 ANOS

TELEFONE CENTRO

VINHO GAÚCHO
PARA A FRANCA

MKROSCOPK) ALEMÃO
Kremp (novo)

VARANDA
DE ALUMÍNIO
Tel. 52-5568

GELÉIA REAL

NÀO VACILE NEM MAIS UM INSTANTE!
O SEU PROBLEMA!

23-6019

RESOLVA

LOi^O

2.° Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 dc Maio dc 1958

12

VI D A COMERCIAL
BRASIL
Relação cias disponibilidades
LIVRE
de "divisas"

NO

CÂMBIO
OFICIAL

Eram muito fracas ainda, ontem, as
O mercado de câmbio oficinl fun-j
cionou ontem, em condições estáveis condições do mercado de cámliio, cuja
O Banco do Brasil comprava letras procura de letras para remessas aude exportação a CrS 51,4080 sobreImontava sempre, ao passo que escasLondres e a CrS 18,36 sobre Nova iscavam as coberturas. O dólar reguYork. AquOle banco para cobrança lava a CrS 133,50 para remessas c
ARGENTINA
vencidas cm geral, para remessa e CrS 130,50 para compra acliando-sc a
CrS 373,50 c a CrS 364 50 resquotas autorizadas, declarou veneter libra a
GERAI, — US3
CATEGORIA
Em seguida, subiu o
libras, ft. vista, para entrega pronta, pcctlvamentc.
PRONTO
venda
c
a
CrS
130,00
Cr$
dólar,
a
para
a Cr$ 52.CJG0 c dólares a CrS 1H.H2.
libra
regulando
a
compra,
5.000
133,00 para
10 cerli ficados dc
Foram afixadas as seguintes taxas5.000
10 certificados de
a CrS 380,00 c a CrS 371,00, respectlcoloVcnd. Comp. vãmente, O mercado fechou mal
fraco
52,0000 51,111110
Libra
certificados de 1.000
18.82 18,36
Vcnd
|
Dólar
Comp.
certificados dc 1.(100
4,4263 4,2834
Franco suíço
certificados de 1.001)
0,0302
0,0295
Na
abertura!
Lira
certificados de 1.000
0,3781
0,3680
certificado» dc 1.1111(1
.„
Franco
ocitu
m
iranc.0 belga
de 1.000
certificados
.„,
."'"
Peso argentino
,„
,„.',„
1.000
certificados dc
2,U1BU
3,0136
peso uruguaio
„,|.|
q208
',.
f lr;(
certificados de 1.000
1)0117 0,0436 pran'c"0'fra'n'=6s
0,317
»,lo'.i
Franco francos .. ,.
de
í.ooo
certificados
4,3896 Franco suiço
31,10
30,40
4,4998
Marco
1.000
certificados de
31,111
31,00
0,6328 Marco
0,6607
. .
Escudo .
4,63
Escudo
3.515!
3,6342
Coroas suecas
2,7235 2,6569,
Coroas dinamarquesas
tcchamcnto!
Total.
2,6139 2,5500]
Coroa tchico-eslovaca
4.8533
4,9749
:i:í.(in
136,OU
,)(jlar
1
Florim
380,00
0,7089|Llbra 311,0(1
0.7260
Shllling
CATEGORIA ESPECIAL- USS
PRONTO

divididas em lotes para os leilões dos dias
14 e 16 de maio de 1958

F I N O

O IJ It O

certificados dc 35.000
certificados de 35.000
certificados dc 33.000

50.000
50.000
100.00(1

fino.

1.000/1.000,

o

420.000
420.000
420 000 ! I

1.260.000 ;

12.000
12.000
12.001)
12.001
12.000
12.000
12.30,1
13.000
13.000
13.000

certificados
certificados
certificados
certificados
certificados
certificados
certificados
certificados

dc
de
dc
dc
de
dc
de
de

77.000 ;
77 0110 j
TT.irjü j
77.000 :
77.000
77.0U9
77.001!
35.000j

7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.00(1
7.000

574.000 U

123.000

1.834.000

Total...
223.000

:ategoria especial - dan.
42.000

11.000
6

dc

certificados

do ouro

O Banco do Brasil afixou para compra
preço dc CrS 20,8176 por grama.

DINAMARCA
CATEGORIA GERAL - DAN. KR
1.831.000 - PRONTO

223.0011

No SUPLEMENTO ECONÔMICO E
COMERCIAL, que vai publicado uo
6.° Caderno, estão incluídas várias informações que saem comumente nesta seção.

-

certificados

KR

PRONTO
dc

7.000 42.01»

CURIOSIDADES SOBRE
A ECONOMIA NO BRASIL

11.0IK)

1..000

Total

Total

42.00'i

11.000

O algodão foi moeda em nosso país...

SUÉCIA

FALÊNCIAS E CONCORDATAS

i

AUTOR — Biasilarros Ltda. Ind. «
BOA VISTA S/A. URBANIZAÇÃO'
E COLONIZAÇÃO — No Juízo da 15." Comercio — Réu — João Batista de
Novo Oliveira — CrS 45.000,00.
Financial
Vara Civel, Banco
credor de,
dizendo-se
Mundo S/A.,
AUTOR — Arcos Auto Peças Lidai
100.000.00, requereu a decretação da!
falência da firma supra, estabelecida — Rcu — EvaliJro Estrela cla Silva
—
CrS 40.1150,00.
á Av. Rio Branco, 114-15." andar, que
explora o comercio dc vendas de ter- i
— Antônio Lopes da Cunha
renos.
AUTOR
Réu — Churrascaria N. S. da paz
|—
- ClS 20.000 00.
DESPACHOS
EM
FALÊNCIAS E

Conta-nos o padre Vieira quc: outra qualquer qualidade de faFINLÂNDIA
ou de linliu.
em 1635 o dinheiro do Maranhão zenda de algodão
CATEGORIA GERAL - SW KRS
venci Estocolmo por Kr 14.5050 comp
PRONTO
1.605.000
,era o "pano verde de algodão", o branca ou de cores; e panos, baeo 14.5075 venci. Itíilia por L. 1.74525 CATEGORIA GERAL - USS 232.000
comp. e 1.74625 vend. Montevidéu
PRONTO
Ia paga dos serviços dos índios por;tas, droguetes, saetns ou dc outras concordatas — M, 1J. 1 fi APP I AUTOR - José Roberto Gonçalves
25.000
250.000
Vara Civel
cerliticados
por P. 17.50 comp. e 19.00 vend.
—
— Construtora Reis
mês era "duas varas desse pano,' qualidades de tecido de lã; ou os 'N'°'"^''P"„,)c!".A11"-,,?*X„|,
cinta'
n rm1'"
- Barbosa
23.000
250.000
CrS Rcuío.ooo.oo.
certificados
5.000
50.0001
certificados
Buenos Aires por P. 115.00 comp c
outros;
LONDRES, 10.
uns
com
os
Ltda.
tecidos
valem
dois
tostões".
No
norte
ditos
que
&
Wndill
Ltda.
cia.
25.000
Bedran
(liJjor
de Janeiro
certificados
5.0(10
Klo
5U 1100
certificados
118.50 vend.
X_ Ido Brasil não corria outro dinhei-1excetuando-se, spenas, aque
50.00(1,
n VIS vre) por CrS 330.00 com]), e 345.00
5.000
certificados
Londres,
ABERTURA
AUTOR — Raimundo Barbosa de
750.000 ro além do algodão, que só em'dos ditos teares em que se tecem! calil choeri
20.00 comp. o
Juiz cla •'•'carvalho Neto — Rcu
Orlando Sá
ta por ,C sóbre Nova Vorli 2.11141 vcnd Praga por Kr
(oficial),
fazendas
P
150.0011
1712
foi
substjtuído
Madrid
requerente
circulavenci
manufaturam
20.25
mandou
o
por
$|
Canada
grosvara
por
ci\cl
pela
vcnd.
pro dos Reis
|ou
CrS 110.000,00.
comp. c 2.8158
dc 10.000
certificados
vcnd.
e
31.66
Bruxedo
comp.
ipenso.
mover
o
30.66
servem
vend.
2.7250
sas
de
algodão
para
julgamento
e
com]),
que
2.7237
certificados de 10.000
10.000
1.000
139.45
(
certificados de
Alberto Tavares Casacs
AUTOR
I usinou um -. lvara extinguiu- ,uso e vestuário dos negros, para
Jas por F. 139.40 comp.
certificados de 10.000 100 ooo ria todas
10.1100
1.000
certificados de
ENGE-!— Réus — Antonicta Marino cla Costa
Copenluiguc por Kr. 19.3475
vend.
indústrias mariufatu- enfardar e empacotar fazendas e empresa técnica DE
as
ooo.do
000
íoo
"AVANTE"
10
dc
certificados
000
10
E
1.000
de
certificados
Paris
por
c seu esposo José Dias da Cosia Fie 19.3500 vend.
b comei:'to
comp
íoo.ooo reiras do Brasil. Diz êsse docu- para outros misteres semelhan- nharia
certificados dc 10.000
lOiOW)
1.000
certificados dc
- Pelo Juiz da 10.» Vara Civel i lho — ci'S 137.000,00,
1.17950 comp. e 1.18000 venci. Alemã,
i mento:
"líol
mais sejam extintas'S/A
todas
as
tes,
aos sábados.
Não
funciona
10.000
comp
1.000
de
certificados
11.7112
M
de
adlameno
indeferido
Ocidental
por
nha
pedido
"Todas as fábricas maniiinti.irei-;e abolidas em qualquer parte on-;(o (|ns ]ciçoes Déierido
500.000:
í.ooo
10.000
certificados dc
o pedido de AUTOR - I.A.P.I. — Rcu — Ure 11.7137 venci. Amsterdam por F
íi.oo)
í.ooo
nos
meus
domínio,
certificados c!e
c'c
se
acharem
banizaçfo saquarema Ltda. — críf ..
fls.
520.
"do
tecidos
de
li).5937 comp. e 10.5902 vcnd Itália
teares
de
raí
ou
galões
50.000
5.000
dc
íi.ooo
certificados
1.0C0
vcnd.
certificados
125
1.7'
c
de
de
16.926,10.
Brasil,
debaixo
pena
por L. 1.71575 comp.
e
a
de
ouro
de
bordados
ou
pra5o!ü00
certificados dc 5.000
Oslo por Kr. 20.00117 comp. e 20.0112
veludos, brilhantes, setins, perdimento em trè.s dõ >ros do j CONSTRUTORA BRASÍLIA LTDA.
de
ta;
50.000
de 5.000
certificados
82.00(1
comp
É
C
A
F
80.05
Escudo
Lisboa
por
venci.
áO.OtlD taletás ou de outra qualquer qua- valor de cada uma das ditas ma- — O Juiz da 13.» Vara çlvel mandou
certificados de 5.000
Estocolmo por Kr
c 80 15 vend
•2"*°, lidade de seda; de belbutc", chi nufaturas ou teares, das fazendas fazer visla ao dr. Curador das Mascertificados de 5.000
232.000
Total.
Não funciona aos sábados.
14 5037 comp. c 14.5062 vcnd. Berna
autos desta concordata.
certificados de 5.000
I Que nelas ou neles houver e qiii> sas. dos
ta~> bombazinas, füstões ou' de'se
por F. 12.2337 comp. o 12.2302 vend.e
55.000
1.000
dc
certificados
meses1
.,„.„„, - , . J
dois
comp.
existentes
acharem
17.50
P.
Montevidéu por
SANTOS, 10.
O Juiz da
Ue
ueaie...
deuois oa
da miblicacão
dêste. ." ; I L A. MOCYDLOWER
aepuis
USS 6.00?
115.00 comp. e 116.50 vcnd. Km
puDiic.ai.tiu
CATEGORIA ESPECIAL
Fechado.
{(.,
V;u.a
c|vc,
nM au(os de hablma.
355.000
PRONTO
janeiro (livre), por Cr3 330.00 comp
I
Em 1800. com a corte porluguê- çr10 ds ertdilo de Israel Herrsz Goldc 315.00 vcnd. Praga por Kr, Sffl.OJ Embarques
29.620
.. ..
sa transferida para o Brasil, êss2 man & Irmão, nesta concordata, man1.605.00'
Total.
6.000
1.000
6 certificados de
cornp. c 20.25 vend. Madrid (oli- Entradas
'.'.
alvará foi revogado. A produção dou apensar, para constar, aos autos
Ciai), por P 30 6G comp. e 31.66 vena Existência
!! 4.070.1)171
INDÚSTRIA DE CALÇADOS brasileira de algodão era calcula- a <me se refere a informação supra.
6.000
Total
Saíram: 5.000 sacas, para os Estados
CATEGORIA ESPECIAL - SW. KRS
GANDHI S/A.
cla no nosso pai:-, em 1S09, cm 14 |
LONDRES, 10.
Unidos.
35.000 - PRONTO
propostas Convida os seus sócios para as
No balanço
o-'>'".'' t>-'
geral' _ A<:ftKs executivas
mil loneiaaas.
toneladas ino
11.11
Em
Liouidacão
vist.
a
AUTOR - Mário Sobra clc AlbU- -le'cões
Londres,
TCMKCO-ESI.OVAQUIA
|. !¦( ilAMEN IO
Conselho Deliberativo a
VI.
em
DJqao
apresentado
a
_
AÇÚCAR
35.000
5.000
certificados de
Feitsflna Pereira íealizar-sedo domingo
2.8141
'.m como -,.<_£• (.vc%w _ Kí,u
ASSEMBLÉIA GERAL
16 de maio de
por X sóbre Nova York por $
1300, figurava o algj
Não funciona aos sábados.
da cunha _ c,s bo.000,00,
CATEGORIA GERAL - USS 201 000
comp e 2.11156 vcnd Canada por S
1053. das P às 16 horas em sua seEXTRAORDINÁRIA
35.000
Total..
so primeiro artigo de exportação.]
EM PERNAMBUCO
PRONTO
37 comp, c 2.72.-.0 vcnd. Bruxelas"
2
Silde à rua Capelão Alvares da
RECIFE. 10.
2.7250 vcnd,
V»*a de Pernambuco, da Bahla,1/^^ZlftJcXlto- va 15, Jozcf Sapci — Secretário.'
l.a Convocarão
por F 2.7237 comp. c
COTAÇÕES POR 60 QUILOS
5.000
50.0(1certificados
Copcnliagllc por Kr. 19,3475 comp e
nô;exportados
Pará.
Foram
do
17254'
Cristais, CrS 565.00 t Demerara nâo
Acl„.
C'1'S 76.OCO,CO.
srs.
Ficam convidados os
LEILÃO DO DIA 1C DE MAIO
Paris por B\ 1.179j0
50.00
ven.
5.000
certificados
19.3500
Inglaterra, pela
on- cotado.
reuni- se ano para a.
nlstas desta Sociedade, a sc
50.00(1
5.000
certificados
1958
DE
comp e í.limon vend, Alemanha
arrobas.
3G.OÍ58
Lisboa,
de
Exlraor- praça
rem cm Assembléia Geral
dental por M. 117125 comi). O 11.7137
Entradas — Ontem: cm sacos de 60
1056 Para a Ca tcl:, a Itália e a Bar
dtaárta, no dia í.6 de Maio de
150.000j
vcnd Amsterdam por K. 10.5950 comp
ESPANHA
7.324;
desde
1°
de
setembro:
12.2325
F
quilos:
Berna
por
vcnd
social, à baria, 2.344.
às 17 horas em sua sede
c 10.5975
e 12.235(1 vcnd. Oslo por Kr. 0.580.701 sacos.
10.300 IATEGOR1A GERAL - USS 25! 000 Avenida Presidiu!; Vargas, n- 642
certificados de 1.000
comp
Exportação: 160.
Em 1863, por ocasião cla guerII) 000
cerliticados de 1.000
i5u «ndar — sala 604, a fim dc toma20 0087 comp. e 20.0112 vcnd. LisPRONTO
' '-"u
:i..'175.877.
80
15
Existência:
c
10.00'! I
1.000
certificados de
liou por Escudo 80.05 comp.
deliberarem ra de sacei.ão, que clssü X
coiV-ccimcnto e
Ks ' rem
Consumo: 2 000,
10 100
certificados de 1.000
50.OCO sobro a atuação do liquid.-nte, nela a lavoura algodoeira da zona do
10 cerliticados de 5.000
11.000
1.000
certificados dc
inte- Mississipi, viu-se a Inglaterra, en50.OcO tratrntio de tcc'os os d3meis
1(1 certificados de 5.000
50.0001 rí-sses o.uo dizem respeito a boa li- tão o maior me cado consumidor,
10 certificados de 5.0Ü0
SOCIEDADE NATURISTA DO A I, G O D A O
51.000
Não
tu^nnP%âNAMBücÔ
50.100 quidação da S?c-ccrac'o
certificados clc 5.000
obrigada a procurar outras fontes
BRASIL - Reunião de sócios
25.000
certificados dc 5.000
Rio d" J?neirn. 7 de Melo de 1056 de matéria-prima para os teares
201.000
recife, io.
dia 24,
Total.

Câmbio no Estrangeiro

Bolsa de Valores
Mercadorias

Sinagoga

AVISO

Copacabana

Sociedade de Beneficência *|
Hnmboldt
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA

/rr

proxie simpatizantes
ino às 14 hs. na Rua Senador
Dantas 11? sobr., Largo da
Carioca (Pensão Vegetariana).
21610

Merendo — Estável

CIA. FEDERAL DE ELETRICIDADE
Assembléia Geral Extraordinária

•;ategori.'

0 5
10 5

tócnico-ccouõmicas
Pesquisa e estudo do mer

Análises

do

custo

de

pro11 5
13 ã

ln-

industrial

Planejamento
tegrado,

14/5

Projeto elelromecinico de
engenharia para Instalações
fabris.
Racionalização
bancários.

de

15 5

serviços

• 'v

Gerência rócnlco-admlnlstrativa dns empresas.

Entradas do dia S-ã-OJS:

Km aditamento
Longo curso

cabotagem, 1.

NAVIOS

Escritório Central no Brasil
Rua México, 90 — GP.UPO 610
Tel.:
RIO

DE

10 5

lrIgi>:
Mar

Este

U ã Mcrcator
Navios t»n ''psi
12 ã Amazonas

JANEIRO
42479

Amapü

Supcrinicnclòncia das Empresas Incorporadas
ao Patrimônio Nacional

AVISO
CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA
Superintendente, faremos publico que se acha
De ordem do Sr
concorrência administrativa para venda das seguintes máquinas, dispensáveis ao scivlco c no estado em aue se encontram:
"Monotype", com 1 fundidoras, ns G 10 758 e G 10 812,
Conjunto
uma para tipos c outra para linhas, espaços, vinhetas e fios, com
motoics Wcstlngliousc de 1 1 H P . volts. 2,1 amperes, 50/Í.0 cle 4 cunhas paia moldes, 120 fontes de macios c 1 410 r p m
aberta

frites, 20 moldes, diversas tnatrites especiais e outros pertences
"Ludlow",
Cr$ 1 050 000,00
constando dc (undidora,
Conjunto
"Hamond
Glider" mo2 armários com gavetas para matriies, serra
dèlo G 4 20 fontes de matriies, acentos, componedores, ctc — CrS
Impressora tipográfica plana, elétrica, imprimindo até
830 CC0 00
'Planeta", n.° 5 485, com motor "Biltcr
1.18im0. 80m. marca
volts, 11.6 amperes, 5 KW e 1 410 r p m.
n.°
99
814,
220/230
Werck"
"WandcrCrJ 350 030,CO
Prelo para provas tipográficas marca
—
CrS 55 000,00
Prelo para provas
cook", tipo 3, série 15 733
'LockY-Wandcrcook Handy". tipo 3. n. 8 122 —
tipográficas marca
"Wandercook",
CrS 40 000 00 Prelo para provas tipográficas marca
—
Náo serão
OS
6
000.00
armação
dc
ferro
mesa
e
1,
com
tipo
aos indicados, nem as de
sobrecartas fechadas t lahoras do dia 21 de r "'o
Edifício "A Noite", á Praedifício. 3.° andar, sala da
aos Inleresados sóbre a ma-

ofertas de preços Inferiores
As propostas, em
pagamento a praio
crada», devem ser apresentadas ás 14
corrente, na sala n.° I 406, 14° andar do
ça Maua, n. 7, nesta Capital; no mesmo

aceitas

as

Gerencia, fornecem se
quinai u á venda

informações

Rio de Janeiro, 6 de maio dc 1958
A COMISSÃO:
Pergcnfirro
Leopoldo

Soares

Varella

Hortèncío

de

Pereira

Pereira
Alcântara

de

— Entr.

1; Peq.

7-31

1; Cabotagem, 0; Peq.

BIÜRGOíC Equipamentos

pê>ra Escritórios,

Souta
Tilho
:0447

certificados
certificados
certificados
certificados
certificados

5.000
á.000
5.000
5.000
5.000

137C3 29%

50 00!
50.000
50."00
50 00°
50.000

Convocação

10 certificados de
10 ccrtilieatír" de
11 certificados dc

Cais da Gamboa:

1.000
1.000
1.000

S;'"i convidados os Srs Sócios desla Sociedade a comparecer fl Assemlilcla (ieral Ordinária, a sc realizar, em primeira convocação, no CLUBE
BEIRA MAR, fi Rua Real Grandeza, n. 243, nesta Capital, no próximo di4
21 de maio do ano corrente, quarta-feira, às 20 horas, a fim dc tomar
conhecimento e deliberar sóbre a seguinte
ORDEM OO DIA:
1) Relatório, Balanço e Conlas da Diretoria Geral e do respectivo
P.-.reccr do Conselho Fiscal, relativos ao ano social, /indo ent
mi
28 clc fevereiro de 1ÍI58;
2i Eleição dos membros elo Conselho Fiscal r dos seus lúplentei
.
w>'J
^
para o exercício rm curso,
Não havendo presença mínima de 30 (Irinla) associados, no RÓ/n dos ,
direitos sociais, realizar-se-á a Assembléia, cm secunda reunião, mela
hora .viós, para resolver rum qualquer número.
Rio clc Janeiro, 4 de maio de I9S8.
WOLI 1IART KAItL HERMANN JACOBI
Dlrclor Vlcc-PrcsIdentc
25037

BANCO BOAVISTA S/A.

250.000

ATRACADOS

10.000
io.oo'
11.00C

SEDE:

PRAÇA

X, U8-A

PIO

AGÊNCIA IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá, 112-A
AGÍNCIA ACRE: Rua do Acre. bã-A
Mauá — Japery. nac: P. Mau,"
AGÊNCIA LAPA: Avenida Mem clc Sá, 107'100
Stromboll, ltnl.j P. Mauá — ConAG:LNC!A aeroporto: Avenida Franklln Roosevelt, ioi-a
31.000
AGÊNCIA MADUREIRA: liiin Carollna Machado, |;M
AGÊNCIA AVENIDA: Avenida Rio Branco. U1-A e B
ception, linl.; P. Mauá — Barro/o
AGÊNCIA MEIER: Rua Frederico Mcier. 2fi
AGÊNCIA BONSUCESSO: Rua Cardoso de Morais. 25-B e C
Pereira,
Armazém
nac;
1 — Ana
281 00
Total
"C", it.il : Armazém 2 — Lalandc,
AGÊNCIA PASSOS; Avenida Passos, 31
AGÊNCIA CASTELO: Rua Méxloo, 158
AGÊNCIA RAMOS; Rua Euclides Faria, 44-A
AGÊNCIA CATETE: Rua Almirante Tamandaré, 77
Norte,
3 — Del
Armazém
ingl.;
AGÊNCIA SAO CRISTÓVÃO: Rua São Cristóvão, 1108-n
AGÊNCIA CINELANDIA: Praça P loriano, 23
amer. Armazém 4 - Loide Bolívia, CATEG0RIA ESPECIAL - US? 13.00;
AGÊNCIA TIJUCA; Rua General Roca. (175-A
AGÊNCIA COPACABANA- Avenida N. S. Copacabana. 65IÍ-A
nac; Armazém 5 — Paraguay, sue-,
PRONTO
AGÊNCIA VOLUNTÁRIOS: Rua Voluntários cla Pátria, 220-A
AGÊNCIA ESTÁCIO: Rua Haddock Lobo, 7-B
co; Armazém fi — Angra, (ini.; Armazem 7 — Loide Panamá, nac; Pá13.001.
13 certificados dc 1 000
RIO Dl' JANEIRO
tio 8 9 — Mataripc, nac: Frigrifico
Rio Gallegos, are; Palio 0 10 — |
13.000;
Total
BALANCETE EM 30 DE ABRIL DE 1058 — (Compreendendo Matriz, c Agências)
Atlantic Concord, llb.; Armazém 10
Pres
sul-afric;
ArmaKrueger,
.-.cm 11 — Bcny Skou. din.: ArmaIUGOSLÁVIA
zcni 13 — Rio Guaiba, nac; Armazém
PASSIVO
ATIVO
; 15 — Aratimhó. nac: Armazém 16 — CATEGORIA GERAL - USS 147.000
Renner, nac; Armazém 17 — Bury,
PRONTO
'nac; Armazém 18 — Itanagé, nac.
CrS
Cr»
F — NAO EXIGiVEL
Cr$
CrS
5.000
50.000 A — DISPONÍVEL
10 certificados dc
Cais do Sãn CrlStóvSo:
de
5.000
50.0001
_.,„.
10 certificados
000,00
300.000
Capital
CAIXA
„L
22 — Loide
Pnranuav
Armazém
20.733.000.00
Fundo de reserva legal
324.164.500,50
Em moeda corrente
nac — Marco U. Mortlnelll, ital.;
808.668.848,70
,P, Carvão — Margaritcs, hond.: P.
1.000
10.000 Em dep. no Bco. do Brasil
cerliticados rie
10
0.008.710.00
do
Ativo
Fixo
clc
Amortização
Fundo
93.787.000.00
indjtridi fS.M.C
Carvão — Siderúrgica Vil. nac; P,
Í.ooo
10.000 Em dep
io certificados do
cn
1.42C.223.4CI,R0
193.5C3.C
.Carvão — Siderúrgica IX, nac; ArÍ.ooo
10.000 Em outras espécies
10 certificados de
68,775.105.00
407.606,818,00
Outras reservas
mazem 30 — Paula, nac.
10.000
....„,.,„.
1.000
10 certificados de
- «'-ai.i/.a\
ll
7.000 »
1.000
7 certificados clc
(i — E.MC-IVEI,
Cais do Caju:
_, ,
"Tjí"noõ Letras do Tesouro Nacional — incluTot'"
DEPÔSIT09
Sive as do valor nominal dc CrS ..
___|
*~
Madeiras — Eva. nac: Armar
93.000.000,00 — depositadas no Bco.
zem 31 — União, nac; Armazém 31
À vista c a riirln prazo:
ordem
da
Sumoc
530.C:
do Brasil S/A, à
,.,.. . „,,„
,„_, ,, ____„.,
Nctunn II. nac; Armazém 31 -CATEGORIA ESPECIAL - LS? 3.000 Empréstlmos em c/
Guaraúno, nac; Armazém 32 — Ana,
PRONTO
Corrente
Em C/C. Sem Limite 4.164.738.038,70
838.497.500.50
nac; Armazém 32 — Aramar, nac:
57.321.634,30
Em C/C, Sem Juros
,..
j
j
.í.ooo
„,
,3.ooo
„„„ Emuréstimos HípotcArmarem 32 — Carl Hoepcke, nac:
dc
272.811.074.311
3
ccrUflcados
Em
C/C. dc Aviso ..
c.878.H2i.no
c.irios
—r»i»
Armazém 32 — Taucte II. nac; Ai200.067.001.50 4.754.968.648,80
Outros depósitos ,,..
Descontados 2.406.012.673,80
Titulos
mazem 33 — Esteia, nac: Armazém
Total
LOOO i AKèncias no Pais ... 1.612.075.366,90
33 — Urbano, nac; Armazém 33 —
A prazo;
no
Correspondentes
Slrius, nac.
102.759.35580
| Pais
NORUEGA Correspondentes
Dc Diversos;
no
1 Exterior
Vapores clc lons» curso — Aguar13.167.619,50
ciando atracação!
97,686.320,00
A Prazo Fixo ,,,,
CATEGORIA GERAL - US$ 212.000 outros créditos .... 55.096,692,60
5031.487.838.70
PRONTO
Nenhum.
35 078.681.20
133 665 001.20
Dr Aviso Prévio
50.000 imóveis
5.000
10 certificados de
76.344.198,30
Vapores de cabotagem — Aguardan4.888.633,650,00
50.000
5.ooo
lii certificados dc
do atracação;
5.000
50.000 Títulos e valores
10 certificados dc
——pOUTRAS RESPONSABILIDADES
mobiliários:
Nenhum.
130.000;
Apólices
1.701.172.052,80
Agências no Pais
c Obrigac. ot.i"'m —
d<lates
pequena
l.Oflfl
lO.OOiV
798 fiOH.80
1(1 certificados rie
ções Fedcra:s
Aguardando atracaçãor
Correspondentes
10.000 Apólices Estaduais .. 1.000.530,00
1.000
10 cerliticados rie
10,(Ml Apólices Municipais
1.000
10 certificados rie
5.005.380.W
98.589 836.50
Pais
4 ã Coral
10.000 Ações t Debêntures
1.000
26.921.358.10 33.723.965,70
10 certificados de
6/5 Irmãos Gomes
10.000;
1.000
10 certificados de
n o
Olímpico. Olga,
7 5 Novamerlca,
Correspondentes
í.ooo
io.ooo
io certificados dc
18.014.798.10
Exterior
Itapemlrim
5,703.987.736 30
21.429.734.10
11.ooo Outros valores
1.000
11 certificados ric
8/5 Sun insiir
1.000
11.000
11 certificados dc
dc
—
Ordens
pagamenIMOBILIZADO
c
P.

frlgorlflcoi

Navios c

57,9374

I

Rio Santiago
Rio Mcndoza

10/5
Ul ã

licite E Fritfzcn
Adros Srercam

Longo curso, 5; Cabotagem,
cabotagem, 2.

Alabama
Akkhrundyk
Mormaclnrk
Bahia
Slowakl
Alice Torm
Dorotca
Alalm
Del Oro
Czcch
Athlnai
Roslta
Nylland
Santos
Loide Canadá
Skognland

cado.
Controle
dução.

0.000

Navios carvnclrosi

— Cargueiros:

curso

9.000

1.000

Total

17 5
20/5

Serviços

Longo

dc

certificados

MORRIS AND YAM
clc

USS 9.000]

ESPECIAL
PRONTO

Soc. Anônima

senhores ncicnisConvocam-se c
Assembléia
cm
tas n sc reunir.
Geral Exlriiordin.írla o realizar-se no
horas, na
15
às
dia 22 do corrente
NAVIOS ESPERADOS
sedo social à roa do Rezende, n" 21alteração
A, ;l [lm de irutarein dn
curso — Passageiros:
Louco
dos Estatutos <• outros assunto;.
Rio de Janolru 12 de maio dc 1958
Star
— CIA. FEDKR/1L DE ELETRICIDA- 10/5 Argentina
i'omot'sfci — Dire- 11/5 Alhcnn
p/.;
(n) Meu
12/5 Rio Diamante
tor-Prcslclcntn
40475
Santos Maru
Hlshland Princcss
Monte Urbasa
Conte Binncamano
13/5 Caii Ortegal
Louls Lumlére
14/5 Rio Mcndoza
Laennce
Alberto Dodcrn
Frederico C
Argentina (amor.)
Rio Primeiro
15
5
Técnicoprofissionals
Organização c métodos
procfissauicnto.

— (a) Salím llezk — O Liquidanto |Cie Lancashire. Verificou-se então
1;i7n" uma sensível animação entre os
nossos produtores. Pensou-se ser
10.T"
certificados de 1.000
io.o:
certificados c'e 1.000
possível recuperar o tempo perdj6 00
1.000
certií içados dc
do A falta de cuidado na sclccã>,
da libra, som contar com_ a ca2'> rioc
rência da padronização, não permitiu que competíssemos com os
251.001
Total.
Estados Unidos quando a paz £oi
realizada entre os confederados o
:ategoria especial - us$ 13.001
os nortistas. Tornamos assim a
PRONTO
ac'onis- ocupar lugar dc pequena imporCcnvidaTios os senhores
tr.s a vir recebe:' c i nessa sede a tSncia entre os centros produto1.000
1.1.001'
certificados de
r.ca Jcsj Bcnifoco n« 4.TI (Meie1)' res. Em 1933, porém, fo' t "rrrta
20 c 21 de maio dc 1958 obrigatória a padronização dos ti13.00,1 noc c'.is 19,
Total...
a nos destinados à exportaçlo facicorrespondentes
os ciivitícnc''s
1C57, na razão c!c 10','r, ou seja de CrS lit:.ndo desse modo
grandemente
100."0 por ec"o.
JAPÃO
o seu comércio. O índice quc o almaio dc
jrnelrc, R dc
Wo co
_ (a) Carlos GOHÇdluCs — Dii gedão representava no valor da
cr
;ategoria geral - USS 281.000 1ÇG3
Vico-Fresldcnte; Itamar Fonseca dc nos a exportação, em 192o,
PRONTO
dc 1.5%, e passou, em 1937. para
.Tciio — Octor-Tesoureiro
225.001

COTAÇÕES - POR 10 QUU.OS
Malas, tipo 5. CrS 820 00: Sertões
tipo 5, compradores, CrS 61 oo.
Entradas — Ontem, 1.119; desde 1"
clc setembro, 152 527.
Exportação: nada.
Existência: 5.21(1.
Consumo: 700.

"CAMB0ATA"
FDIFÍCI0
Rua Hnvivier n.° 49
C0?K*BAHÀ

OO

T,.|,i

Ajlfl

Edifícios
Banco
000
"32
Móveis

rATFGORtA KsrrcrAL - us$ s ooo ^.c^

S'Jihor Condômino

ric

uso

..........

110 760.009.10
23.730,009 10

a»ffigMg

Dividendos
243 566.395.10

1000
6.000
certificados dc
_" RESUlixADOS
pela presente fica V S. convidado
PENDENTES
TÕÜO
Total
pira a Assembléia Geral Ordinária, a i
~jJuros
dc
realizar-se no riu 20 dc
maia
c descontos .. 57.775 139.00
1958, próximo. As 2v> horas no apar9.229 740.<S0
TtntOlliA
ic owli.a IImpostos
I
lamento n" 402 da Rua Duvlvler ir
Dcsocsas Gerais c ou126.439.679,60
49. a fim de debt-crar sobre os sc'
,ras
con,as
W.m.W.iO
CATEGORIA GERAL - US$ 87 000
Rutntcs assuntos:
PRONTO
a) — Lc tun d.-» Ata Antenor:
,
,. .... E - CONTAS DE COMPENSAÇÃO
,
b> — Prestação dc
Contas até!
,.,
tm,
de
5 000
50.OCO
10 certificados
2Í.2 JS;
"XXX.
1.547.687.367,90
-^
Valores rm garantia
, 000
ci — Eleição do Sindico e Conselho
0 OOO, VaiorCi Cm custódia ...
10 certificados dc
1.646.500.113.70
Fiscal e
1.000 H>«W|mulos a receber de C/A. - a .... 857.546 582.40
10 certllicados dc
di — Assuntos Gerais.
1000
10 000 0utra5 cpu, ,.
10 certificados de
4.744 291.851.20
557.W7.20
622
Nfio havendo número para a reu- i
1 OOO 7 «Ki
certificados de
nlão na primelr.i
convocação, fica j
72.240 559.167.3)
' 87.00".!
desde já feita a
sceunda t última)
Total
convocação no
.t.cítoo local e dia. !
a$ 30 30, quando sc deliberará com
CATEGORIA ESPECIAL - CS$ 3 cn
qualquer número.
Rio dc Janeiro. 7
PRONTO
Rio dc Janoro 5 dc maio de lSoS
— ia! Alridet Pmto de Freitas —
3.0W!
FERNANDO MACHADO PORTELA
certificados de 1.000
GUILHERME GUINLE
«arteno
Prrrwsto rio Ss-.d:co; Joti
LUIZ BIOLCHINI
Diretor Presidente
do Rego M-lo — Frcporto do Síndico j
3.OU)
Total

na

167.053.049,00

to e outros créditos

rio

c Utensílios
Material de expedi-

H —

115 128.00

pagar

981 941.864.40

6 873 578.514.10.

RESULTADOS
PENDENTES

Contas
1 -

a

dc

resultados

215 031.887.20

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Depositantcs dc valores
c em custódia

cm

garantia

3.194.187.481.60

Depositantcs de (Iluttilos em cobrança:
dn pais
do Exterior
Outras

816.441.322.40
(1.103 260.00

contas

837.546 582.40
«92 557 887.20

4.744.291.851.20
12.240 509.167.8'|

dc maio de 1S53
- Diretor Superintendente
— Diretor Gerente

OSÍAS M. DE ALMEIDA JO*C
Chefe d* conubltldari*
Be» no C.R.C. »ob o n.» 57»
42901

CORREIO DA MANHA, Domingo,

2.° Caderno

VIDA

COMERCIAI,

Bolsa' de Gêneros Alimentícios do Rio de Janeiro

13

11 de Maio de 1958

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

rua Engenheiro Trindade.
Sia as seguintes as farmácias de Estrada Engenho da Pedra, 582 — Far 586 — Farmácia Braga, rua Conde de o Serviço de DivulgaçSn da Secrcla- Miguel;
— Farmácia Jeni, rua|ria de Agricultura da PDFi
Campo Grande; rua Maestro Fran^plantão, hoje, dominga (dia e noite): mácla Bariri, rua Bariri, 440-C - Agrolongo, 1101
cisco Braga, Copacabana; rua ComFarmácia Zenith, rua Noêmla Nunes, Lobo Júnior, 960-A — Farmácia Isua
de
periba, cua Iguaperiba, 133-B - Far
bu, estrada do Cacuia; rua Pereira"A",
Hoje:
— Farmácia Itaú, rua Itafl, 389
336
Figueiredo, Osvaldo Cruz; rua
I Farmácia Modelo, ri-' * nador Pom- Farmácia São Jerônimo, rua Lobo Jú- macia Padroeira da Penha, rua Água
: peu, 99 — Farmácia Cavalcante, BeRua Barão de São Francisco. Vila conjunto residencial do IAPETC-intclo
nlor, 1739-A — Farmácia Porto Velho, pé, 187 — Farmácia Goitacaz, rua Del
nel & Cia. Ltda., rua da Constituição Estrada Porto Velho. 235 — Farmácia fim Carlos. 186-B, loja — Farmácia Isabel; rua Arquias Cordeiro, Engeniu da rua Barreiros, Ramos; Praça Prode
ia
—
Mem
Lapa, Av.
DroSaria
45
Bahia, rua Orojó, 179-A — Farmácia Leão, Av. dos Democráticos, 329-B - de Dentro: rua Lopes Quintas, Jar- jetada, Irajá.
i
rua Silva Cardoso
Êâ, 9 — Drogaria üa Lapa, Largo da Uranos, rua" Uranos. 963 — Farmácia Farmácia Brasil, rua Uranos, 1037 — dim Botânico;
CONVENÇÃO: C - Calmo; F - flr
rúo Grande do Sul
RESÍDUOS DE FRIGORÍFICOS
Lapa, 32 — Casa Granado, Laboratú- Souto, rua Dr. Alfredo Barcslos, 753 Farmácii N. S. da Penha, rua Ura- Bangu; rua General Sampaio, Caju . Amanhã:
mt; Fx - Frouxo; N - Nominal
Extra
Nominal
rios, Farmácias e Drogarias, rua Vis- — Farmácia Rio Minas, rua Dlonislo nos, 133-5 — Farmácia Santa Cristina rua Pereira de Araujo, Irajá; Cam d
i
Nominal
Farinha üe sangue Kg
Especial
Praça Sanlo Cristo, em Santo Crtsconde do Rio Branco, 31; loja — Far- 221 — Farmácia Santo Expedito, rua rua Leonidio, 42-A — Farmácia Ca- de São Cristóvão, em Sáo Cristóvâi
' ARROZ DE GRÃOS LONGOS
../ 7D0
'
(C)
o; rua Valença com Dr. Lagdem, CaAbreu, rua Coração ae Maria, Cachambi 1
1 mácla Gomes Freire, Av. Gomes Frei- Lobo Júnior, 2130 — Farmácia Vera, rirl. rua Ministro Moreira
MEIO (1/2) ARROZ OU CANJICA Farinha ae carne IÕÒ/6C
'" "
iimbi: rua Dona Isabel, Bonsucesso;
<¦;- io
750 ro. 632 — Farmácia Áurea, rua Au- rua Tamiarana, 18-A — Farmácia N 209-A — Farmácia Lima Vieira, rua Delftna Enes. Penhn
Mlnafi. Goiás e S Paulo
Jarina. Marechal Hermes: rua Do. rea, 30 — Farmácia Guanabara, rua S. do Brasil, Estrada Velha da Pavu- dos Romeiros, 48-B — Farmácia N. S puara, Ricardo de Albuquerque-, rua
' (Amarelão - Novo):
Farinha de carne 143 55
Minas Gerais Goüs e
—
35
N. S
da Penha José dos Reis, Inhaúma; praça Gui mlngos Lopes. Madurelra; rua Verna
Farmácia Pedro Amé- na, 1545-B, loja — Farmácia Santo da Penha, Av.
../ g ' dt,! I da Lapa,
íExtra (F*
../l.**80
Sao Paulo:
Tc kg (O
—
—
Far73-A
lio
Del
Urca;
Amírlco,
Magalhães, Engenho Novo; Av. Hen
Av. Suburbana,
Farmácia Magdalena lherme Gil,
rico, .*ur.
Antônio de Pádua, Av. N. S. da Pe- 564-A, loja
Especial (F)
Kg.
Nominal
tigato
Farinha tíe
/l,340 Extra
rua Barão do Fia- nha, 52-A — Farmácia Nunes Viei- rua Cacequi, 563-B — Roberto T. Castilho; rua "I", do conjunto
rlque Dumont, Ipanema; rua Delgado
Nominal
Especial .**.
;i Superior
Nominal
(C)
/ 9 00 mácla Fortaleza,
— Farmácia Bota- ra, rua Valentim Magalhães, 334-B — Bittencourt. Estrada Vicente de Car- IAP1, Penha: praça biirai uc ...
de Carvalho, Tijuca; rua dos Rubis.
Rio Grande Sul:
j mengo. 35, loja R
"Bom
Farinha de osso calcinado
Nominal
*>
Rocha Miranda; rua General Ribeiro
8U f°Bo. rui) Marquês dc Abrantes, 214 Farmácia Quitungo, rua Dourados. valho. 962-C — Farmácia Bania Rita ra, Jacarepagua; rua Coronel .".
Nominal
/
kg (C)
Bxtra
ílegular
Nominal
—
Catete,
Farmàcs tarco Pessoa, Usina da Tijuca; 1
Sodró, Leme: rua Cordovil, Parada
Farmácia Cruz Azul, rua do
473-B — Farmácia Pontual, Av. Au- Av. Monsenhor Felix, 504
!
Nominal
Especial
ao
ftlo
Farinha de osso não calGrand»
Sul
de Lucas; rua Bernardo Guimarães,
197 — Farmácia Percs, rua das La- tomóvel Club, 2884 — Farmácia Cor- São Geraldo, rua Antônio João, 2-B — Marechal Earbcdo com rua Marci
• (Tipo Amarelão):
Nominal
cinado.. ..
ranjeiras. 131 — Farmácia Ouro TrA- dovil, rua Bulhões Marcial, 109 — A. Pimentel IrmSo Ltda.. rua Valen- Bebiano Costalat. Realengo; rua (
Quintino: rua Assunção, Botafogo;
QUIP.ERA OU CANJIQUINHA
1 Extra (F)
1.140 1.150
•! Especial
o, rua Visconde cl Ouro Preto, S4 — Farmácia Itaocara, Estrada Vicente d tim Magalhães- 226. Castro Fonse-.v mendador Guerra. Pavuna; Av. A
rua Barão do Itaipu, Andaraí: rua OaFEIJÕES DIVERSOS
1,070/1,080
(F)
i
Cle-jCarvau,0,
rua São
Ilha do Governador; Estrada
383-B
Marcial.
Barbosa,
Av.
tomóvel
Clube,
rua
Bilhões
_
Rui
d
Coelho
Neto:
Ltda..
Farmácia
Farmácia
Alrlos
panema,
1504
Nominal
Extra.
Superior (F)
980/1,000
mente. 186 - Farmácia Urca, rua Mi.jAv das Bandeiras, loja 15, quadra U Farmácia N. S. Aparecida do Norte Bandeiras-FCP, Deodoro: rua Alm jdo Nazarí. Anchieta: rua Fausto BarNominal
Especial
F e i jà o Branco sraúdo
feo.n
Nominal
reto, Pcdregulho; rua da Bica, Cas2 _ Farmácia Ruth, rua Barão rua Álvaro de Macedo. 11-B — Far- rante Baltazar, Glória; rua Paula B;
1.130/1.13'; rechal Cantuãria, 106 - Farmácia Za-lbloco
j Regular
Nominal
40 -jde Melgaço. 3B4-A - Farmácia Roma mada Lex, rua Silva Vale, 326-B - to, Andara); rua Cherburgo, Padi cadura,
Quintela
Kiiry, rua Arnaldo
BANK A
Feiiko branco miúdo mo(janta Catainia:
(Tipo
dos
Italianos
Fie) . Av.
' Amarelão):
vo) .. ..
.
.. Nominal '• Farmácia Nove, rua Voluntários dalEslra(*a Água Grande, 1671-C - Far- Farmácia
Farmácia Gá..ea, rua macia Ita, rua dos Diamantes, 495-A 503-13 — Farmácia
Guaraúna,
ruo
Pátria, 365
S:il
Rln Grande
ao
Feij;o cnvalo claro mo...'1.250
'¦:t feitra iC)
—
ErFartnáci»
lj7
o.
Botai
Farmácia
Jardim
Humanl
9"-A
Farmácia
'.Cr.*;;i!
Guaraúna,
Janete, Av. dos Italianos.
330/ 530
vo) (C)
1.130/1 2uc
Especial (C)
'.:* iCi.. .,
São
de
rua
Marquês
Carvalho,
Rangel,
h
—
nesto
tária,
Estrada
Marechal
>'clii:o
rua
Nascimento,
20
Farmácia
1093-B
.../2.7E0
Latis
enxòlie Jalo mer
1 Superior
Nominal
530/ 570'Vicente, 170-B, loja — Farmácia Ne- Carollna Machado, 1556 — Farmácia Farmácia Bento Ribeiro, rua Carollvo) (C)
2.830 3.C00
i Bom
Nominal pat*** 2 kg (C) ....
—
566-A
Ituno, Av. Ataulfo de Paiva,
Farmácia Santí
na Machado, 1556
/2.830 Feijão ctiumblnho
moRenel, Estrada do Otaviano, 286
j Regular
Nominal j Pacote 1 kg (O.. ..
Sua Farmácia, rua Humaita, 109-E, Farmácia Santo Antônio, Av. Maré- Antônio, rua Carollna Machado, 990-A
uoniinal
VO)
! Santa Catarina íL..::í.i:
Farmácia
—
"Estado do Riu: (MiraEDITAL DE VENDA
Siqueira
rua
Pcllsio,
rua dos
Santo
Henrique,
—
Farmácia
loja
Farmácia
Jla,
I
Nominal
chal Rangel, 918-B
Latas 20 kg
Feijão manteiga (novoi
rema):
.../ 9501 Campos, 83 — Farmácia Petrônlo. rua rua dos Topázios,
47 — Farmácia Topázios, 583-A — Farmácia Nativi(F)
Nominal
A Provcdoria da "Fundação Abrigo do Cristo Redentor' faz saber
Extra (F)
.../!.100- Latas 2 kg
—
Farmácia Abreit Sap6, Estsada do Sapê, 1025-A — Far- dade, Av. Marechal Rangel, 928-B
I Duvivier, 18-A
Nominal
Pacotes 1 kg '
Feiião inulatinho (novoi
a quem interessar possa, que, de acordo com a autorização, concedida
E-tpecinl
Nominal
.../ 680 Av. N. S de Copacabana, 813-A - macia Adail, Estrada Vicente de Car- Farmácia Lilia, rua Américo Rocha. em Assembléia Extraordinária do Conselho Administrativo desta, "Fun(C)
:
Mine Ger
n Superior
Nominal
"traw—
de
N.
S
—
Arpoador.
Av.
e
de
.Farmácia
Castro
A.
loja
O.
631-A,
Q.
íradinho
(novoi
Farmácia Ana Maria,
930/ 940 Feitão
Latas 20 kg lata (Cj .
valho, 486-A
Nominal
dação", em sessão de 28-4-58. está à venda um conjunto de tres
I Bom..
.. 1 640 Copacabana, 1130-A - Farmácia iri- rua Laurindo Filho, 124-A — Farmá Silva, rua Japoara, 200 — Farmácia lers" de pesca, parte de sua frota pesqueira, com as segulntei carac(F)
j Regular
Nominal
Estrada General Tas- teristicas:
| ternacional, rua Prudente de Moraes. cia Irandy Pantoja, Estrada Rio do Sagrada Familia. —
BATATAS
Pará (Tipo Amarelão):
10 — Farmácia Rodrigues, rua Viscon- Pau,
Maurício Brum A
"PRESIDENTE VARGAS — Dimensões: Comprimento 46,38 ms;
Homeopática so Fragoso, 4115
CHARQUE
30 — Farmácia
l Extra
Nominal
PiraFarmácia
6Í9-A — Farde
Pirajá,
309-A
rua
Ido
Corurlpe,
Medrado,
T
rua Carollna Machado, 2046-B
São Paulo Cova):
.' Especial
boca 9,23 ms: pontal 3.875 nu: calado máximo 4.00 ms: contorno
Nominal
— Dojerse,
538
de
—
Pirajá,
42
17.
rua
Visconde
rua
mácla
Catarinense,
Cyr
kg
Bovino
quadra
Pejá,
R'°
Grande
São
Regis Vieira, Estrada
930
.'1,46 mi*, tonelagem bruta 317.617 tons; tonelagem liquida 143,103
]
930
;; Superior
Florío (O
Nominal
— Farmácia Santa Barbam
Av
e
Noite.
Dia
10
Rápida
43
bloco
46.00
Farmácia
(Fx)
Farmâciii
1742
de
Alcântara,
dro
8.*0
880
Especial (O
Sergipe e Alíioas iTIpo
nu; tons. peso morlo lUW) 208.421 tons. Construtores: Roller|N. S. de Copr^abana, 103D-A - Far- Oriental Suburbana, rua Marcos de rua Cândido Benicio, 319-C — FarmaAmareTioi i
730/ 730 R'0 Grande — Ovino.. ..' Nominal
Primeira (O
aVnsche Droog-Dcck e Klngsmarine Wist Wilhelmshaven — Rm18C
Siqueira
—
Campos.
máeia
Lull,
rua
Mendonça,
Av.
Ge
BoCentrais
Macedo, 120-C — Farmácia Dona Cia- cia e Laboratório
1.000 1.050 Segunda (C)
1 Extra IC)..]
640/ 660 Estados
:rdin e Wilheimshaven — dataria de 1946. Material de construçSo:
45 IG.Od!- Farmácia Leme, Av. Prado Júnior ra, rua Capitão Couto Menezes. 28 — remário Dantas, 657 — Farmácia Levv '
vino ks (Fxi
:; Especial tC)
940' ,)50
Kio Grancit 00 SuJ:
:;ço. Máquina: tipo motor "Diesel'* COO HP — Sulzer, Aparelho pro— Farmácia Aristides. rua Si- Farmácia Valqueire,
—
Socie-'
58-B
237-A
Bandeirantes.
Estrada
Valquelre
j
praça
Nomnial
;, Superior
Tipo
Nominal
piilsor: hélicc. Capacidade combustível: 60 tons.
119-A — Farmácia 23-A — Farmácia São Nicolau, rui dade Farmacêutica Farperó'íca, n»
Campos.
MANTEIGA
Além do molor principal, possui o navio mais um motor auj queira
Tino 2
Nominal
Benicio. 1736 — Sociedade
Lemeiar, rua Gustavo Sampaio, 323 — Cândido
Benicio, 70-A — Farmácia Cândido
ARROZ DE GRÃOS MÉDIOS
Ti'-o
Nominal
xiliar,
um molor de laiinciio de 103 HP e. ainda, diversos perFilho,
rua
GeneI
do
Moncorvo
Triunfo,
rui
Barão
Farmácia
Farmacêutica
Goiáf <kí'J
Santa Luiza, Av. Geremário Dantas
Nominal
Tipo 4
tences, rádio, motor de luz, sonda, etc, tudo conforme planta. —
— Farmácia Salus, 1454-B — Farmácia
— Far254
loja
do
Triunfo.
237,
Caldwell,
Barão
....120.no|ral
10
kg
(F)
.
Lata
••REDENTOR
Piraguara,
rua
Minas. Goiás e São
I e II — Dimensões: Comprimento 38,30 ms; bôen
120 rua Barão de Sáo Fclix, 143 — Far- Costa Rubini. 7-B — Farmácia Satur- mácla Oriental, rua João Vicente, 1111
.../
k„ (F)
Lata
CEBOLAS
7,04 ms; pcntal 3,81 ms: ruindo máximo 3,33 ms; contorno 12,50 ms;
, Paulo (Agulha);
Farmácia N. S. de Lourdes, rur
! macia Gaia, Praça 11 de Junho, 390 — no, rua Bclizárlo de Souza, 98 — Far.''Ins.s Gerou il
I Extra
Nominal
tonelagem bruta 250 tons: tonelagem liquida: 133.522 tons; tons.
Benedito mácla Magalhães Bastos, Av. Canro- Albino Paiva, 613 — Farmácia Sãi>
rua
Cruzeiros,
.../120.001 Farmácia
Lata 10 kg (F) .
1 Especial
Nominal
Silo Paulo e Rio Granpiso morto 119.199 tons. Construtor: J Boot — Imuiden — Ams—
—
Minerva
Farm*<ia
Av.
192
Farmácl.)
Santa
Cruz,
499
—
120'Hipólito,
.../
José,
kg
FarLata
(F)
3 Sliperloi
Nominal
bert, Pereira da Costa, 1558-B
de do Sul (kg):
terdatn — Holanda. Material de construção: aço. Máquina: tipo
—
Unlca
Farmácia
579-A
rua
161
de
Av.
Itaplrú,
"Brows". Aparelho
Vasconcelos,
Cônego
Cid,
de
AnGrande
Goulart
do
Rio
Realengo,
rua
Sul
macia
Pôra
Nominal
propulsor: héllce.
moto:* "Diesel" — 560 HP
Farmácia Santos, rua Santa Ceei350 — Farmácia drade, 8 — Farmácia Marlana, rua
Lobo,
Haddock
rua
SALGADOS
(Blue-Rosci:
Nominal
Canária
58 tons. Capacidade dc água: 17 tons. CaCapacidade
combustível:
—
—
Far71
Sá,
Paulista, rua Estácio dc
Farmácia Baiana, rua Mulia, 84-A
— Farmácia
970/ 980
I Extra (C)
Sâa
201-C
Cherburgo,
Sul:
Grande
do
Rio
tons.
lacMiide
100
de peixe:
kg.
¦< Especial (C)
Toucinho bco salg.
930/ 9o0 ilhas (C)
.„ 41.0,1
., c„ macia Saturno, Av, Paulo de Fron- Luiz, rua General Savaget, 80-B — nlz dc Souza, 30 — Farmácia Impar
Além do molor principal, possuem ns navios mais um motor
1.500/1.600
40
(Fx) .. ..
tln 5,3 _ Fumaria Aliado, rua São Farmácia Santa Rita, rua Albino Pat- Av. Santa Cruz, 6148, loja — Farmá3 Superior (C)
900/ 91U Norte (O
1.300/1.600 Toucinho lombo c/ cosi.
auxiüir,
1
motor dc guineho de 120 HP, rádlo-fonia, sonda, motor
..„ .„..! Cristo/ão, 64 — Farmácia Santa Már- va, 650-A - Farmácia Rio da Prata cia Ferreira, praça 3 de Maio, 9 1 Bom
Nominal
de luz, etc.
JB 3a.oj, c,a ,ua Marlz e Barl.0Si G3S - Farmâkg (Fx)
— Farmá- Farmácia N S. das Graça?, Estrada
1250-A
5 Regular
Nominal
da
Prata,
rua
Rio
FEIJÃO PRETO
As propostas para aquisição dos referidos barcos, nn eslado em que
Toucinho lombo s' cost
I cia Aliança, rua Sâo Luiz Gonzaga cia Central, rua Coronel Tamarlndo do'Magarça, 62 — Menezes & Padilha
Santa Catarina (Agu./ 39,30;
se encontram, deverão ser apresentadas, até o dia 27 de maio corrente,
kg (Fx)
1104-A — Farmácia Plratini, rua Bela. 396 — Farmácia Verbena, rua Ferrei- Ltda,, rua Felipe Cardoso, 453 — Fai- antes das 17 horas, na Secretaria dn "Fundação" — Rua Primeiro de
lhai:
Rio Grande do Sul (P
Toucinho barriga c/ cost.
Farmácia Santa Rita, rua São
591
Nominal
Santíssimo mácla Sáo Jorge dc Sepetiba, rua Fa. Março, 110 - 3.° andar — Rio dc Janeiro, em envelopes fechados, que
.
Extra'
Alegrei:
./33.00 Januário, 168 — Farmácia Cajati, rua ra Borges, 4 — Farmácia
kg (Fx)
Nominal
Especial
rua Santíssimo, 13 - Farmácia Marco xlna, 22, loja — Farmácia Imaculada serão abertos no dia e hora, acima referidos, podendo o ato ser assisPolido e catado (velho). Nominal
(novoi
salsaoo
Lombo
—
GraFarmácia
.,."' ... „n General Roca. 203
Nominal
Superior
Onze, rua Felipe Cardoso, 431, loja - Conceição, rua Peixoto de Carvalho tido por qualquer interessado.
330/ 590 : kg IFx)
Idem (novo) (C)
¦"•"' nado, rua
- Far
— Farmácia Modelo, rua Combu, l
*"ar-|Farmâeia Scpetiba,
r"a Conde
Pará (A?ulhm9u.nde Bonfim, 300
Pirana • Santa Cata'
praia de Sepetl- 58 Farmácia
17 001""..*
Da proposta deve constar, r.brigatòriamente, a oferta do proponente,
•""- Rossini
!Pés (kg) (Fx)
8,9jb3i
macia
rua
Conde
Bonfim,
Paranapuã. Av. ParanáExtra (C) ;.,'
9j0' 960;
650-A -r Farmácia Cocotá, rua
rina.
19,00!
cujo preço mínimo de todo conjunto, nunca poderá ser inferior a CrS
....'
..
.Orelhas
..
Ikg)
Farmácia Eva. rua São Francisco'^'^"rü.,
(F:;)
1460.
830/ 900 Polido inovo) (C) .. ..
Especial (C)
apuã,
Farm
560 •' 570 1 Rabos Ikgi (Fx)
Mariantê"Í5-D
'
37.000.000.00 (TRINTA E SETE MILHÕES DE CRUZEIROS), e para pn-*
... / 40,00 Xavier, 144-loja - Farmácia S1 ? Pau;i Superior (C)
780/ 800 Comum
Nominal
23/ 27,00' lo, rua Barão de Mesquita, 700 — cia S?nto Antônio, rua Manuel Bongamento à vista.
I' Costelas (kg) (Fx).. ..
— Farmácia N. S. de NazaSergipe e Alago;.s lAgu
40
fim,
I Zona Oa Mala 1 Mineidefumado
Na Secretaria da "Fundação" será prestada qualquer Informação aos
ipanol
Br.0011
Farmácia Boa Sorte, rua Barão do
lhai:
ro (Novo)'
51/52,00, Eom Retiro, 1876 - Farmácia São reth. Estrada da Bica, 226-A.
interessados, r.c horário de seu expediente, isto c, (i:iã 8 ás 17 horas,
I kg (C)
Nominal ; Polido
Extra
Nominal i Brvon
diariamente, esceto aos sábados c domingos.
eiumado (papell
Francisco, rua São Francisco Xavier.
Especial..
Nominal
.
, Comum
Nominal
51/52,00 420 — Farmácia Unlvtrsal, rua VisRio de Janeiro. 5 de maio rie 1958
kg (C)
Nominal |TrlâníUlo e Goiás ilibeSuperior.. .
!.3RAPHAEL LEVY MIRANDA
:.e laminado (esp. 1
Locais em quc serão realizadas as
3) - Farmàdí
com'e
de
Abaetè,
dc
as
farmácias
as
Sâo
seguintes
rabf'ib»i
83
85,00
Provedor
kg (Cl
Feiras-I.ivres, hoje, domingo e amaSivnia Isabel, rua Teodoro da Silva. plantão, amanhã, segunda-feira:
U*.S CURTOS
ARROZ Di
Fspteinl (F)
30
7894
segunda-feira,
segundo
informa
nhã,
í a-9 - Farmácia Continental, rua BaPRODUTOS DIVERSOS Irão de Mesquita. 238 - Farmácia N
do Sul
Grande
Rio
Normal,
Av.
Presidente
MANDIOCA
FARINHA
DE
Farmácia
¦JaponSs):
.'..Js. do Bonfim, rua Ana Nery, 4 — Antônio Carlos, 51-A — Farmácia Ita",
Alfaia kg iC)
870
I Extra (Cl
960'
2'oq 1 Farmácia Rocha, rua 24 de Maio, 245 bira, Av. Marechal Floriano. 65 —
Rio Grande do Su)
Alfaia do Cai kg (C)
— Farmácia Matriz, rua Souza Ba.J50,
Santa Catarina
Z Especial (C)
9:0/
Farmácia Carioca, rua da Alfândega,
,/ 18,00
Nacional kg (Fi
Alpiste
186 — Farmácia Mayrink, rua 70 — Farmácia Confiança, rua dos
i Ext.-a <F)
Sífl'
Superior
Nominal
.../ 42,00 ros,
Ervilha partida kg CC)..
Si
Conselheiro Mayrink, 405-A — Far- Andradas, 22 — Farmácia Phenix, Av
Bom
Nominal
Esoeclal (F)
310' " Fécula de mandioca Kg.
,
Pernambuco Mem de Sá, 11, loja — Farmácia Fárua
I Bahia i
3 Regular
Nominal
10,5/ 11,00 macia —Predileta,
(C)
Farmácia Dona Francisca, Uma, rua Riachuelo, 199 — Fursland
586-A
Ejpeclsl
Nominal
Maranhão iJr., : :'"..i:
óleo de Babaçu c/ vas.
rua Dona Vranclsca, 40-A — Farmá- Distribuidora de Produtos FarmacêuExtra
Nominal
.../33,0o cia Bom
k3 (F)
'" TIO
Reliro. rua B;n*ão do Bom ticos S'A, rua Vinte de Abril, 8-D —
8'0
820
Especial (Fi
òlso de Bi-baçú s/ vas.
— Farmácia Regis, Av
Superior (Fi
780/' 80u
Farmácia Excelsior, rua do Catete, 37
.../ 32.00 Retiro. 431
g (F)
__{\
VmareUnhn
Amaro Cnvalcanli. 23,';8-A — FarmáFarmácia Benjamin Constant, rui
vas
c/
de
mamona
oleo
2\n
Ãmurelo
Av.
Amaro
Cacia
(T
Rio-Gr.\ndrnsc,
ARROZ' 3 4 OU CANJRAO j
Benjamin Constant, 61-B — Farmách
24 23.00 vrlcntiii. 20C5 —
,:S ÍC>
AmpreJÊo i\
290
ruaj
Costa,
Farmácia
Farani. rua Farani, 3-\
óleo de mai inna s' vas
,=,1
— Farmácia Meyer, e Perfumaria
l'ic:'. : a Farmíícia Luso Brasileira, rua das
Minas Gerais Güiss f
23 24,00 Dirá dn Cruz. bi6
kg (C)
73-B,— Farmácia Laranjeiras, 384 — Farmácia Amapá
Rocha
Pita,
rua
Remo kg.
São Pi.nlo:
Pimenta do
AMENDO.
dns Pilares, rua Álvaro de Mi- 1 rua Senador Vergueiro, 2:1 - FarmáNominal
... 70.00 Nova
(Vi
Extra
- Farmácia São Jorge, rüaLja
38
randa,
'n
Si,
P.iUlo
Cl.UZi rua das Laranjeiras, 34 .
Nn
9,5 10 0,';
. .
Polvilho ks 'Fi. ,
tsircial..
Fermúido Esquerdo. i7-A - Parmfldr parrtácia Real. rua São Salvador. 7;
Com cesca iC)
230 .-ír.^u k^ 1 f 1 .. ..
' 11 14.3": Metrópole, rua Coius. 2J4 - Farmá-1_
Senhores Acionistas:
j esndo a intenção da COPEN em instalar « aludida usina
f'al.màcja Moura, rua Voluntário
.../23,0*1,
casca I
17,00 Stbo kg (F) .. ..
|Sem
cia Sao Paulo.» rua José dos Rtls,,da ^.^ 244 - Farmácia Mourisco
stibos
lei
estatutos,
e
determina
a
o
| e pedido ao BNDE que iniciasse os necessários entendiCumprindo
'I
quc
14.00!
.../
Rio
(O..
kg
tirantU
!
Taploca
— Farmácia Santa Cruz, Av Mla ,)-, p,!tsao
Passagem, 149-A - Farmácia melemos à vossa aprovação, o Relatório, Balanço Geral,' mentos para obtenção do aval déste banco para garantia
Com casca .
710' ;20 52o-A
Nominal
Cocos (dlsptmlvel) (C).
— Farmácia Mirantli rua da Inácio,
7407
Suburbana.
—
21
rua São Clemente,
S::nto
I Sem casca
Nominal
Nominal
Fubá de mandioca.
dos S. & Avelar Ltda, rua Aristides Farmácia São Luiz. rua Real Grande- a conta de Lucros e Perdas e o parecer do Conselho das divisas quc seriam solicitadas em operação de créNominal
Lentilha graúda .
dito a ser realizada com o Export-Import Bank de WasCalrej 102 - Farmácia N. S. dc Fa- za, 313 — Farmácia Viçosa, Av Ataul- Fiscal referente ao exercício de 1957,
BAGRE SfiCO (SALGADO)
Nominal
Lentilha miúda
Uma, ru.3 Elias da Silva. 417 — Far- fo de Paiva, 226-B. loja — Farmàci.i
Após 2 anos de estudos, constituiu-se a vossa socie- hington.
Comunica-se, para lodo.-; c- lins r
Rin
Grande
do
Sul
A Bolsa solicita aos senhores ven- máeia Salutar, Av. Suburbana, 9377 Pinto, rua Voluntários da Pátria, 351
'kji:
Em 21 dc Setembro de 1957, Isto é, um dia após a
CfcftOÍ, oue o Sr. GERMINAL FAFarmácia R!i Casca, rua Clarimun. - Farmácia Humaitá, rua Humaita dade a 23 de Setembro de 1957, na cidade de São Paulo,
dedoros o ravor de classificarem ns
nesta Miúdo (Fl
RINA ROMERO (ine exercia
23'29 00 imercadorias de acorde com íste Bo- rio de Melo. 789-A — Farmária Pilar,
tomando a denominação de — Companhia Paulista dc constituição legai da sociedade, (oram iniciadas, em Wns.rus
Sâo
Vicente,
Farmácia
149
Cia. n cargo tie Chefe da S:ção ds M.'dio (F)
28/29.00Itetlm a fim de haver sempre bÕm|ÃV; Joio Ribeiro, 5 - Farmácia OU Marquês de São Vicente, 61-D — FarEnergia Nuclear — COPEN. Ewa sociedade, é a primeira hington. as gestões junto ao Export-Import Bank a fim
Compras
vendedores
e veira, rua Clarimunclo tle Melo, 402 Nominal
Cntre
espontaneamente, Graúdo
pediu,
entendimento
macia Oceânica, rua Dias Ferreira a ser constituída em toda America Latina com final)- dc ser obtido b, financiamento desejado para cobrir a imd«mis5íio cie nosso Quadro de Fimcompradores
I Farmácia Rio, rua Sldónio Paes, 64
—
da
Farmácia Rocinha, Estrada
64-A
JAS
SEMENTES OLE.*
substitui-lo
nes.ií
clõÃârlos. Para
A reprodução déste Boletim será'-- Farmácia A?uia de Ouro. prroa das G^vca_ 454.3 _ Farmácia Lira, rua dade para planejar, construir e operar sistemas dc pro- portação do equipamento proposto, todo éle de fabricainíftcr (oi nomeado o Sr.
LEAN- Mamona graúda ikjl l( 1
0,50 oermltida somente conservando tôdatI NaçOes, 10 — Farmácia Lubeti. Av João Lira, 01-A — Farmácia Copale- dução, transformação e transmissão de energia â base de cão norte-americana, sendo a parte nuclear de respondro sanchez queiroz
ii.51 as suas características, mencionando Guilherme Maxwell, 311-B — Farmá me, Av. N. S de Conacabana. 7-A —
Mamona miúda t':?i (Ci
leação nuclear, bem como em empreendimentos ou em- sabílidade da Glenn Martin Company dc Baltimore.
t.a.h'
DR-TER — Dlretor-G.e- Babaçu (Sc. 60,5 kg) (C)
.../ 970 '»r fornecido pela Bflfta dc Gêneroí na Valverde, rm Cardoso de Morais Farmácia
Sárltas, rua Siqueira Cam.../ '¦OO Alimentícios cio Rio clc Janeiro. 511-A — Farmácia Engenho da Pedra pos, 20-A — Farmácia Ceará, Av. N presas que tenham por objetivo a industrialização, refi- ¦ A 10 de Outubro de 1937. terminados os entendimentos
ICIltt
23598 Tltcum iSc.í. 60,3 kg) (Cl
S. cie Conacabana. 209-F - Farmácia no, preparo ou produção de minerais cindiveis, sendo o preliminares, foi submetido ao Export-Import Bani: um
de Copacabana
Lemos,
"i2ô-A - Av. N. S.loancma. rua Júlic seu objetivo inicial Instalar a primeira usina termo-mi- pedido preliminar c formal dc empréstimo, pedido éste
Farmácia
energia elétrica no Brasil. Após que monta um USJ 21.000.00.
—
Farmácia Central. clear para produção de
de Castllhos. 23
Posteriormente e. cm caráter Oficial, lol requerido à
rua Visconde de Pirajá. 140 — Farmâ- extensos entendimentos com o governo do Estado dc São
ria Pálacc, Av. N. S. de Copacabana, Paulo, e com o apoio incondicional do Exmo. Sr. Go- Comissão Nacional de Energia Nuclear a 11 dc novemU8-A — Farmácia Alaslca, Av N. S verntidor Jânio
para forneciQuadros, ficou decidido que a COPEN bro de 1937. as necessárias providências
1241 — Farmácia
rie Copacabana.
— Estados
Brasil
o
acordo
mento
de
combustível,
inicio,
instalaria,
através
local
denominado
Jurumirini,
dc
no
Duvivier,
49-A
SOCIEDADE ANÔNIMA
Franco-Braslleira, rua
Farmácia Meneseal, Av. N. S. de uma usina termo-nuclear de 30 MW, a Hm de servir co- Unidos c que c da alçada déste órgão governamental proCopacabana. 664, lojas 14 e 16 — Far- mo usina de complemcntação rio sistema hidro-clclrico mover.
máeia Natal, Av. N. S. de CopacaAcontece, porém, quo desde a última daln citada «
resião servida pelo Rio
bana, 74 — Farmácia 3 de Maio, rui oue a USELPA projetara para a
MATRIZ;
AGÊNCIAS METROPOLITANAS:
apesar de todos os rsforços empregados através de corMoncorvo Filho, 40-B, loja — Farmá- Paranapancma.
cia Alcides, rua Sacadura Cabral, 353
Foram elaborados os necessários entendimentos Junto; respondéncia e de contatos pessoais, não foi possível nos
ACRE - Av. Marechal Floriano, 38-c
Farmácia América, rua da AméRUA SETE DE SEI CMBfiO, 32
i
fábrica
Glenn Martin de Baltimore pnra fornecimento j dirigentes dc vossa sociedade obter, por parte da CNEN,
BONSUCESSO — Praça das Nações, 304-B
rica, 229 — Farmácia Santa Tcrezinha,
(SEDE PRÓPRIA)
COPACABANA — Rua Figueiredo MagalhítS, ÍÍ.C-A
favorável ou desfavorável
Vargas, 3163 — Far- da Instalação nuclear, à base de 2 reatores de tipo água n qualquer pronunciamento
Av.
Presidente
—
Rua Barão de Mesquita, 1 C«l
GRAJAÜ
mácla Popular, rua Joaquim Palhares pressurizada de 15 MW dc potência cada, sendo que os com referência ao projeto, E' dc se esperar, no entreITAMAPATI — Rua Vise. da Gávea, 92-A
'\RTA
721 - Farmácia Ideal, rua Santa Ma- estudos
PATENTE N.° 147"
JACARÉ — Rua Liclnlo Cardoso. 297-A
para Irtstnlcção r edificação da usina foram con- tanto, que tendo cm vista a Importância e o vulto de
•ia, 6 — Farmácia Normal, rua Mala
DE 9 DE ABRIL DE II .
LAPA — Avenida Mem de Sá. 72-A
330 — Farmácia Catumbi. juntamente elaborados pela firma acima mencionada c. empreendimento idealisado, tal estado de coisas não perLacerda,
—
PILARES
Avenida Jo.in Ribeiro. 14-A
dure, tendo rm visla náo só os vossos investimentos inlrua Catumbi. 6 — Farmácia Espirito a Servix Engenharia S/A. do Rio dc Janeiro.
RIO COMPRIDO — Rua Aristides Lc». 2-H-A
Santo, rua Haddock Lobo, 1 — Fardc Iniciarmos, o
Concomitantemcnte c, durante o periodo dc incorpo- ciais, como a necessidade imperativa
ROSÁRIO — Prara Monte Castelo, 22-21
CAPITAL F. RE&CRVAS
macia Max, praça Condessa Paulo df
Cr$ 167.000.000,00
ORIENTAL — Rua Buenos Alros. 386 e :"86-A
— Farmácia Apoio, rua ração da vossa sociedade, foi submetido a 2 de Julho mais cedo possível as atividades cln sociedade, a fim de
48
Fronlin,
CASTELO — Rua México, 119.
participar da Era
Mariz e Barros, 890 — Farmácia Ma- dc 1957 pedido de instalação da usina termo-nuclear â t(Ue o Brasil possa definitivamente
¦toso, rua do Matoso, 46 — Farmácia
— CNEN — ór-! Atômica, de forma concreta c prática. F. foi pnra essa
Nuclear
Nacional
Comissão
Energia
de
BALANCETE EM 30 DE ABRIL DK 1938. — {Compreendendo Matriz e Agências)
Isimon, rua General Gurjão, 474 fim, precisamente, quc a vossa sociedade fubmetcu de
: Farmácia Brasil, rua Slo Januário gão, a quem compete autorização para instalação c funinicio, o projeto ora proposto e quc julga perfeitamente
1706 — Farmácia Ivo, rua São Januà- rionamento dc usinas dOste tipo.
PASSIVO
A r 1 V O
rio, 42 — Farmácia Medeiros, rua Con
Paralelamente, a 11 d- Julho de 1:157. portanto tam- realizável e exeqüível de momento, aguardando aprnas a
[de Bonfim, 952-A — Farmácia Norbém durante a fase de incorporação de vossa sociedacl" necessária autorização do poder competente par» agir.
'Cr$
! ma. rua Sáo Francisco Xavier, 194 ¦
CrS
Cr?
F - NAO EXIGIVEL
CrJ
A - DISPONÍVEL
Para outros esclarecimentos oue sc julgar necessário'.
Farmácia Coutinho, rua Conde Bon- foi submetido ao Banco Nacional dp Desenvolvimento
! (im, 03 — Farmácia Pcrissé. Av. 28 de Econômico — BNDE —, exposição dc motivos comuni- coloca*)) a diretoria ao inteiro dispor dos Sr», acionistas
100.COO.000.00
Capital
CAIXA
—
Santa
Ce
Farmácia
1 Setembro, 429
Fundo de Reserva legal
8.838.429,60
icília, rua Barão dc Mesquita, 783 —
Fundo dc Previsão
17,000.000,00
118.7Í10 20-Í.20
Em moeda corrente
PAULO DE OLIVEIRA SAMPAIO - Dirctoi-Presi dente. DR. PAULO V. DE OLIVEIRA — Diretor
Contes,
rua Júlio Furtado
Farmácia
41.161.370,40
Outras
reservas
COO
COO.0O
167
Fm depósito no Banco do Brasil
58,558.192,50
108 - Farmácia Gama, rua Pereira
Em depósito â orde 11 da Superint da
JÚLIO DA CRUZ LIMA — Diretor,
—
Farmácia Santa Maria
Nunes, 221
G - EXIGIVEL
Moeda e do Crédito
180,030.000,00
rua Baráo de Mesquita, 367 — Far353.965.186.00
Em outras espécies
13.373.189,30
DEPÓSITOS
macia Cristina, rua Petrocochlno, 6-A.
BALANÇO GEnAL KM 31 DF. DEZEMBRO DE W31
loja — Farmácia Sanitária, rua Teon — REALIZÁVEL
a rurto prazo:
doro da Silva, 947 — Farmácia Rio,
» vista
rua Barão de Mesquita, 1031-B, lo.ia
40.000.000,00
Letras do Tesouro Nacional
— Farmácia Oriente, rua Lino Teidc Poderes Públicos
137.765.50
Empréstimos em C/
PASSIVO
ATIVO
xcira. 283 — Farmácia Minerva, rua
Corrente
148.030.305.10
^Sáo Francisco Xavier, 993 — Farmá3.623,90
de Autarquias
Empréstimos Hlpote—'
cia Tanios, rua Ana Nery, 2078-A
carios
em C/c sem Limite .
883 898.6-57.00
1 itulos Descontados
Farmácia Monte Castelo, rua Dois de!
1.005,7*8.434,80
Ci$
Cr»
NAO EXIGIVEL
IMOBILIZADO
Letras a receber de
Maio, 742-A — Farmácia Tupinambá |
38S.237.920.50
em C/C Populares .
13.270.0Ofi.0O
CiPróprlji
rua Barão do Bom Retiro, 87/87-A —
I
000.000.00
000,00
4
Capital
,
Marras e Patentes
507. 7S9 7.13.30
Farmácia Pasteur, r'i Dona Romana'
Agências no Pals .
• 198 — Farmácia N. S. do Carmo, ruaj
em C/C sem Juros .
59 679.871.90
n o
Correspondentes
DISPONÍVEL
Paia
441
Farmácia
Luz.
j
14.100.493,10
; Monteiro da
em C/C de Aviso .
: Dona Romana, rua Dona Romana ,
17 262.716.90
n o
Correspondentes
.V) 1.721.80
Bancos
Exterior
16.43(.531.30
1.1-B — Farmácia Marta Luiza, rua
EXIGIVEL A CURTO PRAZO
41.470 169,50 1 393 731 333.30
Outros depósitos ...
em
valor»»
OUtrot
Maria Luiza. 4-C - Farmácia InhauREALIZÁVEL A CURTO PRAZO
moeda
estrangeira
ima. rua Álvaro de Miranda, 451 —
* pr»*o:
capital x realizar ... 339,000ivi
Farmácia Cachambi. rua Cachambi j
1 416.513.80
4.500 000.00
Contas Corrente»
Acionistas
outros créditos
SÍ.W5,387,90 1744 318.111.10
234 — Farmácia Marialva, rua Goiás.
de diversos:
614 — Farmácia Par» Todos. Av. Su-!
6.416.513.60
1 410 791.RC
LUCROS E PERDAS
¦ burbana, 5825 — Farmácia São Pen pr»'0 (ixo
68 168.805.30
:i i33.f8i.ro
IíT*6> ns
idro rua José Bonifácio. 593 — Far6.416.513.60
,
j rnácia Monsenhor Horta, rua Dr. PaCONTAS COMPENSADAS
.1 804.510.00
de Aviso Prévio ....
71.973.313.30
Títulos r v»lore«
dilha, 485-B — Farmácia Santa Clari
TONTAS
moblIlArioi
COMPENSADAS
Suburbana, Av. Suburbana, 7840
1.465.704.630.6(1
Farmácia N. S. da Penha, Av. Su150, OOO.OO
C»uçáo da Diretoria
150.000.00
Açôe» cauclonadas
AiHiheej
e Obrij»burbana. 8701 — Farmácia Sâo BeneOUTRAS RESPONSABILIDADES
c^es Federais Incl.
dito. rua Torres de Oliveira, 56-A —
6.566.513.60
6.566.513.60
a< do valor nominal
Farmácia Sergipe, Av. João Ribeiro
de Cr» 16.131.000,00
Títulos redescontados
— Farmici» Piedade, rua Assis
338-B
Obrigações diversas .
(tepot, à ordem d«
Carneiro. 63-A — Farmácia Goiás, rua
535.735.579.50
S. M. r. e de CrS
Agências no pais .
Goiás, 1310-B — farmácia Fialho, Av
n o
I.00O.CW.C0 no TiCorrespondentes
i Suburbana. 10496 — Farmácia Vitória.
10 014.390 30
Pais
iour,i Nacional em
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS T. PE ROA5" F.M II DE DEZEMBRO DE 1957
praça das Nações. 160-A - Fsrmáda!
n o
Correspondente»
g«r»ntu de or*r«140 de
Morais.
Cardoos
rua
11
174.706
3J
[Modelo,
Exterior
ttie* de CAmblo
13 i*J ÍWIO
Farmácia Nogueira, rua Cardoso de
responsabilltm carteira
Outras
ld
240 800,00
Morais. 380 — Farmácia Uberab». Esdades
no Evlerior
AçAe.< e Debénturef
C R * D I T O
l <**.. 175.CK*
li IM.060,70
D t B 1 T O
trada Engenho da Pedra. 583-a — FarOrdtns de PagamenLeopoldlna
Rego
rua
macia
Central,
45.334.336,30
lo e outros créditos
Farmhcia Celina. rua Jacurutl
602.304 472 40
* pagar
5.460.00
2 058 009 123 00:414
Dividendos
Ovitien valore»
I U6 800.10
1.815 3^1 C75.5C
Cr»
Cr*
SALDO DAh SEGUINTES CONTAS
( - IMOBILIZADO
H
RESULTADOS PENDENTES
RESULTADO OBTIDO NAS OPERA1 412.I&3.60
Despesas Gerais
8l1 *°
40.(£0 369 20
I
Edifícios de uso da Banco
COES SOCIAIS ...-.
95 966 004.30'
Conta» de resultados
SALDO QUE PASSA PARA O EXERI1.183.141.M
MAveii e utensílios .
t 4li.663.60
7»'-*°
Miterial de Expediente .
CICIO SEGUINTE ....
¦•
1 *">
i.4s*.t:«s<*
I - CONTAS DF, COMPENSAÇÃO
JS 613 013*>*
Instalações
K.8M (53Jfl
1.413.663.60
Deposita, dc valore» em gar. tm eni
RESULTADOS PENDENTES
373 K58 113.70
custódia
A partir de 10 de junho dol.
JtirM 1 Descontos
M (*l «8.60
I npo«tos
I 4«S 1M.]0
ano, o Peru paííarà a!
,
corrente
- Diretor.
Depoitume* ir tituiv»r*»a» Gerais t outra» conta* ....
64.731 412.60
PAULO DE OLIVEIRA SAMPAIO - Diretor-Pmlder.te. DR. PAXTLO V. DE OLIVEIRA
lo» em cobrança:
cobrar a taxa de 1% ad valorem,
JÚLIO DA CRUZ LIMA — Diretor. ALCEU BARROS DE TOLEDO - Guarda-Llvros C R.C. SP. «378.
—
K
CONTAS PI COMTSSSAÇAO
sobre tôdas ts importações, cx-1
do PaU
537.762 65170
PARECER DO CONSELHO FISCAL
341.«4.352.70
do Exterior .... 3.«i.SCO.OO
ao ?« 513 3íl
Vulores »-n gsmnti» .......
cutando os produtos isentos dei
ii: »u ko.*."
Valore» em cu»tidu ,..,,.,
Caldireitos durante vinte anos.
Oa mtmbroj do Coruelho Tueal da _ COPEN — COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA NUCLEAR,
THuW t recefrer C Albf!»
54! J44 3J3,T0
encerrada
8Sí 313.060.00
1 7S0 «ss ««.to cu*a-se que o r.ovo impôsio oreras contas
»f* 3IJ.0ÍO.O9
1180 K5 4M.4ÍI
Otiirii cvintA»
ibaixo assinados, tendo de conformidade com o dlípoato nos EiUtuto», examinado» o Bilanço Geral,
aão
dólares nede 1M7. e mals os documento» que o acompanhavam e encontrando tudo em ordem,
bilhões
de
de
Deiembro
ew
31
1.5
duiirá
4.111.O0.643.70
4 1U.S20.6A3.70
no exercício
Diretoria
;
....
todos
o»
atos
pela
«ejarr,
aprovada»,
umm
como
aa
contai
praueado»
,
I-,
|
6ê
parecer
que
cesràrioã às obra? de reconsMae.-n apreço
cão nas regiões de Arequipa o
Neiaon Roberto Alves
Moqueca. as quais sofreram cum
Dr Roberto de S Quelroí
Dr. Francisco A. Junqueira
7714*
Dsreter-SuptnRter-.denSr. 8AL7HAZAK OO PRADO LEITE Dixctar-Gerenle. CARLOS
Di:*»or-Pr»sidfet» RAUt. PINTO DE CARVALHO
dc 15 de janeiro.
o
terremoto
0SS.
n.*
I
RC.
-i-*.—i.
C
KOTZBAUER
Geral:
J
R.
Conudot
|Tiri"ir

BOLETIM N. 227
Qotações de mercadorias no disponível em dados coligidos em 9-5-1958

ARCOS DE PESCA

Feiras-livres

COMPANHIA PAULISTA
DE ENERGIA NUCLEAR ¦¦ COPEN

RELATÓRIO DA DIRETORIA

CO M U NICA D 0

companhia mmn
"GULf"
DE PETRÓLEO

BANCO ANDRADE ARNAUD
RIO DE JANEIRO

TAXA AD-VALOREM
NO PERU

¦ — ?"?>"?"

2.8 Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958
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DIVERSOS

EMPREGOS

- Cia âmbito nade PRATICO DE FARMÁCIA E LA- FAMÍLIA AMEfiiCANA precisa de PRECISA-SE — Cozinheira com boas,EMPREGADA para todos os serviços
MGTONIVELADORAS
SENHOR BKASILEinO, casado, coil-l BOMBEIRO-ELETRICISTA — Pre-! DESENHISTA
trivial variado, a que.inclusive cozinhar, precisa-se para ea
Precisa-se à Rua empregada para todo serviço, menos referências,
c/
na]
pratica. Cartas n. RORATÓRIO
com
procura,
capaz,
c
senhoras. Rua Joaquim Na-' Os candidatos deverão dlrieir-se fto
tador, muito enérsico
cisa-se de um de reconhecida eaa
casa
ordenado
CrÇ
de
duas
arrumar
sa
ajude
de
Exige-se
cartel-,
de
roupa.
j
lavagem
dn Matoso,
Matosa 33 (Praça
íPraea da BandeiVtscondo
largo tirocínio comercial, com práticaipacldade, para serviços de conser-1 20-18' "/ 3orno1Paga-se bem. -13.000,00 - Rua Anita Garibaldi 24 - buco 150 apto 801 — Na parte da Departamento Pcssoai, á 6°.Ruaandar
referências! Paga-se
e£ referências.
cm
ra).
2»3B0 50 Av.
_ apto.! Apto. 301, telefone 37-9483 — Copaca- manhã
no "ramo de produtos farmacêuticos" yaçâo fi |nsta|ações# que sa|ba as17258 51 Ide do Rio Bronco, 429,
1335
1335
Av
N
s
CoDacabanai
Copacabana,
N.
S.
o
— mais de 20 anos — dando dc si as
Org a n 1 z a d r
52 APARTAMENTO de 3 Pl^s>eefia| ™£»^ameSte,1
I bana.
3990
— Posto 6.
efetl- ESCniTUHARIO
aceita
de
con708
serviço
louças,
serviços
sentar
CONTADOR
para
sabá«ceSTaJs
20.219,
como
Cartas
n.«
•'
precisa,
melhores referências, ofcrccc-se
23416 511 CASAL estrangeiro procura em- de empregada para todo serviço, Ruaj'"
tabilldãâe na parta da manhã. Tevo, com ordenado e casa para mo- americana
29004 55
nl
n/ jornal.
gerente de filial (Estado dc Minas ou rar,
lef. 54-1035 Sr. Henriques. 29371 50. LAVADEIRA - ENGOMADEIRAipregada para cozinhar e arrumar. 5 de Julho, 63 apto. 904. Tel. 36-3706
preferindo-se casal sem flNorte do Pais) ou para cargos admi,.,,,,
51
1093
Co^__an!__
—
Standard MOÇA ou SENHORA — Prccisá-se — Precisa-se uma para casa de Ordenado* CrS 3.500,00. Exigem- Z
responsabilidade, lhos. Trabalho e residência em Ja .DESENHISTA TÉCNICO
ENGENHEIRO
nlstratlvo de alta
ou senhores, apresenta- alto tratamento tendo muita prá- se referências. R. Marquês de S. enfermeira ALEMÃ i - Mornas)
ligados ou não ao ramo acima men- carepaguá. Tratar hoje durante o Elétrica, S. A., precisa, c/ boa letra. de moças
Paru trabalhar na administração dc
ou
doente
de
fácil
11.°.
serviço
externo,
partic.
serviço
veis, para
cionado. Respostas por obséquio, para dia à Rua Araguaia 481 e durante, Av. R. Branco, í)9,
Necessário
r.o sul de Minas.
390 apto. 403. Tel . I aceita
54 obra
honesto e bem remunerado. Marcar tica. Exige-se referências, Hão'Vicente
FIGUEIREDO, à Av. Epltáclo Pessoa a semana á Rua do
Rosário, 113,
multa iniciativa e capacidade de ad29113 52 recém-nascido. Tel. 36-1920. 17400
46-7423,
íone
senhor dorme no cmprêfeo. Quem náo es 27-7297.
17 e 18
30 ahto. 4 ou pelo fone 27-5248.14705 50 3? andar, sala 301, SR. MARQUES] GRANDE OPORTUNIDADE - Pre- entrevista
entre
m nistração. Dlrl;:ir-se
ALBERTO. 22343 60 tiver nestas condições, e favor PRECISA-SE boa cozinheira para
hs. A Av. 13 dc Maio 23, sala 717 —
VENDEDORES VIAJANTES — Preci- PEREIRA. 27205 50 cisa-se rapazes p/ import. organiza185, engenheiro metalúrgico — co-' não se aprcstntar. (Não sc trata família de três pessoas. ExigemEMPRESA CONSTRUTORA RURAL S.
sa-se de elementos bem relacionados PRECISA-SE empregada com ex- çã-j de seguros. Av. R. Branuo,
53
4974
1.", s/ 1005.
nacional dese- por telefoiu). Tratar à Rua Co-,se referências. Rua Aires Salda
nhecedor indústria
Precisa-se de um rapaz ou moça, A.
com prática de
ern iirtifevs têxteis,
"torna*}16" daJás- 323 _ Leblon. (Rua para-inha 140 apto. 801
jB"e°seílXCarta
1021 52|coni prática de Caixa, para Cia. dei
vendas cm colégios, escolas, hospitais, periêncla e refrênclas, menos pas—
^*-ao?M°
ser
0£*rece-sc,
que conheça
casas dc saúde, clínicas, sanatório.', sar, para familia americana. Paga- GEÍtENTE DE HOTEL
de; cozinheira
- Procura-se para"M-|f|Ji,gdel!era0,s,m-cnt0
¦
.
Tratar ;
o de escritório
l leia ao Canal da Av. Visconde
Atlântica po.ssuindo muitos
Tratar à Av.
,,.„._ 51
r, -¦
orfanatos,
r1
'
patronatos, se bem.
santas casas
• "*- n/ anos de prática.
de
lab47
cozinheira
baixada,
uma
6o. andar, das Precisa-se para serviços gerais em
Albuquerque).
*""""
15,
Calogeras,
preferên-1Avenida
4.915.
Cartas
n.»
jornal.
PrecisaP/
TRATADORES
GADO
asilos, recolhimentos, creches, benefi- 3288 apto. 704, antes das quatorze
horas, pela
Dispondo ele quatro
classe,! io as 12 lis. com o sr. BARRETO.
se profundo conhecedor e c. curso CASAL — Precisa-se de prefe- cia estrangeira de primeira
cèncias sociais, congregações religio- (14) horas, ou depois das dezoito.
. que seja Independente muilo Ílm21821 -55 manha procura colocação no ramo dc
22-0483.
veterinário.
Tcl:
Rio
ESCRITÓRIO
prático
DE
Apresentar-se a Av.
PRATICANTE
sas, etc.
'rência estrangeiro e de alta res-;pa e
20370 51
construção civil. Tcl: 34-U9D2.
dormir no
emprego,
p0ssa
21646 55
Cia. americana admite rapazes até 10
Branco 0, sala 106. 4896 50
BOMBEIRO — Eletricista — e pe- anos. Cartas n." 20.217. n/ jornal,
— PERFUMARIAS — FA- poiisabilidade: éle jardineiro OU e tenha referências. Tratar pelo foDESENHISTA
VENDEDOR
—
Dc Costureiras espe dreiro. Precisamos, muito competenAdolfo:
PRFC1SA-SE
np
o
sd
n°
Bom
elemento.
Cartas
brica procura
chofer; ela boa cozinheira.
Estudante de Engenharia aceita trarc°m
à te,
clallzadás em camisas de esportes
21i71*1l
para horário inteporal. Marques INSPETORES (ASl — Preclsam-se. 21707, n. Jornal.
balhos de desenho técnico. Telefonai'
_15767
| ordenado. Exigem-se amplas rcItua José Bonifácio, 86Õ-B - Todos;
102.
Ábrantes
___
sala
209.
Tel.
—
2.»,
185.
Branco.
s/
Rio
Precisa-se
Av.
de
de tri para 37-0877 — SÉRGIO.
su
ferências. Tratar em Santa Mari- cozinheira
os Santos.
"991
29107 50 22-5291.
0147 55 | Firma Construtora procura para ScTORNEIRO - Precisa-se R. Alvares
vlal fino para casal de• tratamento.
—
fica
Esta
s-eja firme nas
rua
Gávea.
nha,
27
VENDEDORA — Precisa-se para engenheiro
—
daGraça.
Maria
Azevedo,
538
de
jç."io Técnica, um quetenha
¦£**%
experiência
Com
__
bon letra.
no final da Rua Marquês de São
venda dc -instrumentos musicais em edificações e bem relcionado no ENROLADOR
]quatro operações e
Precisa-so, p/ trahsg-fo
%&$!?4£R
Dr preferência com alguns conheci9963 51í ne 27-2422
na loja, que toque uni pouco de meio, oferece-se para encargos rela- formadores. R. Visconde do Rio Bran- DATILOGRAFA — P. club na Glória Vicente.
23589 52
dc
Apresentar-se
dia
meotòs
plantas.
acordeon, podendo ganhar muito cionados à sua profissão. Escrever a co 42!) 6.». Niterói.
I semana 5 dias ofertas p, n° 22296. EMPREGADA — Precisa-se p| cozi-1 cOêINHEIRA precisa-se do trivial pa12 com documentos c referências A
Luzia,
Santa
rua
19627 para a portaria ou telefonar pabem. Tratar it
nhar, lavar (máquina) e passar. Exi-jra ea:a de pequena familia saida to-J
!Av. Prado Júnior, 257, loja.
Fábrica
de
"pàhiô
esteno-dacttlografa, c/ MESTRE.MECANICO
1036 55
Ma-Idos os domingos
depois do almoço]
799 sobreloja, Casa Acordeon ra 46-1607. 19627 50 PRECISA-SE Presidente
se-se referências R. Figueiredo
Ae
dc
ul
tW
nül
Fmnricn
fornecimento
lornccimcmo
Du446,
Pablo
ac
R.
Juan
fcmpresa
Vargas,
válvulas
._
su
procura
Av.
Copacabana,
apto
503
dormindo no emprego, ordenado ...
— Aço — "Brasimet" prática.
galhaes 109_
Azul.
llU*
VENDEDOR
arte 36-A.
nas proximida2105.
elétrica,
21.»
s/
5112
energia
37-8845.
17239
32
Tel.:
Pompeu
Loureiro
Tratar
LJt
500.00
S|A deslibuidora dos aços suecos
i
VENDEDORES — Import. Organizades do Distrito Federal, precisa
Av. Eras- "Soederfors" desejando ampliar seu BALCONISTA — Casa tapeçaria ad- ASSISTENTE DE CHEFIA - Firma COZINHEIRA - Precisa-se uma para,apto, 503 bloco A.
zaçao precisa c| aparência.
17318 52 dc um enrolador para enrolamen—
fazer o trivial fino e lavar, para um
loja.
quadro de vendedores procura pes- mite. R. do Ouvidor, 104.
....._-¦
c conhecimen
mo Braga, 227-B
comercial necessita
soa com experiência do ramo conhePrecisa-se de uma tos cm geral, principalmente paCOZINHEIRA tos escritório estatística. Cartas n" casal. - R. 5 dc Julho 266, apt. 1001;
- cedora da
51;com prática. Paga-se CrS 2.oco,oo pa- ra transformadores dc distribuipraça repartições públi- ENGENHEIRO — Grande cia. precisa. 23550, n Jornal.
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
14
Cartas
Elizabeth c,s,j
disponha
começar.
Av.
Rainha
conhecimentos.
cas.
Dá
a
ra
c|
preferência
.
quern
diriProcura!
Cia. procura
Cartas n.» 21.644, n/ jornal.
I CASAL ESTRANGEIRO
10° **- çao. Os candidatos deverão
.
de condução própria. Apresentar-se
n." 22250 n| jornal,
, ADMINISTRADOR DE FAZENDA —empregada para serviço geral. dcs-jap<°. 101_
gir-se ao Departamento Pessoal,
a Av. Presidente Wilson, 165 — 7.'' AUXILIAR DE ESCRITÓRIO — Pre- > Sri estrangeiro casado sem íllhOi ofe- canso semanal, folgada, Rua Bclisá- jPREJISA-SE de uma
co— Fil- andar — fone 52-2160.
pes.oa para
Branco,
DEPARTAMENTO PESSOAL
cisa-se, 0/ aparência, dactilógrafa. R. !ce.se, Tel: 29-1254.
r[0 Távora, 25 apto. 301. Laranjeiras.zinhàr e tomar conta ce uma senho- à Rua Visconde do Rio
0937 50 Haddock Lobo, 145.
rua cl grande movimento procura um
apresentar-se
Tratar n.i 429, 6." andar, em Niterói, das 9
segunda-feira.
rá
bem.
doente.
Paga-se
Precisa-se para serviços geauxiliar Cartas n." 22256. n| jornal. CONTADOR — Formado, diplomado
51 1 Rua Riacliuelo 27 apto, 703. Telefone às 11 e das 13 às 1G horas, diária27095
ESCRITÓRIO — Precisa-se Jovem c.:
imércióDACTIL-CORRESPONDENTE - Pre- conhecimentos contabilidade, datllo-i -----rn nnm..,n™"
sábado^
aos
exceto
142-9867.
1085.52
mente,
de
com
13
no
anos
„
-prática
m,a.
Domesticas p. qual
procura-se:
vistr-FNIIElRO CIVIL
23541, u. . Jornal.
Cartas no .
^ jjj^
50 i OFERECk-SB
........ cisa-se,
jjy^
•
, ¦ c/ prática. Cartas, n." 23.360, grafia.
^
. ,.„,i,.'rCartas
ins n d 2U>u
22'2.r)0 n|
nl 30™
iomal.Uq e na indústria, oíerece-so para me|01
quer serviço com documentos e re-.
registrado.
cxpcdk,nte. P„de aeIxar r^ado para n/ jornal.
— Procurar de segunda- Arrumadeiras e copeira:
ferências.
50
23421
FERNANDO,
42-6507.
lel.
"In- SENHORA com prática de enferma- feira a sábado, — Tel, 42-6967.
no Catete. Cartas de próprio puQUÍMICO — S. A. Composições
vpMnirnnnFS
(A) — Funcionários! —
VF'ND1'
oíerece-se para acompanhante à
2313S 51 COPEIRA
—1
CARPINTEIRO para Esquadrias
iernacicial" procura. Caixa Postal gem
ARRUMADEIRA
com prática em en
bancários, operários, via-1 Precisam-se
dum
e
Preoisa.8e
referênTem
boa
aparência
públicos.
noite
competentes. Apresentar 872, D F,
FAMÍLIA AMERICANA
precisa delPrecisa-sc dc upia que dê refe- rolamentos de eletrò-bobinas peque- nho para Caixa Posta! 2275, injantes, etc, preciso para venda dc pro- se à Av. Beira Mar, 200 12." anda,
cias Tel 48-8940. D. CLARISSE.
50 empregada doméstica européia de pri-'rências. Paga-se bem. Rua Froinas. Tratar Rua Frei Jaboat&o, 25
dutos obrigatório e fácil aceitação, com SR. HÉLIO. 21848 50|sRAS.
—
_27276
QUE TRABALHAM FORA
negócio de futuro. Ordenado 5.000,00,
também cuidar de!Veloso n.° 101. Jardim Botânico. 2°. P»v. — Tel. 30-2229 — Bonsuces
dando boas meira classe para Necessário
so
VENDEDORES — De boa apresenta- Com experiência p/ cuidar de crian- VENDEDOR orçamentista em
——
falar ura
ajuda dc custos e comissão. Deposito
criancinhas.
duas
"ADVOGADO26976 55 dicando idade e mais detalhe*.
do
casa
lugar
deseja
Can32-7243.
Tel.
referências
5007 55
CrS 300.00. Rua Min. Viveiros de
ção frios e frutas para Zona Sul — ças.
o inglês. Bom salário. Bom COPEIRA ARRUMADEIRA — Precipouco
Pree
decorações.
de
móveis
Lido,
ramo
—
retro, 110, ap. 302, Copacabana,
produto de fama
grande aceitação
"Curriculum tenções: Ordenado e comissões, res- apartamento na Praia, Niterói, Praia 1 sa-se de uma boa empregada c|
—
GERENTE-TÉCNICO
Iracema.
D.
—
—
hora,
em
serviço
apartamento
ótima remuneração
Tratar Tei.
Tosto 2, a qualquer
Teófilo Rodrigues, 19,, ferências para
Flexas,
com 3 anos de
DKEKHISTA TÉCNICO
22259 50 36-3951 c| DOMINGO. 17369 50 Vitae" c/ fotografia. Cartas n.° 3.276, posta p! portaria deste jornal. 1076 — das
casal com filho. Tratar à Rua Ca- Recém-tormado,
28031 51!de
no Fórum, e Minlstcr.es, pro1
Ag. Cop.
1076 50 anto 401
prática
Electrica S. A. precisa
Standard
11/
66,
apto.
301
jornal.
Andrade,
de
César
pitão
movi- admitir desenhista com boa letra
CaSa Príncipe de MOÇAS maiores ou"menores. Preciescritório idôneo e de
e
VENDEDORES
DE ENGENHARIA — PRECISA-SE de uma empregada de (Começa na Av, Visconde dc Albu- cura
na
trabalhar
ou
firmas,
mento
para
Gales precisa c| prática. R. Buenos sam-se em oficina de roupas, com VENDEDORES-TÈCNICOS — Pro- ESTUDANTE
do necessário material.
53
disponha
quo
todo
o
serviço,
974)J
23512
aparência
conhecimentos
boa
bons
com
1.°
ano,
para
Do
querque
a
Cartas
da tarde.
poria- Aprcscnt.ir-se munido de documenpara
prática de costura. Av, Pres, Var. curamos especializados. Av. Rio Bran- de Nomograíia (preparo de ábacos)
Aires, 111.
em apartamento pequeno: Telefo- ARRUMADEIRA — Precisa-se de uma parte
ria 13782 deste jornal, á Av. Rio tos á Av. Rio Branco 99, 11". andar,
gas, 435, 13" sala 1307.
co, 311, 6.».
e francês, precisa-se cm escritório de nar para 27-2910. 23515 51 até 30 anos para duas senhoras pela Branco.
55 a
13782
23574 50
PROFA. DE PIANO — Contrata-Se
partir dc 12 do corrente.
Engenharia. Carta com horário dispo18721 55
formada c/ prática. Carta n° 23.488. n. CARGO DE RESPONSABILIDADE — QUÍMICO — Cia. brasileira precisa. nível,
parte da manhã. Exigem-se referênpretensões, etc. para n.° 20318,
126
ap.
n.°
cias. R. Pompeu Loureiro
50 Cozinheiras
jornal.
Precisamos de uma sra, ou moça, Av. Caixa Postal 5.518, D. F.
INDVSTWAl
QUÍMICO
neste jornal,
20318
53
101.
21559
— 5o.
—
—
Registrado no Conselho Regional de lt
oferecemos Rio Branco 173
CORRETORES(as)
ECONOMISTA — Empresa intsrna- ESTUDANTE DE ENGENHARIA
- Pre- Química
de'
aceita responsabilidade
oportunidade a moças c rapazes, R. RAPAZES — Procuram-se c| Instru- clonal procura, com conheci inglês. Admite-se em escritório, técnico, do COZINHEIRA — Procura-se, sò- copeira-arrumadeira
de
Indústria. Tcl. 45-7258.
conhecimentos
com
bons
ano,
3.0
—
—
—
Marquês de Abrantes, 37 gr. 102.
n.»
22.186,
n/
13
6o.
Gr. Cartas
sabendo bem cozi-1«j^*.-»o|5Peddee-1s0ejSgE
ção. Av. 13 Maio
jornal.
20411 55
Hidráulica e Topografia c alguma mente serve
601.
nhar. Cr$ 3.500,00, nao lava. — Av. Copacabana, 1267 apto. 801.
SIEMENS DO BRASIL — precisa-se
I
- Fábrica prática de desenno. Cartas c! horário
de
CHEFE
DE
EXPEDIÇÃO
cozinheira
Precisa-se
e salário pretendino p| n. Dorme no emprego. 262, Av. Co-j
BICO
auxiliar. Av. R. Branco, 10-4." s| 404. VENDEDORES — Firma dc máq.
29170 53
de perfumaria procura um, enérgico, disposnível
p|
de
neste
Família
20317,
Jprnal,
2.njil_j"
E.
fogão.
Campos
e
de
forno
açougue, padarias etc. precisa. Praia! Cartas h,° 14.713, n/ jornal,
paia a zena
b arrumadeira — do Vlnjante
pacabana, apto. 7. Tel. 37-6290.[copeira
SIEMENS DO BRASIL — precisa-se do Flamengo 617.
P.lo procura nara esta cidade e
c respon-,
tratamento. Ordenado a conv
desenhista p! confecção de mapas. Av.
êste
21901 52' Precisa-se desembaraçada
Resp.
)orclrcur.vlalnhas.
para
MECÀNICO-ELETRICISTA — Precisável, que durma no emprego e sai-: nol n°. 19604.
I
55
R. Branco, 10-4." s| 404.
SRS. CONSTRUTORES E INSTALA- sa-.°e, c/ experiência. Caixa Postal
binar. Exigem-se referencias.
19604
OFERECEM-SE moça p. trabalhar por ba fazer pequenos ¦ nvuidados. Or- | "COPEIRA-LARANJEIRAS
— Eletrotécnico,
DORES
cj
prática
5.558,
n/
jornal.,
—
dê.hora
Professor
Precisa-se
Rua
Tratar à Ladeira do Ascurra
EMPREGADA
c| prática, boas referências, car- denado cr$ 2.000 00.
SIEMENS DO BRASIL — precisa-se oferece-se, Cartas n°. 29403, neste jorb. o trivial Arthur Ramos 14 ap. 201 — Leblon
muito
todo,teira.
Cozinhando
referencias
montadores p| instalações telefônicas. nal,
com
para
uma
—
n. 94 - Laranjeiras — TeleTÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO
27240 53 Prcclsa-se _ Que saiba servir n
Tcl.'47-1927
Av. R, Branco, 10-4." s| 404.
internacional precisa, c/ conheci- serviço para pequena família. - !variado, favor tcl. 45-0583. 29063 62I
Cia.
fone 25-2406. 8985,55
CINE-FOTO — Firma procura clemen. mentos eletricidade. Tel. 49-2375.
francesa, de preferência portuguesa.
Tratar na Av. Epitácio Pessoa n
SIEMENS DO BRASIL — prcclsa-se to cj capacidade conhec. Inglês. CarPaga-se bem Rua Campo Belo (18 —
saiba
—
—
empregada
que
PRECISA-SE
Governantas
Jar-'
Amas
e
Ipanema
301
22, apto.
28048 55
dois cabistas p| rede telefônica. Av. tas n», 21783. N| jornal.
Tcl. 45-8624.
ASSISTENTE DE GERÊNCIA — PreExige-se referências. Rua
1109 Sllçoilnhar.
Rio Branco 10-4." s| 404, 42716 50
clsa-s-\ p/ grando firma de Importa- dim de AUah.
Marechal Mascarenhas de Morais, 89 GOVERNANTA — Para tomar conta
!
MECÂNICO
19622 52 de duas crianças de 5 e 7 anos —
4.133, D. F.
Empregado OU apto. ÍOI. Coparacabana.
PRECISA-SE
MECANÓGRAFO — precisa-se c| com- paz. c| con!.. ^,l^?e"T»t/a:
máquinas escrever e sao.-Cafia postal
muita experiência e com boas
pentêncln p| grande Cia. 11. da Alfán- contabilidade R. México 3 — 2", an- CONTRA-MESTRA MODELISTA — empregada para todo serviço do- COZINHEIRA — Precisa-se, sabèn- Com
— do o trivial fino, que lave roupa referências. Otimo ordenado. Tratar!
dega 100. 2.".
42725 50 Fábrica de salas,,
referências.
Exige-se
dar.
mestiço.
Av. Prado Júnior, 16, apt. 502. Tel.:
shorts, etc, procura,
Duvivier, 21, apto. para casal de tratamento, ordenado 57-0310. 23502_ 54
VENDEDORES — Firma dc ramo dc PROCURO pessoa educada habi-j c/ capacidade. Cartas n.» 14.639, 11/ Tratar à Rua
j
Tratar
referências.
Pede-se
2.500,00.
telefone.
704. Náo se atende por
máquinas c motores precisa. Cartas ijtada para cuidar de senhora in-[ jornal.
da Silveira, 53 apto. OFERE-SE uma senhora de 36 anos
Xavier
Rua
a
51
1137
PI R. Conselheiro Saraiva, 29 Rio.
Copaca
501 Copacabana. 12845 52 para babá, de preferência para crl| v,v,ida em apartameilto
DE FUTURO — Grande ela.,-—
LUGAR
. .
Vruz,
anca recém-nascida. Ordenado a par
— Pree sa-se para,
l>a«ai de Preferencia para morar,
Precisa, competente. Apresentar-se à Av. Santa

CAIXA

felNGENHE rR 0

Enrolado!

RAPAZ-MENOR

COZINHEIRA

Empregos domésticos

Preparador de produção para confecção
de folhas de operação (Operaflon Sheet)

precisa pessoa c/ instrução sejundá- EMPREGADA
DESENHISTA - Cia. Distribuidora
rn7INHF1RA _ Piira casa, dei tir"dfl CrS 280000 Dá referência Rua
de petróleo precisa. Cartas n." 23415 Ordenado conforme capac.dadc.ru,.. conhec. inglês. Cartas n.« 7.878, eoilnh.r e arrumar; tres ^¦'{¦|-íg^g^ílKj?iffliS
¦•<fefe*20280
tratamenio,
precisa sc cozuineira dí.P^g^W?5p^W/Bróí
referencia. Tel: 46-5610.
Exige-se
nl Jornal,
42713 80 Peço telef onar.47-2681, para com- P/7 Jornal.
ivo^e.
*-™ 5!
88 apto. de forno c fog.To que saiba ler. gS0'
Gois
Monteiro
General
iiiii.ii
hora
entrevista.
Rua
nou
„.,v.,..,,„„„,„
¦¦""*
»—»•
.«VENDEDORES
binar
"¦*"¦¦
ADVOGADO JOVEM deseja presVIAJANTES - Em- ro, — Botafogo 23622 51 Ordenado: Cri» 3.000,00. — InjútU EMPREGADA - Precisa-se para co.
1HJ BU
c layar Pequenas peças — Ortar assistência jurídica a firmas,
_
prfisa fabricante dc materiais dispôs]'"
atirp«!Pnlar-<!P
não tiver
re-'í'inhar
mei il
m oupiti
quun nao
'empregada
|aènaft0 Cr$ i 500<oo -,Rua Fclisurgente de. ¦ipiCMHUi
.
Preciso
vagas.
Caixa
Postal
1.924,
D.
F.
ESCREVER!
ItCSMAQUINA
local.
MECÂNICO
trabalhar
rio
podendo
Para todo serviço ferências. Avenida Rui Barbosa belo Freire, 60 — R&mos'.
aparência
- prcçlsa-se dc um com muita prátl- ENGENHEIRO CIVIL — Especializa- boa saiba
posta para o n.° 22376.
20393 51
cozinhar — Apresentar-se a 520, apartamento 1.201 (Morro da
que
Exige-se
referências.!
ea,
bem.
paga-se
2237Ü 50 Para trabalhar cm Petrópolis Caixa'tios em cálculos, execução de silo.» e partir dc hoje — Rua Figueiredo Ma. Viúva).
«»L.52|bãbã Precisa-se maior de 25 anos,
—
Posto 4 Pa- _,.„,„.„,„„,
obras Industriais, oferecc-se. Cartas galhães, 470 opto. 101
- sossegada e limpa; com prática e paPrecisa-se, sol- postal B2 Petrópolis. 27363 50 n.»
ARRUMADEIRA
JORNALISTA
7.871, 11/ Jornal.
ga-sebêm.
"366 511 COZINHEIRA
tiver
Precisa-se que durma emprego, pa- ciência. Só se apresentar quem
teiro, ou viúvo, para adihlnistrarlRAPAZ para serviço de escridc babá. Pnga-se ótimo orprecisa cm- ra 3 pessoas. Ordenado 2.500,00. Tel : referências
C dirlRir um diário cm populosa TORIO — Precisa-se morador em Co- GERENTE — Oferece-so pessoa ido- CASAL ESTRANGEIRO
com boas referências. Rua 47-8262.
ativo e serio. Rua Miguel nea, c/
17313 52 denado. Tel. 57-7058.
pregada
pacabana.
íiltlnilíi
dn
Nnrdpstp
Anrcscntarapresentando
rHeio
Aprcscmar
noroçaiB.
prática,
Oiaaoc
denado. Tel. 57-7058.
44 saln m Dand0 rei8rônola», rênelas. Cartas
Lcm
Prudente dn Morais, 347. Ipanema.
—
Precisa-se
n."
COZINHEIRA
que saiba
29,093,
n/
Avenida
io48
Jornal.
sc preliminarmente, a
23763 51
50
SENHORA educada e de
3
variado,
pagatrlvia'
pessoas,
para
Rio7Branco, 181, 16.» andar,
de
com ^átiíaTTessoa de ENGENHEIRO CIVIL nu MECÂNICO EMPREGADA — Precisa-se, que dur- sa bem — Pede-se referencias Pro--ouoferece-se para dedama
fjc^rAVOR,
criança.
incute as 2as. ou sas. feiras, das
governanta
ótimas re/erênclas. — Cia. americana precisa, c/ expe- ma no emprego, tratar na segunda- curar à Rua Nascimento Silva 306
rcsronMbiliaáde,
'
Ipanema Depois de 2 horas. I ferências. Telefonar para
16 às 17 horas, ao sr. Luiz. Tratar
Rua México 41 s. 804. Na riência e conhecm, inglês. Cartas n." feira, depois das 9 horas. Tel:
134
0981 51
2050(1 50 parte da tarde. 23503 M 20.216, n/ jornal.
42711 50 57-9753.

17275 51
boa fam lia
companhia
Daose
*'•<"*• re16-9432
109 51

JÚNIOR EXECUTIVE REPRESENTAÇÕES Projetista de Gabaritos e Ferramentas
Rec6iitly arrived, sngiish, german, french, workable knowledge of portuguesc, sceks chollenging position. Reply to box
17231 _55
of tliis paper 17231.

PRÔF.

ACEITA-SE

Kirnia cora escritório em Fortaleza, possuindo boas referências e
lions vendedores. Procura Indústria de Laticínio, Conservas, Laboratório
2-33D 55
c Fábricas. Tclefonir para 3^-l«'ÍO. Sr. Raposo.

Precisa se, competente. Apresentar-se à Av. Santa Cruz,
4 130 — Santíssimo — Nestn. Telefone: Campo Grande 1.024
29287 55
-665.
•
__

Vendedor

DET PIANO Ãuxiíiar de Contabilidade

Contiatu-se professora toimoda il muita prática p/ lecionar a domicílio mocinha de 15 anos, no Leblon. Cartas c/ de23488 55
talhes e pretensões para o n. 23488.

TRATADOR PARA GADO

Companhia de grande movimento procura um competente e
responsável que tenha bons conhecimentos de contabilidade e
serviços corrtlatos, inclusive cálculos. Cartas do próprio punho
indicando idade, pretensões, empregos ocupados e experiência
para o n. 22256, na portaria deste jornal. 22256 55

Preciso de senhor que conheça profundamente e que tenha curso como tratador e prático veterinário para tomar conta
de animais importados, ctc Exijo que resida no fazenda, de
Peço referências. Tratar pelo teletodo conforto c comissão
20350 55
fone 22-9483, diariamente.

Oferece-se para gerente de hotel ou qualquer outro cargo dentro de ramo, possuindo muitos anos de prática nos melhores hotéis da Euicpa, falando tj.nbém fluentemente: inglês, francês,
alemão, português. Ofertas para a portaria deste jornal n. 4915.

"gMèmtTdeIiõtêl^ . COMTADOE
4915

ASSISTENTE DE CHEFIA
Firma comercial conceituada, com escritórios no Grajaú, nscessita de tapai 25 30 ânus, com conhecimentos gerais de escritório e de estatística, e cum grande capacidade de trabalho,
para um dc seus departamentos. Cartas, juntando fotografia
3x4, porá este jornal sob n. 23550, informando curriculum vitae,
pretensões e referencias. Sigilo absoluto. 23550 55

Inspetores e Corretores
15°o E 18% DE COMISSÕES
"ESCORE"
Ltda., precisa de 15 elementos atiA Imobiliária
vos para vender 2.000 lotes dentro de Campo Grande, dando
frente para o bonde c outni área perto da Av. das Bandeiras.
Tratar diietcmcnte c' o chefe dc Vendas, Sr. Vassalo, Av. Rio
Branco n 138 - 8° andar, diariamente 22303 55

IMPRESSORH PARA MÁQUINA MIEHLE
VERTICAL
trabalhar a cores, com perfeito conhecimento da máquina. Remuneração dc acordo com a capacidade. Tratar à Rua
Visconde dc Inhaúma, 134 - 16° and. - si 1.612 18734 55
Para

Aos senhores construtores e instaladores
rlé'riEletrotécnico, c«m grude pr.Ulc» itr projetos de ln$Ulaç6es

r»s r hldriullCM, thrallíac.io d<«trs serviços e dc lidar rom operários.
oterece o* seus servltoi, Pr*tcns6*s moiirsi.-s. Favor dar nome c enderêço p.»r.\ * pniuil* deste jornal n. 2M03, p»r» entendimento pes55
¦oal 1'eco »l|,llo.
'2M03

Precisa-se. Rua Alvares de Azevedo, 538

Imp-oitante fábrica de essências para perfumarias, procura
elemento qualificado. Lugar de futuro. Exigem-se amplas reEscrever para o n. 21707, na portaria deste jornal,
ferências
indicando conhecimentos e pretensões.
21707 55

Maria da Graça.
22280 55

"RAPAZES

Procuiam-se, com instrução, para entrega de livros e ou"Edições
Melhoramentos". Apresentar-se à Avetros serviços das
andar, grupo 601, com o sr. Jorge.
6.°
Maio,
13
13
dc
nida
23618 55

Escritório no centro precisa de boa dactilógrafa e que tenha noções gerais de serviços de escritório, com boa letra e
boa aparência. Ordenado inicial CrS 5.000,00. Cartas de pró21739 55
prio punho porá o n. 21739, nr; portaria deste jornal.

PRECISA-SE DE

DATILOGRAFA

DESENHÍSfA

MECÂNICO
"PLAINADORES

Senhor estrangeiro, casado, sem filhos, com longa prática
em fruticultura, criação de yado
lavoura em geral, procura
lugar de administrador de fazenda ou Sítio. Favor telefonar
55
23551
para 29-1254. sr. André.

- FERRAMENTEIROS E 1 TORNEIRO

TÉrMIfn „ PAI DFIPAÇ

*

Precisa se à Av. Suburbona
falar com sr. Joaquim.

\ *f^l_lj»
mm t1 Il\l*l_f
«4
m.m+
*
¦ ^" m%W L
\r

n. 132,

fundos

-

Benfica,
23590 55

ENGENHEIRO RE
RADIO TRANSMISSÃO

precisa de técnico para tratamento dc
água de caldeira. Escrever indicando experiência, etc , para
Caixa^strl 3.656 — Rio.
2298 55
Firmo

Precisa se com prática. Apresentar
Neri n. 324, ao sr. Augusto.

IDO
referências à Rua Ana
23398 55

TÉCNICO QUÍMICO AHALÍSTA
Importcinie Indústria de Tintas precisa contratar um, com
e demais informaprática. Curtas com referencias, pretensões
deste
na
n.
23372,
o
jornal.
2337Z 55
portaria
ções paia
Preciso sf de uma com conhecimentos gerais de arquivo e que
Respostas indicanpossa execular tambóm serviços de escritório.
c salário para a
ocupados
empregos
í do nacionalidade, idade,
29085 55
I caixa deste jornal nã 29085.

Lady with execulive abilily wsnted for posiüon with American Cosmetic Company for training snd management of Demonstrafor Sales Organizafion. Should be fluenf in English and
Porluguese, have poise and personrliíy. Application letfer
should include ali delails, referentes and pholo. Caixa Pos1470°55
tal 649.
_.._
ELETRICISTA - BOMBEIRO !!
AUXILIAR DE CARPINTEIRO

Hotel n.i Copacabana admito Blètrlclsta-Bombelro c nmio-ntirlal dr
Carpinteiro. Tratar com sr. Melo, ;*i Rua remando Mendes n. 7 •-¦ni68
35
(entrada de serviço).

RAPAZ
r> ' isc, brasileiro, quites com serviço militar, r|tie tale liiüles t
escreva a máquina, conhecendo serviço de telegrama». - Pede-«e rrfesalas 510/1!.
rênelas. Tntar á Avenida Presidente Vargas n. 6J2 - 5"
202.'! I 85

Preci.o-st de um com prático em serviços dc solda elétrica,
Os candidatos
para trabalhar no interior de Minas Gerais
12
dc maio, entre
deverão procurar o sr. Arimar, segunda-feira,
5927 55
4.°
andar.
112
1.°
Março,
Rua
de
10
à
e
horas,
8

Preciso se para familia de fino trato. Exigc-sc referências.
23384 55
Tratar depois das 10 horas a kua Toneleros n. 154.

Empicsa necessita de rapoz com conhecimento de máquinas
de escrever e contabilidade para horário integral. Apresentar-se
com referências à Rua México n. 3 - 2.° andar. 21786 55

ADMINISTRADOR DE FAZENDA

I l\*l
l|V>V/
*"*¦ *<^ *
* ¦ ^^ ^^

R'CAN ICO
COM PRI

para escritório de Clube na Glória. Semana de 5 dias. Ofertas
55
22296
para o n. 22296.

Precisa-se de um desenhista competente, para execução de
plantas dc tanques de aço e caldeiraria pesada em geral. Tratar à Avenida Brasil n. 10.335 — EBSE — Olaria. 22302_55

importante

A STANDARD ELECTRICA S. A. admite um engenheiro
com experiência em rádio tionsmissão para elaboração de pro; jetos e p-opostas de vendas. Trator na Av. Rio Branco, 99 101
21770 55
Precisa-se de jovem trabalhador com conhecimentos de conta- j — 10.° ondur, 8,30 às 11 horas.
bilidade, doctilografia e seção do pessoal. Cartas para o número 23541. na portaria deste jornal, dando idade, habilitações,
23541 55
pretensões c fonte de referência.

ESCRITÓRIO

Engenheiro metalúrgico

Firma industrial e comeaial de grande movimento precisa
dc vendedor com conhecimentos no ramo de perfumarias Tratar com Sr. Dovid ou Sr. Vicente, à Rua João Alvares n 19 —
transversal à Rua do Livramento 22400 55

VENDEDOR -- PERFUMARIAS

55

DACTILÓGRAFA

senhora
ariminlstratho. uma
un» senhora
Prtclsamo] par* nosso departamento administrativo,
Precisamos
i»n>H
itmi
i-,tmi'r.<ii1
AYtutrlÃnr-lfl
nr*i*K
»m
rlatuífir.irin
rir
rir
classificação
experiência
em
comercial,
tino
ou ihAm
moça. com
previa
contas e serviços correlatos. ótimas possibilidades paia o futuro. Apreurntar-se á Ax Rio tlranco n 111 - i • andar — Sr. Ilalpern — das
«
V.Ui
1 as 11.30.

tUpat ecm ?i anos exercendo atualmentr funcio de destaque no
Ittor de vendas de frande lirma. com muita vontade de trabalhar
para procrcdtr um pouco mais. ofereee-se para o cargo de vendedor
ou Inspetor. Cartas para o n MüW na portarta deste Jornal. T3SW J5

CrS 12.000,00
Organização de varejo, com sede em Copacabana, necessita
contador hoi.üitcc'o. Horário integral. Cargo de futuro em firma nova. Curtas para o n. 17252 deste jornal, na Ag. Copacabana, dundo referências, idade, empregos anteriores, etc. Si17252 55
gilo absoluto.

TORNEIRO

Cargo de Responsabilidade
A Indústria de Artefatos de Borracha ou
Materiais de Construção

Para colcaçõo de artigo novo, precisa-se de pessoa que
esteja b<;m relacionada em lojas de brinquedos e artigos de
criança, à base de comissão. Av. N. S. Copacabana n. 861,
salaj.207
___
1079J55

Grande 1024
4.130. Santíssimo -Nesta. Telefone: Campo
29288 55
e 665.

I

VENDEDORES

Firmu especializada em máquinas para açougues, padarias,
Registrado no CREA, conhecedor das possibilidades c recur- confeitarias, restaurantes, ctc, com fabricação própria e imsos da indústria nacional, desejando fixar residência na América portaçáo, nr-cessita de elementos ativos e conhecedores do ramo.
do Nortr, i.iiediações Chicogc, oferece seus serviços profissio- Procurar o sr. Pena, á Proio do Flamengo n 64-A, das 8 às
55
27198
nais Cartas para este jornal sob n. 20364. 20364 55 ,9 horas

QUÍMICO ANALISTA
¦4.

(FORMADO PF.I.A ESCOLA NACIONAL DE QULMICA)
Importante Industria de Tintas no Distrito Federal preelsa de eonIraiar um, cnm prática. Cartas com referências, pretensões e demais
informações para o n. 23171, na portaria dMte Jornal. ____ 2111J SS

SECRETÁRIA

Companhia Americana precisa de esteno-dartllõerafa, com bon« ronhcrlmento» dt portucués. instriici<. serundária e boa aparência. Dasr
— Crf 10.OOO.oe para o período e*perlmrntal, semana de i dlai. Cartas
2«ttJ 55
para Calaa 1'ostal 203115 désle Jornal,

Chefe de Contabilidade
Grande e antiga empresa industrial precisa
chefe para serviços de contabilidade. Inútil
candidatar-se quem não estiver realmente
habilitado. Paga-se bem — Sigilo garantido.
Cartas informando pretensões de remuneração, habilitações, referências, cargos ocupados e demais dados pessoais, para êste jornal,
23537 55
a caixa n. 23537
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Precisa-se

CALCULISTA
INDUSTRIAL
para Artefatos de Aço, fábrica perto de Duque de Caxias.
Favor apresentar-se à Av. Presidente Wilson, 210, sala
55
314 para provas e demais detalhes. 17325

prediais (elétrica, hidráulica e de esgotos). Necessárias boa instrução e experiência comprovada. Idade 25 a 30 anos. Cartas

A Firma Mecânica Tempo Lida. precisa de dois vendedores
com ou seu experiência. Dá-se ajuda de custa, comissão e

55

n

Mãv

mw I

II

senhorita.

Não

formações

sobre

ou semelhante, o qual exig.í bastante desembaraço, ponderoção,
29108 55
firmeza o a devida experiência.

*'

Aúxili ir para
Gerente de Vendas

Grande Indústria operando em todo o território nacional
,
'precisa dc elemento jovem (25 a 30 anos), conhecedor dc Or'ganização
de Vendas e disposto a viajar para qualquer parte
c
do país. Pega-se ótimo suIómo. Cartas juntando fotografia
mencionando experiência, gria de instrução, idade, etc, para
As propostas serão estudadas com
o n. 29087 a/c deste jornnl
'absolutojigilo
55
._
29087

ESTENO-DATILOGRAFA
j? PORTUGUÊS-INGLÊS
Importante Companhia necessita de esteno-datilógrafa em
Português e Inglês, com prática.
As candidatas deverão escrever a portaria deste jornal
Caixa n.° 20273, fornecendo dados pessoais e experiência.
Condições: - Ser brasileira - Salário: - Cr$ 19.000,00.
20273

55

JOVENS COM INSTRUÇÃO
SUPERIOR
Importante n concelttwdn rnipròsa industriai e comercial, norte-amerlcana, de Âmbito lnlpriiurliiii.il, oferece extraordinária opnrtuindarie a
lovem n»e poasuam InstruçSo superior, e o.ue tenham bons conhecimentoi de lutlês. Os candidatos admitidos serilo submetidos a um treinamento tír.nlco Intensivo c especializado dc vendas c aplicação de
maquinas de erande renome e RCCltaç&O.
Durante o treinamento, quc di.iarí pouco mais de um ano, será propnrclonado um tinm ordenado fixo. Posteriormente, alem dc aumento do
ordenado fixo scrflo proporcionadas ótimas comissões,
Os Interessados devem dlrlçlr carta de próprio punho, acompanhada
dn fotografia recente, mencionando os cursos quc possuem, empregos
"877 na
anteriores, e outros detalhes julgados convenientes, para o n
portaria deste Jornal. Todos os entendimentos serão mantidos dentro do
7877^55
mais completo sigilo.

INDUSTRIAL
ENGINEER
Fully Qualified British Engineer secks
chaiige, position of responsibility. Manufacturing Mechanical & Electrícal. Many yrs, experience, Portuguese & labour laws. Please enin757 55
quire box 10757.

(INE FOTO

Procura-se vendedor de produtos químicos
Introduzido em fábricas de papel, corlumes e
têxtil - 0RDI LTDA. - Rua México, n.° 41 Grupo 1.603. 23657 55
¦
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Grande Laboratório Nacional dc Produtos Farmacêuticos,
jrecisa dc medico poro seu Qucdro de Propaganda Cientifica.
Ofertas cem rcferèncios, estado Civil c pretensões, poro 0 nú55
mero 27044 neste jornal.
27044

ao

sexo.

rapaz como

Cartas

in-

com

dados

anterior,

experiência

prócompetente, tenha
serve

com regular instrução, entre 18 e 30 anos, para propaganda
de artigos de pertumarias com distribuição de amostras e
vendas exclusivamente residenciais, para as zonas Sul e Tijucá. Salário básico: 15 a 20 mil cruzeiros, incluindo ordenado, ajuda de custo e comissões. Tratar pessoalmente das
9 às 12 e de 14 às 17 horas, à Av. General Justo, 275
Grupo 206 - (Castelo-Aeroporlo). 88283 55

E EXECUÇÃO DE

SILOS E OBRAS INDUSTRIAIS
ACEITA
Cartas

ao

n.

SERVIÇO

7871

deste

Vendedores - Viajantes

jornal.
7871

55

GERENTE - ENGENHEIRO - RELAÇÕES
PÚBLICAS

Tradicional empresa fabricante de materiais de construção de
1.° qualidade, tais como: Produtos de Cimento-Amianto, Produtos de Concreto, Produtos de Marmorite, Plásticos, etc,..,
ampliando suas vendas ao Interior, e tendo algumas zonas ainda
vagas, PROCURA VENDEDORES, já viajando para outras firmas,
que possam cooperar na vendagem de seus produtos nos Estados.
Cartas ao Depto. do Interior — Caixa Postal 1924, Rio de

Engenheiro mecânico e eletricista, com 25 anos de tirocinio
no Brasil, em cargos de responsabilidade, registrado no CR.EA.,
possuindo excelentes contatos com as indústrias produtoras de
equipamento portuário, ferroviário e minas, familiarizado com
os mais importantes projetos no país, bem relacionado nos meios
oficiais, M V.O.P., B.N.D.E., R.F.F., etc, assim como junto
à indústria privada, desejaria aproximar-se de empresa expandindo nesses setores e onde suas aptidões possam ser plenamente
aproveitados em benefício mútuo. Cartas para o n. 21631.
21631
55

Janeiro, informando: idade, instrução, materiais que vende, praças e tipo de clientela que visita, intervalos, condução utilizada, referências (indispensável), etc.
5640 55

AR DE FUTURi

~ BALCONISTAS
MESTRE
MECÂNICO MECÂNICO FERRÂMENTEiRO ESPECIALISTA EM

Grande companhia
pria

Fábrica de válvulas, Com fundição de bronze no D. F.,
procura mostre. Finalidade: racionalização e aumento de producão. Ofertas à Niagara S/A. Rua Juan Pablo Duarte nú55
__
21714
mero 36-A.

COM PKA - S ÉT CASA S

~

Procuiamos com urgênc;n para nossos clientes duas casas
na Zona Sul, 1 na base até 3.000.000,00 e ou,,ra na base até
8.000.000,00, preferência em centro de terreno. Pagamento à
"ICCA"
LTDA.,
vista. Trotar na SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
Avenida 13 de Maio, 23 - 4.° andar — Tels. 52-2212, 42-1188
55
22414
e 4218597_

VIAJANTE - NORTE
O F E R E C E - S E
Viajar Ha Bahia ao Pará, solteiro, 29 anos, instrução nivel
superior, eficiente. Com sólidos relações nas firmas de 1." categoria. Operando a 7 anos neste setor, poderá ser a zona toda
ou um, ou mais Estado. Conhecendo Relações Públicas, Promoção de Vendas, Cadastro, Controle e tudo que se relacione
a vendas. Aceita viajar com firma organizada, com despesas e
comissões. Poderá ser também, Supervisão ou Gerência de Filiais. Dá-se fiança ou depósito om dinheiro até CrS 100.000,00.
Telefonar para 32-1220 ou 43-7587. Sr. Tennyson — Hotel
Monte Alegre.
22398
55

srT^capTtATista

Contador com 26 anos de idade, casado, corretor oficial de
seguros, profundo conhecedor de serviços de despachante, motorista, conhecedor do ramo imobiliário, etc, oferece seus serviços profissionais como assistente pessoal, podendo oferecer
as melhores referências. Favor escrever para a portaria deste
'j_
22380 55
jornal n. 22380.

ADVOGADO MILITANTE
falando correntemente inglês e francês, procura colocação, em
departamc-t.ro jurídico, de preferência de firma estrangeira.
Cartas para a redação deste jornal, sob n. 17268, Sue. Copa.
17268 55

DESENHISTA
Agênciu de propaganda admite profissional, com prática,
"lay-outman"
"ortefinalista".
e que seja
Experiência anterior,
e
indispensável. Tratar na Av. Churchill, 129 - 7.° andar —
42921
Sala 704.
55

ElRETÁRIA
Precisa-se Inglés-Português habilitada, prática e rápida dacCortas

tilógrafa.

com

fotografia

e

pretensões

Av. Rio Bronco, 20 • 19." andar.

ao

sr.

42640_55

10 anos

mais

de

com

mais

Diretor

de

cartas

800

dc

chefia
operários,

com

39

escritório

anos
de

atualmente

de

paro

de
este

confiança,
jornal

aardo-lhe

paru

o n.

os

melhores

21857.

idade,

com

Indústria
cargo

o Brasil, oferece excepcional oportunidade
onos.

Exige-se

instrução

21857

produtos por todo
para rapazes ate 16

de

possibilitando, ossim, o
desenvolvimento e ocesso dc empregado a cargos de maior casecundária,

horário,

permitindo a continuação dos estudos,
com semeno de cinco dias e boas condições de trabolho Cortas
tegoria

ótimo

ssmona

Exigido: instrução secundária completa,

de cinco dias, escritório

indicando

idade,

pró-

de atingir

empregos

no comércio.

no centro.

anteriores,

Bom

Cartas

ordenado

ao

e re-

7878 55

CORRETORES(AS)

Retiro —
29000 55

Estamos reorganizando nosso quadro <lr corretores, oferecendo excep»
cional oportunidade a pessoas (rapazes ou mocas), do boa apartada, alivas c coiiípclentcs para vendas dc aptos, c terrenos. Expediente lnlosral, pagaildo-se ajuda tle custo após n pcrjnrlo de experiência. Apresentar-se na Rua Marques de Abrantes, :i7 - empo 102. 292:n 55

Empresa de construção civil — precisa de desenhista
com muita prática em desenho arquitetônico, desenho de
instalações, esquadrias etc. Deve ser organizado e será
responsável pelo arquivo do Departamento técnico. Salário base Cr$ 9.000,00. Lugar de futuro. Escrever para a
portaria deste jornal de próprio punho, dando referências,
experiência anterior e dados pessoais. Guarda-se absoluto
sigilo. Não ser estudante de arquitetura ou engenharia.
44844 55

GRANDE OPORTUNIDADE
Precisa-se de rapazes em importante organização de seguros.
Os interessados devem comparecer à Av. Rio Branco n. 185,
10.° andar, sala 1.005. Segunda-feira. 19626 55

j
i
I
I

Engenheiro especializado em: Tijolos. I.adrilhos, Manllhas, l.ouça Aet
Pó de pedra (doméstica, sanitária e AZULEJOS INGRETAVEIS), Porcelana: (fcldspátira c estcatltlca) Domestica, Alia e Baixa tensão. Ile[ratados, etc.
Estudos e cxploraça.0 de matérias-primas, Projetos t
remodelação de: Fábricas, Tornos, ele
(Hcrece seus serviços, base:
Tempo Integral, parcial, estudos c consultas. Respostas para Caixa Postal 2.Í01 — lllo de Janeiro.
2!i:i2K 55
PRECISA-SE

DE~

ESTENO-DACTILÓGRAFA '
com prática, apresentar-se n Avenida Presidente Vargas n. 446,
21° and., sala n. 2.105, das 8 às 12 horas e das 14 às 17
horas.
_21560
55

TEM HORAS DISPONÍVEIS!

Assistente de Gerência

Caso deseje aproveitá-las em atividade rendosa, fácil e sem
horário, traJicional companhia oferece ooprtunidade a pessoas
Precisa-so para grande firma de importação (metais, ferro, trabalhodnus
para ganhar mais dc CrS 6.000,00 extras todos os
etc.) com bons conhecimentos dos serviços de venda e escritório. I meses. Faça uma visita aos nossos escritórios,
para melhores deOfertas do próprio punho, com curriculum vitae e pretensões | talhes. Av. 13 de Maio, 13 - 20.° andar, sala 7. Centro.
Qualpara a Caíxa Postal 4.133, Rio de Janeiro. 937 55 quer dia, das 10 às 20 horas.
20252 55

Às grandes empresas
oferece-se
Pessoa de sólida reputação e experiência tonto no país como
no exterior, curso superior, iniciativa, falando inglês fluentemente, paro cargo de chsíia no Rio ou no exterior, assistente
de diretoria, relações públicas, contact-man com os governqs,
etc. Motivo: permanência no Rio ou exterior, podendo viajar,
mas com melhoria de posição e salário. Favor escrever para
o n. 21645 deste jornal.
21645 55

j

TEMOS VAGAS PARA PESSOAS DE BOA
APARÊNCIA

ambos os sexos, para trabalho fácil e rendoso, sem horário,
com boa remuneração, podendo acumular com outras ocupações.
Tratar das 10,00 às 20,00 horas, na Av. 13 de Maio, 13 -20°
andar, saias 8 e 9 — Centro.
20253 55

Departamento Pessoal

Alemão, 28 anos, solteiro, desenhista projetista de máquinas c ferramentas, com prática cm direção de metalúrgica, falando correntemente português, alemão e inglês, procura lugar
de responsabilidade e futuro. Cartas para a portaria deste
jornal, agência Copacabana n 17240, com as condições de trabalho.
^__
17240 55

A INDÚSTRIA OU COMÉRCIO
(ELETRICIDADE)
Aposentado federal, com referências e reloções no comercio e na administração público, técnico autorizado pelo C.R.E.A.
em eletricidade e telecomunicações, procura cargo dc direção ou
representação de vendas. Tel. Corrêa, 27-3458. 17236 55

MESTRE DE OBRAS
Preciso st mestre geral com perfeito conhecimento de escritura e acobamento. Tratar à Av. N. S. de Fátima n. 22-A
— Dept". de Engenharia, ács 16 às 18 horas. 42452 55

-

jENH0RAS QUE TRABALHEM F0RA

Firma de grande movimento, no centro, procura um auxiliar
que tenha noções de Leis Trabalhistas e que seja bom dactilógrafo. Cortas do próprio punho indicando idade, pretensões,
empVegos ocupados e experiência para o n. 22257 na portaria

22257

CARGO DE DIREÇÃO EM INDÚSTRIA

55

Sras. com muita experiência de cuidar de crianças, aceitam
para tomar conta, das 7 às 18 horas, crianças de 2 a 7 anos,
com ou sem refeições. Inf. Tcl 32-7243, D. Elvira ou D. Mónica.
18728 55

Arquiteto ou Desenhista

Procura se engenheiro devidamente registrado, para cálculo
dc concreto armado e direção de obras. Respostas com deta22250 55
lhes e pretensões para caixa n. 22250 neste jornal.

Chefe de Expedição

Precisa se com prática dc planta de arquitetura, instalaHorário integral. Tratar à
ção comercial c decreto 6 000.
Av. N. S. de Fátima n. 22 A — Dept". de Engenharia, das 16
42452
às 18 hores
55

Contra-mestra modcllsta

Fábrica
Fábnca de confecções do
ds saias, shorts,
shorts. calças, etc ,. necesnect
Grande fábrica de pertumarias procuro um bastante com- sita dc contra-mestra modelista, de capacidade comprovada,
55
e enérgico. É indispensável conhecer bem os serviços bom
Dados' pessoais e cortas porá a
'. petenfe
góslo e personalidade
de armazenagem, encaixotam^nto, embarques e documentos fis14639 55
portaria oê lc jornal n. 14639.
cais. Cartas com fotografia para o n 14713 na portaria deste
55
14713
j jornal.

PRATICANTE
DE ESCRITÓRIO
distribuidora

possibilidade

referências,

Grande companhia precisa, com urgência, de um engenheiro
para supervisionar e ocoordenar vários trabalhos a serem executados independente e simul*àneamente por especialistas, paro
Carta
construção de grande instaiucão industrial nesta cidade
com referências para o n 21644, na portaria deste jornal.
21644 -55

americona,

Caju

de

GENHEIRO |

Companhia

n. 321

excelente

ferências,

ENGENHEIRO CIVIL

grande

ocupando

Seidl

que oferece

iniciativa

~~CERÂMICA~"

deste jornal.

Financeiro, desejando melhores condições, aceita oferta,

cargo

para

de

cusodo,

salário,
n. 7878,

Hermes,

ONTADO
brasileiro,

Rua-Carlos

lugar

de pessoa com

conhecimentes de inglês, prévia experiência

FERRAMENTAS E MÁQUINAS DE EXTRUSÃO
Precisa-se —
Rio de laneiro.

para

necessita

um pôsto administrativo.

Casa de Tapeçarias e Decorações, admite com boas referências. Tratar, R. do Ouvidor n. 104 - só de 12 às 13 horas.
55
27102

21783 55

DED0R

restrições

fazemos

redação

com

pessoais, pretenpara a Caixa Postal n. 5066, anexando uma foto55
3x4.
23580

Contadoi,

Firma espedalisada no ramo, procura elemento com caparidade comprovada, tanto comercial como administrativa
para lugar de chefia.
Conhecimentos da língua inglesa, facilitarão.
"curriculum-vitae"
Respostas com
e a remuneração desc
jada, para o n.° 21783 na portaria deste jornal.

correspondente

etc,

PÁRA CLUB
Precisa se, para Clube social e esportivo de projeção, na Zona
Sul, pessoa com as necessárias habilitações e bastante prática.
Paga-se bom, base Cr$ 20.000,00 mensais e guarda-se sigilo.
Resposta poia a Caixa Postal 4.330, com informações detalhadas, ' experiêrcia anterior, rctcrências e fotografia recente.
É favor somente apresentar-se quem já exerceu cargo igual

admite

pria. Indispensável que seja ágil, esforçado,
experiência e se possível estenógrafo. Tonto

jjrafia

H%

Cia.

Admitimos 5 motas de bôa aparência e desembaraçadas

Indústria Eletro-Mecànica com 130 operários situada no Rio
de Janeiro, necessita de Técnico com capacidade e experiência
para projetar e organizar piodução em grande série. Enviar
carta paro a portaria deste |ornal, n. 18732, indicando lugares
onde trabalhou e pretensões. Será mantido sigilo absoluto.
18732 55

ESPECIALIZADO EM CÁLCULO

CORRESPONDENTE
Importante

Propaganda - Perf umarias

ENGENHEIRO CIVIL

Indústiia de malhas, em fase de expansão, procura elemento jovem e inteligente, entre 23 e 30 anos de idade para
ocupar o cargo recém-criado de assistente da diretoria para
produção, Solário inicial df CrS 15/17.000,00.
Dirigir-se ao Instituto de Seleção e Orientação Profissional, Rua Candelária n. 6 - 4.°, diariamente de 8,30 às 11,00 e
2722255
das_13_ às 15 horas.

soes,

ra*.

pretendido para
portaria
55
23415

ASSISTENTE DA DIRETORIA
P/PR0DUCÂ0

orientação técnica.
air-se à Rua Carmo Neto, 218-A - 1.° andar no horário da manhã.
e procurar o Sr. Hermenegildo,
20535

a

n. 23415.

deste jornal

Importante organização nesta praça precisa de elemento
com grande prática. Tratar Rua Ubaldino do Amaral, 49-A.

23684 55

salário

e

refererências

indicando

TÉCNICO DE TV.

,„•

PRECISA-SE DE DIRETOR
DE FÁBRICA

distribuidora de petróleo precisa de bom descem desenho propriamente dito e elaborar
trabalhar
para
pequenos p.ojetos de construção civil e instalações mecânicas c
Companhia

nhista

próprio punho, indicando idade, grau de instrução e ordenado desejado para o n. 20217. na portaria déste jornal

do

20217 55

ESCRUTURÁRIO
Organização americana, de âmbito nacional, precisa de elemento hamlitado em serviços dc cálculos, com boas noções de
estatísticos, e ainda, com redcção própria, para preencher vago
Será dada
em corgo de carreira, com possibilidades de acesso
preferência a quem reunir, ás quolidades acima, boa soma de
Expediente
conhecimentos gerois e ulqumas noções de inglês
de cinco dius por semona, co-n horário favorável. Ótimo solário
Cartos do própiio punho devem ser endereçadas ao n. 20219, no
portaria deste jornal, indicando idade, estodo civil, nacionalidode, grau de instrução, hrbilitações outras olém das requeridas, e experiência anterior.
20219 55

Gerente - Oferece-se

Pessoa de inteira idoneidade-, formado, e com familia constituida, com excelente prático comercial e podendo apresentar as
melhores referências, desejc«o de mudor de atividade oferece
seus serviços com bco e me1rn>' remuneração e possibilidades dc
acesso. Cortas porá a porterio deste jornal n. 29093
29093 55

Gereiite-Técnico

Importante indústria de plásticos reforçados com fibras de
necessita de um competente GERENTE-TÉCNICO, que
possuo adequodos conhecimentos do produto e suficiente exSão exigidos bons conhecimentos do idioma inglês e
periéncia
boos noções do português. Os candidatos que estiverem inte"curriculum
ressedos deverão enviar
vitae", com fotografia recente, nacionalidade, estado civil, idade, cópias dos certificados
dos últimos empregos exercidos, bem como solário desejado,
para a Caixa Postal n 3 276, Rio de Janeiro 12805 55
vidro,

AMERICAN WANTED

_

Yonn(~man or tlrl», lh»t »i«h to work In ipar» time. tmder rnmlitinn
hMls, in * very noble tollow up leiteri eampxltn of frl»ndihlp »nd
iindentandinj between V S A
jnd Hratll
PortOfoete not nrtrturv.
Please oil Mr Almeld». A» Rio Bnncu IM, 2nd, room 20». Tel 22-S25I.
«rter noon, bftween 1 and 2 oclock.
22129 Si

Inspetores(as) - Precisam-se
Ajuda de fnrto, Crí II ml! — ComlMée». CrS 10» mil * mala Cri 20fl.n«
por hnra. enquanto aprende. Trabalho fj hora» pnr dia), de fin« económlro-p»iro.ioclaH Rmnlie »a Ia hora» — Av Rio Branco, US. 2* andar, «ala 2», Tel. 22-i:si — Major Sthnoor. Mais «'nh* na hora.

¦ 'tjritarw _pr^fi
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EMPREGOS
renome mundial do ramo de produtos químicos
procura para o Departamento Farmacêutico de sua associada no Rio de Janeiro.
Firma

de

oferecendo para pessoa
remuneração condigna.

dinâmica

posição

de

destaque

DIVERSOS

Standard Electrica S/A
precisa
Mecânicos de Televisão

CHEFE DE VENDAS
e

EXIGE-SE
comprovada experiência na chefia de vendas num ramo
*
de produtos populares ou científicos distribuídos por
farmácias;
conhecimentos de distribuição,
pesquisas do mercado e
todos problemas adjacentes;
conhecimento das
principais praças do país e suas respectivas freguesias;
idade entre 35 a 42 anos.
Ofertas com curriculum vitae, pretensões e referências,
deverão ser encaminhadas ao n.° 12.842 na portaria deste
Jornal. — Guarda-se absoluto sigilo. 12842 55

ESTAGIÁRIOS
OPORTUNIDADE EXCEPCIONAL
Importante Companhia, operando no ramo têxtil e, sediada na Zona Sul da
Cidade, procura contato com jovens interessados em desfrutar de excelentes
oportunidades nos seus diferentes departamentos industriais, como ocupantes de'
cargos de responsabilidade, após treinamento.
A Companhia é conhecida, sobretudo, pelos relações com seu pessoal, proporcionando interessante ambiente de trabalho e reais possibilidades de progresso.

CONDIÇÕES

1) Idade 16-20 anos;
2) Instrução mínima: ginasial ou equivalente.
Conhecimentos de inglês e português;
3) Habilidade no contato com pessoal;
4) Bom salário inicial.
Favor apresentar-se diariamente, Rua Marquês de Sâo Vicente, 83 — Gávea.
Departamento do Pessoal, com êste anúncio.
40464 55

Mecânicos de Rádio
Técnico de Televisão
Apresentar-se à Rua Carmo Netto n.° 176.

Procuramos vendedores dinâmicos especializados em ferramentas e instrumentos de medição
com prática e conhecimento da praça. Remuneração à base de ordenado, ajuda de custo e comissões. Preferível possuindo carro próprio. Apresentar-se na PANAMBRA - Av. Rio Branco, 311
- 6.° and. segunda e terça-feira próximas, das 8
18740 55
às 10 horas.

TÉCNICOS
EM FERRAMENTAS
E INSTRUMENTOS
Oferecemos ótima oportunidade a engenheiros récemformados, pessoas dinâmicas, com conhecimento do ramo de
ferramentas para mecânica e instrumentos de medição, para
serviços de vendas. Remuneração à base de ordenado e comissòqs. Apresentar-se na PANAMBRA - Av. Rio Branco, 311 - 6.°
r?i
and. Segunda e íêrça-íeira próximas das 8 às 10 horas. 42541

REPRESENTANTES
Possibilidades de Descomunais
Vencimentos
organização Paulista, bem introduzida no
ramo, procura alguns vendedores — viajantes, para vender
produtos de constante consumo de própria fabricação e importação, no Distrito Federal e no Estado do Rio de Janeiro.
Grande

Oferecemos comissão bem elevada e damos instrução teórica e prática, bem como assistência completa e permanenrê.
Elementos realmente capazes, e de impecável apretentação, apresentem-se 2.a feira das 9 às 11 e das 14 às
17 horas, em nosso escritório filial Rio, à Rua Visconde de
Inhaúma, 58 — 7.° andar — conj. 701. 42525 55

\

Planejador Industrial
V

Companhia americana precisa de
PLANEJADOR INDUSTRIAL com
grande prática, experiência no ramo,
conhecimento de inglês e idade máxima de 27 anos.
j
m Cartas para a portaria deste jornal sob n.° 42598.
42598 55

42591 55

CHEFE DE OFICINAS
Precisa-se de chefe de oficinas de manufenção de veículos, que preencha as seguintes
qualificações:
— Idade máxima: 32 anos;
II — Curso ginasial completo ou curso
técnico;
III — Estar quites com o serviço militar;
IV — Perfeito conhecimento de motores
a explosão, Diesel, etc.
Salário: CrS 15.000,00 mensais. — Tratar
com o Sr. Henrique, das 9 às 16 horas na Avenida
Cidade Lima, 166. 19566 55

CALIBRAD0R PARA
TORNOS REVÓLVER
Precisa-se de OFICIAL CALIBRAD0R para fornos revólver
de alfa capacidade. — Exige-se pessoa com experiência de no
mínimo 5 anos no ramo.
Carfas com pretensões, informações sobre frabalhos anferiores, idade, nacionalidade, etc, juntando fofo 3 x 4. Guarda-se
sigilo absolufo.
Carfas para a portaria dêsfe jornal, sob o n.° 42922.
42922

55
T~l

VENDEDORES
Importante organização com indústria de móveis de aço para escritório, em fase de grande expansão, admite elementos ativos e de

VENDEDORES
TÉCNICOS

2." Caderno

bôa aparência, para a formação de seu quadro de vendedores.
Promoção de Vendas bem planejada e ampla
cobertura publicitária apoiarão a tarefa dos
candidatos que tiverem disposição p/ vencer.
Período de experiência de três meses, durante
os quais os candidatos terão três aulas semanais sobre o material e sua técnica de venda.
Informações todos os dias, das 9 às 11 horas,
com o Sr. Antenor, na Av. Erasmo Braga, 227B — Loja.
21694 55

CALDEIREIROS
SERRALHEIROS
CHAPEADORES
Precisamos

Bom'
ordenado — Apresentar-se a Kl BRÁS S. A. —
Estrada São João de Meriti, para Caxias. —
Tomar em Caxias lotação Matadouro até final
ou ônibus em Meriti.
42566 55
somente

competentes.

STENODACTILÓGRAF 4
INGLÊS-PORTUGUÊS
Companhia Americana precisa de uma no início de
carreira que tenha bons conhecimentos de inglês, alguma
prática de secretariado, redação própria em ambos os idiomas, desembaraço e ótimos conhecimentos de
português. As
interessadas podem apresentar-se na segunda-feira, dia 12,
à Rua Visconde de Inhaúma 134, 12.° andar. Falar com o
42418 55
Sr. Fernando.

AS LOJAS DUCAL
PRECISAM:
Senhor com grande capacidade de chefia, para seção de
escritório comercial, 30/35 anos, conhecimentos de contabilidade (preferível contador), experiência em sistema de controle. *_
Base inicial 12.000 a combinar.
cn
—
2.u lo- ^
Apresentar-se com retrato; Rua das Graças 61
Cn
— de 9/12 e 15/18 horas (Ônibus Mauá-Fátima).
ja
Cn

ENGENHEIRO CIVIL OU MECÂNICO
Companhia americana precisa de engenheiro civil ou mecânico com
experiência anterior comprovada e, de preferência, com conhecimento»
de inglês.
viajar e aceitar transferência para
O candidato deverá dispôr-so
do
Pais.
qualquer parte
Ótimo horário, com semana de cinco dias e boas condições de trabalho.
Cartas com Curriculum Vitae para a Caixa n.° 20216 na Portaria dês55
te jornal.
20216

SIEMENS DO BRASIL
PROCURA

Engenheiro ou Técnico
para projetos de instalações telefônicas para nossa filial de
Sâo paulo Lugar de fu*_ro Dá-se preferência aos candidatos
que conheçam o idioma clemão. Apresentar-se à Av. Rio
Branco n. 10, sola 404.
42441 55

Esteno-Dactilóg;íaf a
Tradicional empresa internacional oferece
boa oportunidade a moça, com perfeito conhecimento dos idiomas alemão e português. Lugar de
futuro. Ambiente de trabalho agradável. Sábado
livre. Av. Rio Branco, n.° IO, sala 404.
42141 55

Estrangeiro, radicado há 5 anos no país, com profundo conhecimento de projetos e desenho de ferramental. maquines industriais e mecânica de aparelhos domestiços, procura empresa de grande vulto onde possa
aplicar devidamente suas habilitações, idade: 35 anos.
Experiência no ramo: 15 anos. Trabalhou em estabelecimento naval-militar, no exterior. Chefe geral de fáCartas para n.° 23591 neste jornal. Entrevista
pessoal absolutamente necessária. 23591 55
brica.

Controle de Produção
Precisa-se de elemento jovem para chefiar pequena seção
de controle de produção em fábrica de grande e variada produção. Exige-se conhecimentos e experiência em fichários gráficos,
carga de máquinas, etc. — Noções de contabilidade e inglês
desejáveis. Escrever para a portaria deste jornal, caixa n.°
21738, fornecendo curriculum-vitae e pretensões.

21738 55

CONTADOR
Precisa-se, competente, com firocínio de mais de 10 anos
e capaz de reorganizar e dirigir a contabilidade comercial e
industrial de uma grande empresa. Cartas fornecendo fontes de
referências, idade e outras indicações para a caixa n.° 20395
neste jornal.
20395 55
FRESADORES, TORNEIROS, RETIFICADORES
PRECISA-SE

F. SAUR & FILHOS LTDA.
RUA FIGUEIRA DE MELLO, 313

27214

55

2.° Caderno
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EMPREGOS

DIVERSOS

Admite técnicos de contabilidade, entre 23 e 35 anos de
idade, com experiência dentro de sua especialidade, adquirida,

EM PORTUGUÊS

preferívelmente, em grandes companhias inglesas ou americanas
estabelecidas no Brasil. Cargo de carreira, com período de
adaptação e orientação. Salário inicial até CrS 24.000,00. —

Grande Companhia Americana procura estenógrafa em portuguêsque possa preencher as seguintes qua-

Informações, fa úteis, entre 9 e 11 e entre 14 e 17 horas, à
Avsnida Franklin Roosevelt, 194 — Sala 505. Não se atende
por teíefone

4260155

19 a 30 anos; curso ginasial ou comercial completo com bons conhecimentos de língua
portuguesa; prática de estenografia e dactilografia.
Ótimo ambiente de trabalho. Semana de cinco
dias.

Horário de 8:18 às 17:00 horas. Candidatas deNilo Peçanha, 151 — 6.°

verão apresentar-se à Av.

andar, diariamente de 9 às 11 e de 13 às 16 horas.

Importante Organização necessita de vendedor para
trabalhar nesta praça, com artigos de grande aceitação.
Possibilidades de alta remuneração.
Inútil apresentar-se nyem não esteja devidamente habilitHo.
Tratar na Av. Rio Branco 131, 3. andar, sa'- 301, das
12 às 14 horas.
43476 55
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Conícituada Empreso dc âmbito nacional, necessita de
uma esteno-dactilógrafa, que tenha redação prop ia em portuguôs, boa aparência c desembaraçado nos serviços atinentes
à secretaria.
Tratar à Rua 7 dc Setembro, 43 - 9° and. 14621 55

Com longa prática carteira clc motorista D. Ira casado, 34 anos, brasileiro. com lonsa prática clc garage
clc Edifício. Cartas para a portaria
deste Jornal Ag. Copacabana n°. 108.
108 55

com hôa ex-

¦SN ÍENHEIRO
A SEARS precisa de rapazes de boa apresentação para trabalharem como vendedores.
Tratar à Praia de Botafogo, 400 — 5 o andar,
no depi0. do Pessoa!, a partir das 9,30 horas.
__
42574 55
A CASA PRÍNCIPE DE GALES precisa
com bastante prática, desembaraçadas, enérgicas e apresentáveis. Tratar à Rua Buenos
Aires, 111, com o Sr. ADOLFO. É excusado se
apresentar sem os predicados acima. Não se
atende pelo telefone. 20315 55

~~

"
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"INTERNATIOA S.A. COMPOSIÇÕES
NAL" (DO BRASIL), procura para a sua Fábrica em São Gonçalo (Niterói), um químico
com experiência do ramo das tintas e Yernizes. Salário: Base CrS 20.000,00. Os inferessados queiram ,se dirigir por ca;ía, dando referências, etc, à Caixa Postal, 872, Rio de
Janeiro.
29158 55

Importante firma desta praça deseja admitir ENGENHEIRO
para Indústria de Gcses, Deve ter pelo menos 2 anos de prática
dc Oficina. E' favor enviar carta a portaria deste jornal, n.° 23477,
com curriculum vitae e pretensões, lugar de futuro. 23477 55

Comissárias de Vôo
A PANAIR DO BRASIL tem vagas para
moças entre 18 e 28 anos de idade e que
tenham boa apresentação. Dar-se-á preferência às candidatas que falam idioma — As
interessadas devefão apresentar-se no dia 12
do corrente, das 9 às 19 horas, no Departamento de Serviço de Passageiros, à Praça
29103 55
Marechal Âncora s/n.°.

CONTADOR (Geral)
Importante firma em Botafogo procura ;
pessoa com amplos conhecimentos de conta-<
bilidade inclusive mecanizada. — Para lugar
de futuro — Horário integral — Semana de
cinco dias — Cartas para portaria deste jornal n.° 28037, com todos os detalhes. (Sigilo
absoluto).
28037 55

MECANÓGRAFO CORRETORES DE AÇÕES AUXiüAR DE ESCRITÓRIO
Precisa-se de comprovada competência para grande companhia.
Aprcsontar-jc com referencias ao Auditor, rua da Alfândega, 100 —
2.» andar.

22191

55

CONTADOR
Firma estabelecida em Bonsucesso procura
pessoa com amplos conhecimentos de contabilidade e Leis Fiscais — Horário integral.
Semana de cinco dias — Cartas para a portaria deste jornal sob o n.° 1S720, com detalhes
õ3
e pretensões.
187-°

Datil. Correspondente
Com prática, bons conhecimentos de.
inglês, fem. ou masc, precisa-se.Propostas
para o n.° 23.360 neste jornal. 23360 55

i ENGENHEIRO QUÍMICO

Comporia de âmbito internacional necessita de um engej químico, brasileiro ou naturalizado, dc 25 a 35 anos de
• idade, com experiência em gcses comprimidos, dc preferência
(Com forte;, conhecimentos dc inglês, devendo se dedicar, ini'cialmcnt-.\ n estudos dc projetos e pesquisas
OPORTUNIDADE
13 ° andar, GuorIDE GRANDE FUTURO Av R<o Branco n. 57
'dflsc
Teicfant 23-1750 — Chamar D Maria
abíoluto sigilo
marca,'
entrevista.
29317 55
para
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As LOJAS DUCAL precisam, com bastante prática, preferência que já tenha trabalhado em lojas de artigos para homens.
Salário inicial: 8.000 — Apresentar-se
com retrato: Rua das Graças 61 — 2.a ioja
— 9/12 e 15/18 horas (Ônibus Mauá-Fátima)
m^tma^IKÀ^,my'mi'm';'**mmm^*m'm^m't^mmi^»^ti*^»^^
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OFERECE-SE PORTEIRO

As LOJAS DUCAL

Auxiliar de Escritório
Precisa-se de auxiliar de escritório com
ótima aparência, firme em cálculos, ólimo
datilografo para trabalhar em indústria tarmacêutica. Comparecer à Rua Haddock Lobo
h.° 145, amanhã das 15 às 17 horas, munidos
de 1 (uma) fotografia 3x4 e carteira profissional23354 55

Important non-commercial Institution is interested in finding a
young
brazilian, with secondary education, with a good head for figures and facility for social contact. This person will be in charge of obtaining financiai and commercial data from official and
private entities. Important publications will depend on his cooperation. Workind hours are 8,30 to
5,30; 5-days-week. Starting salary CrS 15.000,00 with
good chances for
pi-omotion and advancement. — Applications, daily, between 9 and 11
a.m. and between 2 and 5 p.m. at Av. Franklin Roosevelt 194, room
505•
42601
55

precisam,
As LOJAS DUCAL precisem, com i
até
anos,
curso de Relações ?ú30
periência,
bastante prática. Apresentar-se com blicas ou Humanas preferível.
Àpresentar-se com retrato: Rua das Graretrato: Av. Rio Branco 52,10.° andar,
cas, 61 — 2.a loja — de 9/12 e 15/18 horas.
de 9/12 e 15/18 horas. 42569 55
Mauá-Fátima)- 42569 55

áW
UV

gesuchl, perfekt in deufscher Sfenographie (portugiesisch und englisch erwuenscht). Verantworfungsvolle Arbeií. Sonnabends frei. Ausiuehrliche
Bewerbungen an 12824. 12824 55

FINANCIAL ASSISTANT
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42601 55

Cartas detalhando: idade, estado civil, nrionalidade,
instrução, exneriência, pretensões e dados pessoais para o
n.° 22185 úhk jornal. SpMenfa-$e a nraíNe da inclusão dos dados solicitados, bem como da remessa de uma

B5BE3B3BB55BBB ' 3B35—_J5_________i?ra__!_S___—_________B_B__g!i5_l—8

As LOJAS DUCAL precisam, com basfante prática de artigos para Homens, Meninos e Rapazes.
Apresentar-se com retrato: Rua das Gracas, 61 - 2.a loja — de 9/12 e 15/18 horas.
(Ônibus Mauá-Fátima)- 42569 55
mama

55

Procura-se elemento de 25 a 36 anos, dinâmico, dsjembarsçado, com bons conhecimentos de inglês, para desenvolver em Seção de Pessoal de grande empresa, serviços
roiacionados com os assun'os acima.

ÍOto 3X4.
•~*^*^mm?~^'..
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AVALIAÇÃO DE CARGOS PLANOS DE REMUNERAÇÃO

VENDEDOR

.rr^*T*"*,""°w*"

Large international Company, in the course of its
Brazilian expansion program, requires young man, up to 30
years of age, with secondary education, and preferaply some
experience in the field of mass consumer goods (soap, food,
cosmeties, popular pharmaceuticals, etc). Candidate must
be free to travei within Brazil. Outstanding opportunity fur
secure and rewarding career. Starting salary up to CrS ...
30.000,00, depending on qualifications and experience. —
Applications, daily, between 9 and 11 a. m. and between 2
and 5 p. m. at Av. Franklin Roosevelt, 194 — Room 505.

lificações: Idade

42646

jl_L

17

Aumento de capita! de firma conceituada —
comissão de quatorze por cento, oportunidade
para os srs. profissionais. — Avenida Rio Branco
14 — 7.° andar com GARCIA. 20518 55

ENTREVISTADORES (AS)

A SEARS precisa de rapazes de boa apresentação e que tenha o curso ginasial, para
trabalhar no Dept0. de Contabilidade. Tratar à Praia de Botafogo, 400 — 5.° andar, no
Dept0. do Pessoal, a partir das 9,30 horas.

42575
'DESENHISTA

55

Importante Companhia de âmbito nacional, procura Desenhista com prática de Desenho Arquitetônico e de Instalações Elétricas e Hidráulicas.
Cartas indicando idade, nacionalidade,
grau de instrução, experiência anterior, salário pretendido, etc, para a Caixa n.° ....
20218 55
20.218 na Portaria deste Jornal

A SEARS precisa de rapazes e moças de boa
apresentação, que tenham o curso ginasial ,para
aumentar o quadro de funcionários do Departamento de Crédito. Tratar a Praia de Botafogo, n.°
400 — 5.° andar, no Departamento do Pessoal,
a partir das 9,30 horas. 4264155 peças DE AUTO E LUBRIFICANTES - Zona Mogiana
FATURISTA — MOÇA P/TIJUCA
5 6 000,00
FaTURISTA — MÒÇA(01
000,00
6
AUX Dh CONTABILIDADE
6/7.000,00
DACTILGGPAFA C CONHECIMENTOS GERAIS
6 7.000,00
ESTENO DACTILÓGRAFA cm Portug
8/10.000,00
Rua Buenos Aires, 208 - 2.° andar, s/ 3.

ÜÍÜL5!

Casal sem filhos em Copacabana
empregada doméstica para todos os
— Bom ordenado. Segunda-feira, das
horas - Tels.: 43-0305 - 43-2373 -

procura
serviços
14 às 17
D. Ulla.
21696 55

Aceito como vendedor exclusivo ou bico — Tenho freguesia
formada
Dou referencias Carta poro Aírton Carlos Lopes Vas— Fone 3019 — Ribeirão
quês — Rua Camilo de Votes, 334
—
Paulo.
28093_55
Preto
Est. de Sáo

! (FOTOGRÁFICOS - ARMAS - CAÇA - PESCA)
As Lojas Ducal precisam, para loja em
Niterói, com bastante prática. Apresentar-se
com retrato: Rua das Graças, 61 — 2.a loja
— de 9/12 e 15/18 horas. (Ônibus MauáFátima).
42569 55

MECÂNICQ-ELETRICISTA
Precisa-se com grande experiência de preferência com curso técnico para importante indúslria. Os candidatos deverão informar sobre
idade, conhecimentos e pretensões para Caixa
Postal 5.558. lugar de futuro. 22189 55

MEN
Agência de propaganda, em face de expansão, oferece oportunidade magnífica a dois contact-men que tenham experiência comprovada do trabalho de Agência.
Idade requerida de 25 a 35 anos. Salário de acordo com
a capacidade profissional. Os interessados devem procurar a J. M. M. Publicidade, entre 17 e 18h 30m. —
Guardar-se-á absoluto sigilo. — Av. Almirante Barro42644 55
so n.° 6 — 3.° andar.

Técnico de Refrigeração
Importante companhia internacional precisa de Técnico de Refrigeração Industrial
com sólidos conhecimentos de Eletricidade,
com experiência comprovada. Marcar entrevista pelo telefone 49-2375 com o Srs. Wer19553 55
neck ou Ruiz.

ENGENHEIRO
(Recém-formado)
P.cnomoda indústria cptica desta Capital procura engenheiro qumico industrial recém-formado que deseje especializar-sc neste ramo. Dá-se preferência a quem tenha noções
Cartas para o n 29105
Lugar dc grande futuro
de inglc:
na porcaria deste jornal
29105 55

GENERAL ELECTRIC S/A
Precisa-se
Torneiros mecânicos e frezadores - Tratar:
Rua Miguel Ângelo n.° 37 — Maria da Graça.
27151 55
E mecânicos ajustadores.

TINTUREÍRO
Empresa têxtil especializaJa cm artigos extra-finos de algodão,
raion, sein e nyion, procuro tinturciro experimentado, com comprovada prática, porá fingimento com corantes comuns e resistentes jo cloro Ofertas detalhadas com indicação dos empregos
anterior», e dos pretensÔ2s porá a caixa n. 7893 deste jornal.
7893 55

*
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Precisr.se de moça com boa aporencia paro lojo de deccTrotor
rocões
Da se preferência a que fale inglês e francês
a Ruo B^oto Ribeiro n. 449-A DECORAÇÕES DE HOJE

15938
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 dc Maio de 1958
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EMPREGOS
Firma de renome mundial do ramo de produtos químicos
procura para o Departamento Farmacêutico de sua associada no Rio de Janeiro.

VENDAS
oferecendo para pessoa
remuneração condigna.

dinâmica

posição

de

destaque

e

EXIGE-SE
comprovada experiência na chefia de vendas num ramo
de produtos populares ou científicos distribuídos por
farmácias;
conhecimentos de distribuição, pesquisas do mercado e
todos problemas adjacentes;
conhecimento das principais praças do país e suas respectivas freguesias;
idade entre 35 a 42 anos.
Ofertas com curriculum vitae, pretensões e referências,
deverão ser encaminhadas ao n.° 12.842 na portaria deste
Jornal. — Guarda-se absoluto sigilo. 12842 55

ESTAGIÁRIOS
OPORTUNIDADE EXCEPCIONAL
Importante Companhia, operando no ramo têxtil e, sediada na Zona Sul da
Cidade, procura contato com jovens interessados em desfrutar de excelentes
oportunidades nos seus diferentes departamentos industriais, como ocupantes de
cargos dc responsabilidade, após treinamento.
A Companhia c conhecida, sobretudo, pelas relações com seu pessoal, proporcionando interessante ambiente de trabalho e reais possibilidades de progresso.

CONDIÇÕES

1) Idade 16-20 anos;
2) Instrução mínima: ginasial ou equivalente,
Conhecimentos de inglês e português;
3) Habilidade no contato com pessoal;
4) Bom salário inicial.
Favor apresentar-se diariamente, Rua Marquês de São Vicente, 83 — Gávea.
Departamento do Pessoal, com este anúncio.
40464 55

m

EDORES
TÉCNICO
Procuramos vendedores dinâmicos especializados em ferramentas e instrumentos de medição
com prática e conhecimento da praça. Remuneração à base de ordenado, ajuda de custo e comissões. Preferível possuindo carro próprio. Apresentar-se na PANAMBRA - Av. Rio Branco, 311
- 6.° and. segunda e 18740
terça-feira próximas, das 8
55
às 10 horas.

rrV'

uCNICOS
EM FE P'
j
\ii AMENTAS
• E INSTRUMENTOS

Oferecemos ótima oportunidade a engenheiros récemformados, pessoas dinâmicas, com conhecimento do ramo de
ferramentas para mecânica e instrumentos de medição, para
serviços de vendas. Remuneração à base de ordenado e comissoes. Apresentar-se na PANAMBRA - Av. Rio Branco, 311 - 6.°
and. Segunda e Tèrça-íeira próximas das 8 às 10 horas. 42541 53

REPRESENTANTES
Possibilidades de Descomunais
\ encimentos
organização Paulista, bem introduzida no
ramo, procura alguns vendedores — viajantes, para vender
produtos dc constante consumo de própria fabricação e importação, no Distrito Federal e no Estado do Rio de Janeiro.
Oferecemos comissão bem elevada e damos instrução teórica e prática, bem como assistência completa e permanente.
Elementos realmente capazes, e de impecável apresentação, apresentem-se 2.a feira das 9 às 11 e das 14 às
17 horas, cm nosso escritório filial Rio, à Rua Visconde de
42525 55
inhaú ma. 58
7.° andar — conj. 701.
Grande

2.° Caderno

DIVERSOS

Standard Eleetrica S/A
precisa
Mecânicos de Televisão
Mecânicos de Rádio
Técnico de Televisão
Apresentar-se à Rua Caimo Netto n.° 176.

Planejador Industrial
Companhia americana precisa dc
PLANEJADOR INDUSTRIAL com
grande prática, experiência no ramoconhecimento de inglês e idade máxi' . *.
'
ma de 27 anos.
m Cartas para a portaria dêslc jornal sob n.° 42598.
12598 55

42591 55

CHEFE DE OFICINAS
Precisa-se de chefe de oficinas de manufenção de veículos, que preencha as seguintes
qualificações:
— Idade máxima: 32 anos;
II — Curso ginasial completo ou curso
técnico;
III — Estar quites com o serviço militar;
IV — Perfeito conhecimento de motores
a explosão, Diesel, etc.
Salário: CrS 15.000,00 mensais. — Tratar
com o Sr. Henrique, das 9 às 16 horas na Avenida
Cidade Lima, 166. 19566 55

VENDEDORES
Importante organização com indústria de móveis de aço para escritório, em fase de grande expansão, admite elementos ativos e de
bca aparência, para a formação de seu quadro de vendedores.
Promoção de Vendas bem planejada e ampla
cobertura publicitária apoiarão a tarefa dos
candidatos que tiverem disposição p/ vencer.
Período de experiência de três meses, durante
os quais os candidatos terão três aulas semanais sobre o material e sua técnica de venda.
Informações todos os dias, das 9 às 11 horas,
com o Sr. Antenor, na Av. Erasmo Braga, 227B - Loja.
21694 55

CALDEIREIROS
SERRALHEIROS
CHAPEADORES
Precisamos somente competentes. Bom
ordenado — Apresentar-se a KIBRAS S. A. —
Estrada São João de Meriti, para Caxias. —
Tomar em Caxias lotação Matadouro até final
ou ônibus em Meriti.
42566 55
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Precisa-se de OFICIAL JUIBRADOR para tornos revólver
de alta capacidade. — Exige-se pessoa com experiência de no
mínimo 5 anos no ramo.
Cartas com pretensões, informações sobre trabalhos anteriores, idade, nacionalidade, etc, juntando foto 3 x 4. Guarda-se
sigilo absoluto.
Cartas para a portaria deste jornal, sob o n.° 42922.
42922 55

STENO-DACTILÓGKAEA
INGLÊS-PORTUGÜÊS
Companhia Americana precisa de uma no início de
carreira que tenha bons conhecimentos de inglês, alguma
prática de secretariado, redação própria em ambos os idiomas, desembaraço e ótimos conhecimentos de português. As
interessadas podem apresentar-se na segunda-feira, dia 12,
à Rua Visconde de Inhaúma 134, 12.° andar. Falar com o
42418 55
Sr. Fernando.

•AS LOJAS DUCAL
PRECISAM:
Senhor com grande capacidade de chefia, para seção de
escritório comercial, 30 35 anos, conhecimentos dc contabilidade (preferível contador), experiência em sistema de controle. $_
cn
Base inicial 12.000 a combinar.
—
2,u lo- vo
Apresentar-se com retrato; Rua das Graças 61
ja — de 9/12 e 15/18 horas (Ônibus Mauá-Fátima).

ENGENHEIRO CIVIL OU MECÂNICO
Companhia americana precisa de engenheiro civil ou mecânico com
experiência anterior comprovada e, de preferência, com conhecimentos
de inglês.
viajar e aceitar transferência para
O candidato deverá dispôr-so
do
País.
qualquer parte
Ótimo horário, com semana de cinco dias e boas condições de trabalho.
Cartas com Curriculum Vitae para a Caixa n.° 20216 na Portaria dês55
te jornal.
20216

SIEMENS DO BRASIL
PROCURA

Engenheiro ou Técnico
para projetos de instaliiçtes telefônicos para nossa filial de
São Dnulo Lugar dc fu'uro Dá-se preferência aos candidatos
que conheçam o idioma clemão. Apresentar-se à Av. Rio
Branco n. 10, sala 404.
55
42441

Controle de Produção
Precisa-se de elemento jovem para chefiar pequena seção
de controle de produção em fábrica de grande e variada produção. Exige-se conhecimentos e experiência em fichários gráficos,
carga de máquinas, etc. — Noções de contabilidade e inglês
desejáveis. Escrever para a portaria deste jornal, caixa n.° ...
21738 55
21738, fornecendo curriculum-vitae e pretensões.

Esteno-Dactilógrafa
Tradicional empresa internacional oferece
boa oportunidade a moca, com perfeito conheciincuto dos idioma*, alemão e portuiMic». Lugar de
futuro. Ambiente de trabalho agradável. Sábado
livre. Av. Rio Branco, rt.° IO, sala 404.
42441 55

Estrangeiro, radicado há 5 anos no pais, com profundo conhecimento de projetos e desenho de ferramenindustriais e mecânica de aparelhos domestiços, procura empresa de grande vulto onde possa
aplicar devidamente suas habilitações. Idade: 35 anos.

ÍONTâ
Precisa-se, competente, com firocínio de mais de 10 anos
e capaz de reorganizar e dirigir a contabilidade comercial e
industrial de uma grande empresa. Cartas fornecendo fontes de
referências, idade e outras indicações para a caixa n.° 20395
neste jornal.
20395 55

tal, máquinas

Experiência no ramo: 15 anos. Trabalhou em estabelecimento naval-militar, no exterior. Chefe geral de fábrica. Cartas para n.tt 23591 neste jornal. Entrevista
pessoal absolutamente necessária. 23591 55

*

FRESADORES, TORNEIROS, RETIFICADORES
PRECISA-SE

F. SAUR & FILHOS LTDA.
RUA FIGUEIRA DE MELLO, 313

27214 55

2.° Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 dc Maio de 1958
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GELADEIRAS

ATENÇÃO I

Philco — GELADEIRA FRIGIDAIRE 9 pés, óti-,
1936, FRIGIDAIRE — 10 pés com apenas, AR CONDICIONADO —
GELADEIRA FRIGIDAIRE — Com' VENDE-SE uma geladeira com motor, VENDO Geladeira Champion
22.000,00.
funcionamento,
CrS
Fone 26-4895 R. Arau- 5 meses de uso motivo viagem Rua; Vende-se último modelo, ainda encat- mo
interior todo cm cor, Y.l pés, porta aberto, fazendo muito gelo e em ' Cr$ 9.000.
—
estado
50.000,00
H.P.
xotado
269,
apt.
ótimo
Freezer
Cr?
com 3'4
404.
Ribeiro
Jardim Bo- Barata
inteiriço, super lu-'
e Aceito oferta. Rua Duvivier, 18 apto , Ar condicionado e reforma, técnicos
mágica,
pelo preço de 8 mil caria 114, apto. 102
'
22509 59 máquina para fazer Wafflc com adap- 302 Copacabana — Posto 2. Ver de 9; estrangeiros conserta qualquer t.po na ¦
59
xuosissima, pouquíssimo uso, com ga-j cruzeiros, ver na Rua Humaltá n° tánico.
23423
às 18 horas. Tel. 37-6534.
Acessórios
vetas para carnes, legumes, peixes, I CO c. 9 — Botafogo. 74 59
oficina ou na sua casa.
— Americana, ano de GELADEIRA AMERICANA — 9 pés, tações para frituras Cr$
— Tel
37-0955.
UPARA USO PRÓPRIO
0.000,00. Tratar pelo tel: 27-2382 com
manteiga, etc, bastante espaçosa por] GELADEIRA americana marca Hot« GELADEIRA
Tel: 28-2843.
21893 591 originais.
I
e
super
9
1957,
conserto
necessitando
luvo.
pinpequeno
pés.
prateleiras
17360 59j
21578
«5.«00,00. Ver na Av, Atlântica 3.308,
50 GELADEIRA
18742 59
FRIGIDAIRE
8 pés ns embalagem. Vende- na porta, etc, ocasião: 25.500.00. Ru:i tura — ocasião — Vende-se — Fo-| mme. Bastos.
10% I
point
—
—
Tel.
27-1310
l
Térreo.
apto.i
nova 28.000,00 e'
se tratar pelo tel: 45-2526.
Vendo quase
pes.
José Bonilácio 185. 29128 59 gão 4 bocas quase novo perfeito es-i
1081)8 59
SUA GELADEIRA PAROU' Telefo- uma máquina de lavar Bendix porj
23531 59
tado. Cr$ 2.800.00. — Visitas dai !0,
Ambas na garantia Rua!
OI-XADEIRAS AMERICANAS: — G. GELADEIRA G.E. amer. pequena — GELADEIRA G. E., 5'2 pés, perfsito rVs 5 horas tarde — Rua Marquês de ne para 2B-4014, que será bem aten- 17.000,00.
' Vende-se Importado GE 12 pes cúblf fiMFPTOÇ LF DFFODMAt
aceiParticular
dido. Consertamos geladeiras comer- Regente Fc-i.ió 41 1" andar. 26973 591
vende,
funcionamento,
lUnjLMVJ
rUIVMIHJ ; cos_ congelador separado, mod,
E. superluxo, 2 portas 8 à 15 pés. Ar- Vendo 10 mil cruzs. Rua do Matoso
1957,
S. Vicente 358, apto. 102. 17310 59
meio45-2912.
até
tando
frigoricám
tiais
e
ofertas.
Tel.
ras
domésticas,
técnico
estrangeiro
Executados
pelo
super luxo. Preço único Crs 80 mil
condicionado G.E. Thumllne 8/4 HP 170, ap 2-B.
20344 59 dia.
59 rjELÃDÊIRA —¦ V»nde-se Westin- ficas, bebedouros de água gelada e ar GELADEIRA PHILCO conservador — na sua casa, num dia e com
291B9
a
rua
Araújo.*.
garantia
115.
np.
dos
Ver
f I IIP americano. Máq. lavar-roupa
201 — Vende-se, Westin— Também aos domingos — Tel.... Favor telefonar
Iu: automáti- condicionado. Pintamos qualquer ti_ Porta interna c prateleiras — Preci-i
G.E. 2 tamanhos americana. T.V. GELAÒEllíA
"Engllsli house americana. Com
para 54-1270 marcantrocar borracha — 10.000.00 — 57-7359,
—
Bando
—
Geladeira
VENDE-SE
Av.
Atlântica
n.
embalagem
Cr$
14.000,00.
americana,
a
duco
ou
sintético
13
de
ca.
ou
recados
37-8344
EUGÊNIO.!
pés,
geladeira
Po
(lo hora
13753
59
portátil várias marcas americana. — ghouse,
Electric", 7 pés, 6U anos de uso, per- 4146 ap. 5 posto 6.
U22_59, f.ob a direção técnica de Luiz, ofici- R, Prudente de (Morais, 519— 101.
17151 69j Rua Barata Ribeiro, 4H3 esq. Fig. Ma- original. Tcl.: 36-2309.
1136 59
17250 59 feito estado mecânico, precisando pin62.
Pra.
Ubá,
na
na
Rua
Barão
de
Westin-'
VENDE-SE uma geladeira
____(__
nü47_õ9
59
'GELADEIRA
— Boa Geladeira Phil- tura. Ofertas telefone: 27-0541.
— Cr$ 35.000,00 — 1 Ber- ça da Bandeira. 29456
GELADEIRA — Frigidaire Importada
G. E. 2 portas, freezer PARTICULAR
23595 59 house, 9 pés
—
Preço
de
ocasião.;
usada
de VENDE-SE — Uma
co,
11
com
colchão
cama
uma
pés,
8 pés, congelador inteiriço, gavetas;
_6re,
ameri-1
Inteiriço, ]2 pos cúbicos, interior cm
geladeira
59 GELADEIRA
37-7610.
39
Tudo
em
1
de
crina.
perfeimola;
WESTINGHOUSE
Marquês
de para carne e legumes Preço
cana importada. Rua
cores, porta mágica,
termômetro?
Rua Do- Abrantes 148 — Tel.: 45-499"
Rua do Rezende.j
17.000,00, urgente
para medir temperaturas, prateleiras VENDE-SE — Uma geladeira Frigi- Super-luxo. 9 pés — Vende-se ame-' tn eslado, motivo viagem.
304.
ap.
102
Ferreira
11442 59 77] sobrado. Centro. 21894 50i
giratória c gavetas paia carne, legu- dalre americana. 8 és c meio em ricana legítima, congelador inteiriço, mingos
0132 f9
mes e peixe etc., urgente. 70.000,00
porta mágica com mantegueira. inte-i
CASA DINART — Oficina apta a
— Ver Barata Ribeiro n. 133, residen- perfeito estado por motivo de via- rlor em côr, modelo recente com gaOBJETOS AMERICANOS — Vende57-2548 ou vetas
14732 59
telefone
Tratar
pelo
—
gem.
prestar toda a assistência que 3eu
carne legumes, etc, OS
Tel. 57-3781.
cia
para
uni
Servel
e
Rua Pompeu Loureiro, 23.300,00. Rua Evaristo da Veiga 83 — te geladeira portátil
refrigerador necessita tanto comerDomésticas e comerciais, pinturas,
10341 59 pessoalmente
Ver
e
Zenlth,
—
rádio
Transoceânico
—
MARGARIDna.
120
Apto. 903
o 6crciai, doméstico, máquina de lavar,
estabelecida executa "Refrl23396 59 apto. 707. Aceito oferta. Ver domin-; tratai 2a feira — Rua Bento Lisboa ar condicionado. Direção técnica R. j Oficina
viço com garantia e rapidez.
GELADEIRAS G.E.. PHILCO - Ame- DA.
go, até às 13 hs. e 2a. feira o dia to- \ 20 apto. 202 Catete. 0120 59
—
CarTel.
45-2782,
48,
sobrado,
Rua
do Catete
ricanas de 8 a lá pés, 1 e 2 portas, j CRS 9.000,00 — Geladeira inglesa do — Rua Evaristo da Veiga 83, apto. ;
;geração Geloflx Ltda."
I 4
— Silva 707. Não tem telefone. 29398 391 VENDE-SE pela melhor oferta gela- Ricardo 36-0200. 1128_59 velho de Mendonça, 24-B, Copacabalindos modelos 1953. d^srle CrS
Urgente.
pés, perfeita.
Ina — Tel. 57-5717. 17364 59
um deira G. E. 12 pés importada nova.
AR CONDICIONADO — Vendo
52.000. Ar condicionado G.E., 1 IIP e
americana; 5 pés, em
ÇELÃDEIRA,
*A H.P. CrS 55.000, também tonos Castro, 44 — Copacabana.
Philco 3-4 HP. luxo. Cr$ 50.000.00.: 37-1598.
____U? perfeito funcionamento, vende-se baf.9
17295
20355 59
Tel: 46-3949.
televisões de 21 e 17 pol. portáteis e,
rato Rua Santa Clara 90, casa 7 Cop.
GELADEIRA 2 portas G. E. 12,5 pes,
máquinas de lavar. Vende troca e Ia-1
28150 59
—
emna
na
LAVAR
ainda
GELADEIRAS
Ainda
E
MAQ.
1958
—
giratória
prateleira
Rua Barata Ribeiro GELADEIRA
ciüta DOREX
CoAv.
Vendo
coloconsertos;
América.
e
em
da
pinturas,
geral
balagem
conse12
E.
pés,
633, aberto até 21 horas.
G.
embalagem. G. E„
CONDICIONADO.
AR
17939
19 lador automático, duas côrcs, pra- cação de motores novos: R. 19 de pacabana, 99 — 401. Fone 37-9006. Tinline — Dcluxe — importado, Técnico estrangeiro especializado —
(1188 59
22390 59
Fevereiro 48. tel. 4C-5821.
Conserta qualquer tipo a domicilio —
—
GELADEIRA G.E. - R.l e Westln- tfleira giratória. Rua Domingos
novo, na embalagem original.
14733
Acessórios — Máxima
garantia. -Amerighouse 9.5 americanas, novas, mod. Ferreira, 102, apto. 901 - Tcl. GELADEIRA G. E, 12 pés, importa.; VENDE-SE.. Úmã geladeira ótimo es- Vende-sc CrS 60.000.00. Av. 13 de Atende-se também aos domingos. Tel.
em
71/2
luxo
•—
de
pés
cana
Freezer
da, nova, vende-se, Toneleros 146, ap.'
luxo, prateleira,
portas
Maio. 23. 11° andar, sala 1129. — 57-7156 — Serviço rápido.
46-9901.
tado Preço rara ocasião. Visconde tíe
47-8768 — Particular vende.
10jG9_59
17359 59
ai 301. Ver depois das 10 horas.
A parttr de CrS 800,00. A duco, co59 FREDERICO. 21742 59
H27
0219 59 Pirajá 102, apto. 5.
2C978 59 AR CONDICIONADO G. E. —
locação de borracha a domicilio, tel.
I HP, mod. luxo, exaustor
Thlnline,
26-7595 — Sr. WALTER.
GELADEIRAS AMERICANAS - G.E. pertumador - 47-8768 -- Vendo 52
3984 59
e Philco — Últimos modelos, de lu- mil, instalado.
20975' 69
xo, dc 7 a 14 pés. Interior de côr, com
—
americana,
Leonard,
snu sem prateleiras giratórias, 1 e 2 GELADEIRA
bom funcionamento CrS ..
portas, pedal ou imã únicas na pra- q pés, em—
— Vende- INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO —
Júlio de Castilhos. 25,
— Vendo — De artigos ROUPAS FEITAS — Rua Regente INDÚSTRIA DE BEBIDAS
ça. Temos maquinas de lavar e tele- 18 000.00 - Rua
POsto 6 - Tel;: -SW-MM. INDUSTRIA
se, por motivo de viagem, completa- Vendo aparelhada
903
para grande
apto.
fatroco
e
—
importadas.
Vendo
urgente,
visões
funcio.
Vende-se
por
de perfumaria pronta para
i
Feljó
conhe- movimento. Fernando, 46-5610 ou;
cilito. Rua Haddock Lobo n. 140-A.
rendoso, mente aparelhada, deproduzindo
nar. Marca conhecida; contrato no- motivo
viagem, negócio
ótima
colocação
aguardente
eida
59
23621 90;
19135
23-1211.
VENDE-SE geladeira Leonard 6,5 pés. vo 7 anos: ótimo galpão; aluguel.. ponto privilegiado, livre e desemna praça e exclusiva distribuidora da
CrS 10.000,00. 13.500,00 sem impostos. Preço
GELADEIRA PHILCO — Americana perfeito funcionamento
sem passivo, contrato 5 água mineral Fontana no E. do Rio. BAR — Botafogo. —Vende-sc ótimo |
baraçado,
o
308.
Telf
e
50.000,00
631,
ap.
de
entrada
Torre,
350.090.00,
10 pés prateleiras na porta, degelo Rua Barão da
Cr$ 1.800,00, area ¦ Tratar na parte da manhã, pelo tel. cm magnífico ponto. Grande moviSil irestante em 5 anos,
ensinam-se as anos, aluguel
099
automática, 4 meses de uso. Vende-se 47-9268.
A pistola pelo processo de fábrica, norte-americana,
mento, boa féria. Sinal de Cr$ ....
'fórmulas — Tratar: Tcl: 42-7743.
Preço
m2.
11
global com esto- 30-9117, com Sr, RÔ.MOLO.
com
da
Pátria
106
a Rua Voluntários
Refrigerador Frigidal15765 »0 CrÇ 300.000,00 e o restante em prestacombinar.
a
22305 90 que Cr$
'apto. 102.
280.000,00
com
a legítima tinta Duco, em seu domicílio ficando no59 VENDEM-SE:
10905
vere — Eletrola com automático 3
diretamen- INDUSTRIA — Zona Sul sem con- ções de CrS 5.000,00. Tratar a Av. Rio
CATETE — No melhor ponto comer- Posse imediata. Tratar
108 sala 811. 21642 SO
I
Branco.
va
um dia, igual à vinda da fábrica. Aplicamos apaem
-GELADÊÍRA — Vcndc-se Frigi- locidades. Oportunidade excepcional.
an14?
128,
dc:
1.005. :ciai passa-se um ótimo bar a caipira te à Av. Rio Branco,
' corrência na praça c em franco
«dajre Fuiurama modelo ODV-100 - Rua 5 de julho, 349, apto.
moTels: 42-7620 e senvolvlmento com loja de venda a QUITANDA — E armazém. Vende-se
relhos contra ferrugem e estanhamos grades. Colocamos
jnovo e bem montado com grande visi- dar, grupo 1408.
"americana
I varejo e freguezia no atacado vende- à Rua Domingos Lopes, 495, em Ma(10 pés), super-luxo, nova c com 1
Vlmento. Parte financiada, para
52-0428, com DR. JÚLIO.
borrachas novas. — Telefone: 32-1032. Técnico BASI6',i pés, mo27190 90 se tudo ou a metade por causa de dureira, tem contrato, tem moradia e
Mas marcar hora com GOMES AZEa garantia integral de 5 anos. CrS GELADEIRA
coem
estado,
em
100'i
Base
Iviagem
de
sócios.
—
perfeito
tor
dos
fazendo
280.000,00
um
45-2684.
muita
freguezia
de
Tel.
LIO
JORGE — Com garantia por 1 ano. Damos referên35.000.00. — Av. Copacabana, 995, res por dentro, 13.500.00 — Praia de IREDO
0123 90 CONFEITARIA vcndc-se por motivo 1.250.000 a combinar. Tel: 37-00056. férias. Aluguel 2.000,00. 8980 90
cia
do
Serviço. — E' uma ótima pintura. 26978 59
tratar na mesma —
ver
e
apto. 310. Tel. 27-0724, eom Leão. Botafogo, 460 - ap. HO.
viagem
dc
29135 90
5g CONFEITARIA — Em Copacabana — Av. Copacabana 791.
VÊNDE-SE — Urgente, por motivo de
^
228G8_90
1100 59
—
—
Av.
massas,
biscoitos,
de
doença,
varejo
Av.
Cop
instalação
modas
ótima
Lojlnha
Vendo com
— Vende-se em óti- PASSA-SE 206 — em cima da Espa- doces, bomboniere, lataria etc. Copa786, apto.
Copacabana em Mercadinho preço de ARMARINHO
residência aluguel
mo ponto com
Tratar no local: 9 às 12 cabana (Posto 6) — Telefone: 27-2379.
ocasião, motivo mudança preço
Buetelándia.
— baratlsslmo instalação moderna no- — 2 às 17 horas. 10803
29137 90
90
1,500,000,00, 50 por cento à vista
Jacarépn0200 80 va Largo da Freguezia,
Tratar 47-9491.
—
barato
euá. Tel. 34-8369 Preço
A DUCO, em qualquer côr. Isolante contra ferrugem.
27243 90
MOINHcTdÍTbOLA — Estado de node móveis e armários. Orçamento grátis.
vo. vende-se urgente. Troca-se por
Laqueamento
—
—
Copacabana
Em
BARlBEARIA
carro ou mercadoria, base CrS ....
— CrS
aluguel
45-2929.
2368259
montada,
Tel.:
bem
Chame Brandão ex-mécânico de Paul Paul J. ChrisVendo
200.000,00 — Tratar pelos tels
— Tratar 47-9491.
52-1399 ou 37-2557 — Sr. JOSÉ' ou 4.000,09
HIPOTECAS Empresto sobre aparta- .CAPITALISTAS — Todos são — Pc0199
90
90
JORGE.
281G7
mentos e casas mesmo em Niterói so-|quenas ou grandes importâncias, não
toph, com 17 anos de casa, profundo conhecedor da Weslução rápida M. SAYER JORNAL CO-: devem ficar paradas. Movimentadas
Só POU CK$ 1.000,00 NUM DIA
e com segurança, podem render muiMÉRCIO 3." s| 322. 13799 92 'tos
tlnghouse e demais marcas — Telefone: 22-1497.
A pistola com tinta Duco a domicilio aplica-sc contra ferrugem,
compesadores porque, sujuros
pintura em branco ou cm cores. Troca-se borracha etc. Serviço 100%.
DINHEIRO — Empresto de 300 mil periormente colocadas, crescem, rã
Executado por técnicos estrangeiros. Num so dia. Conserta-se geladeiras,
nté 20 milhões. Zona urbana — Tra- pidamente, com garantias
positivas,
Pintura de geladeira, armários, máquinas de lavar,
máquinas dc lavar roupa. Tel. 37-9695 c 46-2121.
Vende-se no melhor ponto do Catete, com instalações tar direta c\ as partos. Compro pré- bancárias ou hipotecárias de"H. imó- ar condicionado,
M
Compramos geladeiras mesmo paradas,
1017
SILdios pago à vista — 26-2544.
escritórios
dos
veis,
através
estanha-se grade e troca-se borrachas.
organizado.
crediário
e
luxo
de
—
capitalistas
92 VA". Venham srs.
12819
Henrique.
o
Sr.
ou 42-7199 com
Tratar pelo tel. 43-4016
negócios, muita
— Tenho colocação ime- Tenho os melhores
21886
194 59
90 ATENÇÃO
experiência longo tempo de trabadiata para o seu dinheiro — qual- lho. Atendemos
pelo telefone: 52-3886
quer quantia acima de 100 mil cru- ou em nosso
PINTURAS — SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA
escritório, à Av. Rio
zeiros — aplicação rápida — máxima Branco 117. sala 421 — Tel. 52-3840.
GARANTIA DE 1 ANO
—bons juros — prazo a
segurança
Técnico competente
Edil. Jornal do Comércio
combinar — sigilo absoluto, garantia
REFRIGERAÇÃO
BOTARO
15225 92
sónegócio
um
106 — Loja 11 — Fone 47-8802
com
sistema
Pirajá,
bancário
ou
R.
Vise.
hipotecária
hoteleiros,
de
família
Próprio para
que queira
1142 99
Para maiores eselare- DINHEIRO — Capitalistas
teVende-se, a longo prazo, bons avalistas.
que
lido e permanente. Rara oportunidade.
favor procurar "S. Vieira" nham dinheiro disponível e queiram
"NOSSO HOTEL", de Guaratin- clmentos
Rua
Senador Dantas nn-4.«s|401 fazer bôa e vantajosa aplicação, tcpor motivo de saúde, o famoso
A DUCO
- E.F.C.B. 28809 90 das n às Ift horas, depois rie segun- mo* clientes. Tratar tcl. 52-5405 e ...
da-feira, diariamente.
gueto. Fone 343, Caixa Postal 43
12871 92
57-5003 — Mário.

CONSERTOS DE GELADEIRAS

f

Compro uma Geladeira

GELADEIRAS e AR CONDICIONADO;

"C

~RÊFR]GElÃDÕR^T_~pé$

O M P RO"

GELADEIRA - TELEVISÃO
Atendo hoje. Tel. 22-1032.

CONSERTOS DE GELADEIRA

WMFRO
GELADEIRA
TELEVISÃO

GELADEIRA e Ar Condicionado
CONSERTOS E PINTURA

PAGO BEM - 37-6534
PINTURA DE GELADEIRA

Ü

COMPRA

DE INDUSTRIAS E CASAS COMERCIAIS

E VENDA

PINTURA DE GELADEIRA
Cr$ 1.200,00

PINTURA DE GELADEIRAS

Sua Geladeira Parou?

HIPOTECAS E DINHEIRO

PINTURA DE GELADEIRAS

CASA DE MODAS

Conserto de Geladeiras

HOTEL NO INTERIOR

NTURA DE GELADEIRA
CrS 1,

Telefone: 42-5835
A pistola pelo mesmo processo de fábrica em seu
domicílio à Duco, ficando nova em 1 dia igual a vinda
de fábrica, Aplicamos aparelho contra ferrugem e estanhamos grades. Colocamos borrachas novas. Telefone: 42-5835 Técnico RODRIGUES MOTTA. Com garantia por 1 ano. Dá-es referência do serviço. Laqueações
e patinado em móveis.
26975 59

Vende se fórmula, marca e contrato de distribuição de
interessado especialidade química. Produto únicojio Brasil.
Deixa qronde margem de lucro. Procurar Dr. Nelson pelo fone
90
36-1357
15996

BAHCO
Grupo

(de preferência técnico ou absolvente do curso
do 5ENAI). Apresentar-se na Avenida Rio Branco,
55

Siemens do Brasil
Precisa-se montadores para instalação telefônica. Favor apresentar-se
com Documentos e 4 fotografias, na
Avenida Rio Branco, 10 - 4.° andar s
23469

moral

e financeiramente,

deseja

adquirir

Vende-se: muito bem instalado no ponto mais central de
Juiz de Fora Movimento comprovado 800 mil. Contrato longo.
Aluguel módico. Base CrS 2.800,00 facilitado. Cartas para
90
êste jornal porá o n. 13776.
13776

BANCO

Capitalista desta, deseja adquirir Banco ou Casa Bancaria. Favor dirigir cartas para a portaria deste jornal sob
27100 90
n. 27100. Sigilo absoluto.

FÁBRICA DE ARTIGOS ELÉTRICOS
sem passivo, instalada em ótimo
Bonsucesso. Aluguel barato, vende-se
Preço base Cr$ 600.000,00. Inform.
Tel 23 4213

Passa-se loja com contrato de 7
anos aluguel antigo com ou sem estoque à Avenida Henrique Dumont,
110-AnoBar20.
4190

Precisa-se de dois cabistas para rêde telefônica de competência comprovada. Pedem-se referências. Apresentar-se à Avenida Rio Branco, 10 4.° andar s 404. 23470 55

Secretária Ínglês-Português
Precisa sc dc moça estenografa em português c inglês, que
tenha conhecimentos dc vcviço de escritório. Favor escrever
de próprio punho para Caixn Postal 2824, Rio, indicando experiência anterior, nacionalidade, idade, estado civil, grau de ins'
5920
trução e salário desejado
55

CROMAGEM COMPLETA
Vende-se para desocupar lugar, uma das mais completos
do Rio, com 6 banheiras, algumas forradas de chumbo, com
banho de cebre, níquel e cromo, 4 polidoras,«conjunto Morelli
600 amperes, escòvos, rodns de pano e de feltro e mais pertences. Esto funcionando, podendo fazer-se qualquer experiência Ver à Rua Sonto Cristo, 175, em frente à Igreja.
29364 90

TIPOGRAFIA
No centro — Vende-se bem
namento Tem linotipos, maquina
fonar: 25-3736 Domingo: ate às
às 15 hõros

l aboratório farmacêutico de grande movimento precisa farmacêutico ou químico para controles químicos e
biológicos de matérias-primas e produtos acabados. E\ige-se horário integral <exceto sábados* e referências. Informar todos os dados pessoais e salário pretendido para
a Caaa u. 20342, neste jornal.
20342 55

aparelhada cm pleno funcioplana e automáticas Tele11 horas Dias úteis dos 13
18703
90

IN D Ü S T RIA OPORTUNIDADE

Industria no Centro procura secretária estenografa em
Alemão, que tenha conhecimentos de português. Semana
de 5 dias. Cartas indicando referencias e pretensões para
29323. na Portaria deste jornal.
29323 55

ANALISTA

galpão, junto à Av. Brasil,
por não poder estar à testa.
com sr. Sílvio ou Heraldo.
90
15549

LOJA IPANEMA *

55

Siemens do Brasil

Lta*&fflfelrite^teiBWi8i«fe«»Ml&M&i^&a8th tt Ajía.t,_.a^jl.e_ÊL A__t_t_J__i

idôneo,

MERCEARIA
E RESTAURANTE

Precisa-se auxiliar para serviços de levanlamento e projeção de instalações telefônicas

404.

QUÍMICA

Banco ou Cosa Bancária. Cortas na portaria deste jornal, para
"Negócio
4968 90
Sigiloso" n. 4968.

Siemens do Brasil

23471

INDÚSTRIA

PEQUENA

EMPREGO S^TÍVFT^OS^

10-4.° andar s/404.

i

COMPRO GELADEIRAS

Ven.tes.'! em condições vantajosíssimas, indústria de produtos mecânicos diversos, cem grende e excelente clientela.
Cedem-sc também cotas de ? dos 3 sócios Trato-se de firmo
com o melhor conceito comerciai sem qualquer passivo, com fábrico no subúrbio e loja no centro, ambas com aluguéis baixíssimos Cortas pera a portoria deste jornal sob n. 21769 poro
ser procurode.
21769 90

!r68ir/&W?íi

"?s,ítevâ.

15803

Televisão, radiolas, rádios, máquinas de escrever c dc costuro,

92

ATENÇÃO'
de
capitalistas preciso
1.500.000,00. pago
Juros, excelentes
dou garantias hipotecárias, *;rreno
bcmfeltc.iis
plano dc 20.00 m2. e
na Av. Três Rios — Jacarèpaguá. valor -- CrS 6.0110.000.00 prazo dc 1 ano
Tratar com dr. BARRETO — Rua
Cosme Velho 985 apto. 304 — Tel:
92
25-3589.
23560
- Treciso com urCAPITALISTAS
gência, 1.800.000,00, garantia hlpotecaria, grande apto. de frente — Copacabana — linda rua junto da praia
3 grandes quarlos, 3 salas, 2 banheiros sociais, copa. cozinha dependenrias de empregada, grande área c.
tanque. Pago bons juros, prazo de
1 ano. Negócio direto. Dr. ALVES —
Tel: 26-0840.
23567 92
CAPITALISTA — Preciso de grandes
c pequenas importâncias, garantia de
bons Juros, renda certa e positiva.
Negócios rápidos e seguros. Sigilo.
H. SILVA — Av. Rio Branco, 117 I,
421. Tels.: 52-3886 c 5.2-3840.
21474 92

PARTICULAR empresta — ÃTu- motores, toca-discos, etc. Atendo a domicílio e
pago mais 30°o.
ro» de 12% e 10%. CrS 800 mil em
-Tel.
59
43-7647.
18991
Alberto
uma ou duas hipotecas de prédios
mesmo em final de construção, soiuçâo rápida. Tel: 23-3870.
23056
HIPOTECA — Empresta-sc de Cr$
a 1.000 000.00. Negócios rápidos,
12 horas. SANTOS, Uruguaiana,
s/ 304. 42-1426. 14094

Conserto de Geladeiras

92

50
até
22.
92

A JUROS MÍNIMOS — Empresto sob hipoteca dc prédios, mesmo em construção; adianto dinheiro para certidões, solução
rápida. Tratar na Av. Pres. Vargas 290, sala 918, com A. Morais.

AR CONDICIONADO

CHAMAR: 174888

Tórnico estrangeiro especialista om TOPAS AS MARCAS. Exeeuta
o serviço. NO MESMO DIA NA SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. Orçamento sem compromisso. GARANTIA DE 1 ANO. Atende EM QUALQUER,
59
15980
BAIRRO NO MESMO DIA.
INSTALAÇÕES
CONSERTO

GELADEIRAS -- AR CONDICIONADO {

_23055_02

PARTICULAR
100.000,00 a CrS
ca de prédios,
construção. Tel:
HIPOTECA

—

EMPRESTA - Cr$l
400.000, sob hipote\
Telefone: 27-3234
mesmo em final de
mesmo dia com técnicos estrangeiros e com peças originais. Temo»
23-3870.
HO M
23057 02 filtros de ar para todos aparelhos.
Particular

empresta

""COM

P R A - S E T UD O M
GELADEIRAS - RADIOLAS

dInÍTETRQ — Empresto sob hipote- desde 500 mil até 20 milhões compro

ca de aptos., residências isolados e
edifícios, galpões, as quantias de 200,
300. 500, 800 e 1.000.000.00 — Negocios rápidos, urgente. Tragam os documentos, Av. Rio Branco 117 s! 421
"H. SILVA" — Tels: 52-3840 e 52-38B6.
15226 92

DE LAVAR

MÁQUINAS

prédio pago a vista negocio direto
46-9225.
5788

—
92

DINHEIRO — Corretor com 10
anos bons serviços melhores rc- Rádios, Televisão, Máquinas de Costura, de Escrever e qualquer espírlf.•
Ventiladores. Motores, Toca-Disros, Cristais, Porcelanas.
ferências, emprega com garantia Enceradeiras,
Cubro qualquer oferta. Atendo a domicilio.
tudo que represente valor
e renda vantajosa o seu capital.
43-9232
TELEFONE:
Tratar à Avenida Rio Branco, n.
29006 t>9
Empréstimos a juros módicos, faço 185, saia 1207 — das 9 às 12 hs.
autárquicos,
banca- — c 16 às 19 hs. Tcl.: 22-3515.
a funcionários
rios e comerciantes. Cartas para n°.
88282 92
dando endereço
4901. neste

~EMPWSlTMÕOlíJ^CÃRÍ0T

ra

marcar

jornal,
encontro.

4901

pa92

DINHEIRO

GELADEIRAS

SRS. CAPITALISTAS!

Climnx em lindas cores c outras marcas, em ótimos preço»
Coloramos suas disponibilida- ] e condições de pagamentos cm Esperança dc Barros Costa &
des com as melhores rendas e
— Avenida Passos, 36 e 38.
18713 59
garantias absolutas! Procurar sr.I Cia.

Disponho para hipotecas dc
prédios. mesmo em final de construção.
Solução rápida. Tel. 43-4288 ou .... GERALDO. Av. Rio Branco, 185,
10.° andar, grupo 1001 — Tele28-8347 com o sr. MEIRA.
88285 92
13497 62 fone: 32-6411.

SÓCIOS DIRETORES
Precisu-se de 4 sócios com um capital mínimo de CrS
1 500.000,00 para ocupar cargo na diretoria de grande companhia, com ações ordinárias, detentora de ventajosos contratos
de obras em execução. Negócio longo, garantido e absolutamente série. Cartas para êste jornal sob n. 21755. Absoluto
sigilo.
21755
92

BANQÜÈrROS
Representante de grupo capitalista precisa entender-se com
diretores de bancos para colocar importâncias a prazo fixo ou
sobre crédito hipotecário de imóveis; no Distrito Federal, São
Paulo, Niterói, Petropolis e Teresópolis, etc. Sigilo. Cartos para
a Caixa Postal n. 559 — Dr. Peterson William. 15220 92

PINTURA DE GELADEIRA
A DUCO -- A PISTOLA ^
Em seu domicílio faz-se nova em um dia igual a Fábrica.
Aplicamos isolante contra ferrugem. Colocamos borrachas novas. Pintomse cozinha americana c máquina de lavar roupa.
Laqueamentos móveis em geral. Hélio. Tel. 46-2072
29076 59

EM PRESTAÇÕES
SEM ENTRADA
ARTIGOS AMERICANOS
Modelos 1958 I

DENTISTAS
DENTADURAS MODERNAS DE ADERÊNCIA IMEDIATA e pontes móveis,
em Supolyd. Conserto na hora. Transformamos as dentaduras velhas em
novas. Extraímos e colocamos os dentes no mesmo dia.
— CREDIDENTARIO. TUDO MUITO RÁPIDO. Prótese
própria. Orçamentos sem compromisso. Dr. N. ISIDORO. — Praça Onze, 336. Próximo à Rua Marquês de Sapucaí e Rua Elpídio da Bôa Morte, 285 — Praça da Bandeira — Telefone: 48-1073.
tj
maa

COPACABANA: GRANDE LIQUIDAÇÃO!
Mercearia em Copacabana, para entrega das chaves, vende URGENTE, a preços excepcionais: grande balcão frigorífico, 2 balanças Filizola (para 15 quilos), 1
balança decimal (200 quilos), 1 máquina Registradora,
marca National, 3 grandes vitrines excelentes e novãi armações de prateleiras, etc. Bem como, coloca em liquidação bom estoque de conservas enlatadas, bebidas nacionais e estrangeiras.
Tratar a Rua Anita Garibaldi, n.°
9-A.
27242

tf^áS^ufe&y&a^^

RECÉM-CHEGADOS DOS EE.UU.

•
*
•

Ar condicionado G.E. de 3/4 e 1 HP.
Refrigeradores GE. de 11, 12 e 14 pés, PHILCO 0
WESTINGHOUSE de 11 pés
Televisões ZENITH 24", PHILCO 21" e G E. 17" \
Conjugados EMERSON HI-FI 21" e ADMIRAL 21".
Alta-Fidelidade ADMIRAL, ZENITH, RCA, GRUNDIG e
DYNAVOX
Máquinas de lavar BENDIX, G E c WESTINGHOUSE
Proietores e fumadores REVÊRE c BELL & HOWELL
Gravadores àc Som RCA, REVERE e BELL & HOWELL
Rádios ZENITH Transoccanic c GRUNDIG
Piano WURLITZER
Máquinas dc escrever REMINGTON c SMITH CORONA
E, muitos outros artigos.

CASA PÉCKER
RUA BARATA RIBEIRO, 200-J
ABERTA DIARIAMENTE

lln (IrtiillBliAmilhil

ATÉ 22 HORAS
43407

59
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Elu quebrou a invencibilidade de Evil Eye - Jaguaribe continua em evidência - Montegraal
retornou triuníante — Pernot em grande arremetida

ySSSySffSiêS

'
\ '%$ ~L %*

Maio

RESULTADOS DE ONTEM

¦WÊÊt

f:

de

$

O defensor da camiseta estrelada volta em melhores condições e a filha de Fonlaine defenderá o prestígio da geração
mais nova - Equilibrado o campo do handicap especial de
éguas - Programa - Montarias oficiais - Forfaits - Palpites

'*¦ ¦ ¦
{''¦'•' ¦'¦' ¦'¦'¦¦

11

':C-'-' "'"È^-ít' ';\

,'\,,Altlio — 1-400 rnetics — A.U.
22.;>ÜO.00, 15.000,00 e ll.2SU.00,

Elias, H Vasconcellos .....
Tristao, E. Castillo
WtsnitZ, F. G. Silva
Bomarneiro, L. Rírouí ....
Galem. cTOr. I,. Diaz
Itapagé, I. Amaral

DUPLA
Italeios

Poiile

— Prêmios:

S6 58.832
58 58.747
53 5.157
58 10.564
56 18.1111
51 3.162

2100
12
21,00 13
238,00 14
116,00
23
24
68.00
389,00
3433
154.023 44

Um páreo equilibrado

CrS 75.000.00,
14218 5100
41.257 18,00
6,130 118.00
13 407 5400
2 819 32100
5.673 128,00
7.772 03,00
471 1.538.00

ü "Presidente Vargas" que,
hoje, se disputa nada mais é
que uma repetição do "José
Carlos de Figueiredo", com o
aumento dc Quatrocentos metros c a ausência de Jalcrino
c Nando,
os uencedóres da
milha internacional, Desin
forma, o que sr nota a prinieira vista é o equilíbrio cntre seus competidores e fambém 0 rcíónio de Rocket. um
bom corredor da esfera de
handicap, qtie oiirfou jíjurando com algum
destaque na
temporada passada. De rcsio,
são os mesmos corredores que
ocitparam as posições intermedtdrias 110 ''José Carlos de
Figueiredo" e os mesmos três
anos que. toinarani parte na
primeira prova da tríplice coroa. Como se vê. uma disputa_ intéressaTite, dc vez que
nào se pode. apontar um nome
como fòrçá absoluta <:, também, não se deve conferir ao
seu ue.ice'ão. maiores qualidados que a dc um bom corredor nas pistas cariocas.
Ubi c Tiinis, 110 entanto, são
os mais credenciados do Uitr.
O' primeiro pela bo» atuação
recentemente,
que
produziu
quando, ainda carecendo de
Melhor agiierrimento, chegou
a dar alguma impressão na
reta do páreo vencido
por
¦laleriiio, esmorecendo nos metros filiais da carreira. Mesmo
assim, /oi quarlo próxima e
numa raia que náo é muito
dc seu agrado. Túnis. por sua
vez, foi terceira colocada nesta oportunidade, chegando nm
corpo na írente dc Ubi e. togo depois, levantou o "Nove
de Maio",
scmi-clóssico
da
ala feminina. Mus. se a filha
"oniaine
de
agradou ao chegar agarrada eom Jalcrino e
Nando. não coflseguiu coii/.vmar esta impressão no compromisso seguinte, pois leve
de entrar no chicote pura do*minar Caehette, que é uma
eorredora de eliminatórias coniuns, sem
maiores
pretensoes. Em face disto, oiiiit-:i
embora o espaço de tempo
entre as duas carreiras tenha
sido pequeno, temos de convir não ser Túnis aquela corredora que aparentara.
Falta-llie um pouco de
classe

91.147
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Não correu: Drólogo.
Diferenças: 2 corpos e 3 corpos. Tempo- g3"
Vencedor: (l) 21,00. Dupla: (13) 18.00. Placês:'(1) 1100 e
(41 ."i)0
Movimento do páreo: CrS 8.890.280,00,
ELIAS — m., c, 4 anos, SSo Paulo, por Black Toni e Charcntc
Propiietano: Stuo Montanhão. Treinador: Jorge Burione, Criador: Haras
a. liti iKifClo o. A,
,|Q1
__L>_c Tunis

Ubi

a medir forças

voltam

Prosseguindo a programação clássica do furfe carioca, leremos
lm.je a disputa do "Presidente Vargas". Em dois mil metros e com
trezentos mil cruzeiros dc dotação, esla carreira apresenta um campo interessante, reunindo corredores de turmas diferentes, o que
.sempre constitui uma atração. Mas Ubi, Tunis e Rugendas aparecém com algum destaque, enquanto Rocket, que andou lisurando com destaque na temporada passada. Mano a Mano e Tirafogo, se situam num plano mais abaixo. Assim, como dissemos, o
campo apresentado muito promete, não só pelo equilíbrio de fòrças que se nota entre os competidores, como lambem por serem
esses competidores, bons ganhadores nas pistas cariocas.
Alem do "Presidente Vargas" temos um handicap especial

na

dc

tarde

hoje

2.o PAREÔ — 1.400 mel ror — A.U
22.500.00, 15.000,00 e 11.250,00.

i.o Kashmir,

de éguas, onde também a mistura de turmas é notória. Regia,
Turquesa e Citadelle representam a geração mais nova e La
Morocha a turma de quatro anos. Treta, Esmeralda, Mas-Tua e
La Baílerina tèm cinco anos e também com esta idade aparece Vemista, á única importada do lote. Como se vé. o páreo eslá
duro, porém acreditamos que as mais novas levem a melhor, princlpalmente Regia, que anda correndo muito e vai favorecida no
handicap,
A reunião eslá marcada para ás 13 horas e 40 minutos e 0
"[•residente Vargas" será disputado
ás 1G horas e 30 minutos. Até
às lfl horas de ontem eram conhecidos os seguintes forfaits: Usinga, Clarisse (3°), Um, Pinheiro e Evil Eye.

,T.

Tinoco

2." Memp .is, L, Rigoni
3.o Strelitzia; H. Cunha
4." Atalia, A. G. Silva
5,o uiéa, P. 'Labre
fi." Mlschief, C. Dias ... ,
7,o Frein, M. Silva
1 7.0-PreIa,

Oü
53
53
. 5(!
56
54
50

Prêmios:

20.12!)
73,00
117.523
12,00
6.102
239,00
2.041)
711,00
33.375
43,1)0
3.1173
367,00
(Uléá)
——
18...boi

12
13
14
22
23
24
3:1
3,4
44

CrS 75.000.00,
.-,1.155 12 00
12.330 fi 060
46.7511 18 00
372 2 201 00
1.712 478,00
li' 1<I7 ias M
3_. 2 4.™
3.1.111 261;;00
992 823,00

103.977

PERFORMANCES

MONTARIAS E ÚLTIMAS

PAREÔ — AS 13,40 HORAS — 1.500 .METROS — CrS 80.000,00:
,1 — 1
— 2
3
3—1
5
t — "n

Turquia, E. Castillo
Gualúna, A. Nahld
Diadem, J. Silva
Caturrlta, M. Silva
JnvanCsa, A. 6. Silva
Cerise, li. Rigoni
l.

Douala,

Amaral

53
55
55
55
53
53
33

Em
Em
Ém
Em
Em
Em
Fm

Cerise e Javanesa em 140(1 — 89" 3 5 — AM
2(1- 1-58 1"/
Toyama e Regia nn 1200 — 72" 35 — GL
13-4-58 4«
13- 4-511 6O/10 Nelnileuse e Tâmisa em 1300 — 78" 1/5 — Gl_
10- 4-53 30/ 11 D'AirOUl' <• Douala em 1300 — 9R" 3/5 — AP
12- 4-30 -I" 10 Xcbu.cusc e Tâmisa cm 1300 — 73" I 5 — (.11,
Gaveta e Neska rm 1400 — 85" 1/5 — GL
10- 3-38 d0'
Kebnlcusc e Tunísia em 1300 — 7!)" 4 5 — GM
27- 4-5R 4°/

2» PAKEO — ,\S 1103 HORAS — 1.300 METROS
li — 1
2-2
3
- 4
3
— (i
"

54
Clarice, L. Rlgonl
51
Êxtase, D. I'. Silva
51
Cuba. M. Henrique
51
Xilosc, J. Marchant
Ea Tulipe, .1. Portilho .... 51
Usníga.

Não

corre

51

Ullóa

51

Urutaca, O.

1" PAREÔ
- I
2
:i
-I
5
fi

J.

11 Borboleta,

Portilho

D.

51

I'. Silva ... 54

Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em

-I" PAREÔ — AS 13,00 HORAS — 2000
Sarau, .1.

Tinoco

34

Palladium J, Portilho ... 50
Bar El Jebel. U. Cunha .. 50
Ubalin. .1. Marchant . ,.. '•!
Mapa Mundl, C. Paranhos 50
50
Brachctto, G, Queiroz
Zc, P. Labre
80
CU
lia. ..uai, II. Cunha
:>" PAHEO

5
o
T
II

,\s

15,30 HORAS

Belo, M. Silva
Jonlin, A. Nahld
Orlou, U. Cunha
Safari, E. Castillo
Dart, D. P. Silva
Bomarchuò, 1.. Rigonl
Urúi Nilü cone
Kardex, M. Henrique

li" PAULO
(UKTT1NG):

CrS 80.000,00:
2°.
4o
30/
30
3"/
4",'

27- 4-38
10-4-58
22- 3-38
.. -I-5H
5- 4-53
13- 4-58

51
51
51
51
51
54
M
51

Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
1.300

Em
Km
Km
Em
Em
Em

- AS 16,00 HORAS - 2.000

5» F.m
Ubi, J. Marchant
,55 Em
Colar, 1. Amaral
Mano a Mano. II Vaseync. 53 Km
'filafogo.
1)8 Em
L. Dia/.
53 Em
Tunis. O. Ullôa
58 Fan
Rocket, M. Silva
53 Em
Turquesa, O. Ullôa
58 Em
Pinheiro. Não cone
38. Em
Rugendas, L. Rigoni
58 Em
Evil Eye. Náo cone

•.0/
20/
3"/
li<V
50/
10/
30/
20/

4-58
4-53
4-38
4-ii
4-58
4-58
-1-58
4-58

37. 4-58
10- 4-58
10- 4-58
27- 4-58
1- 5-58
10-11-57
13-4-58
13- 4-38
27- 4-58
26- 4-58

j — 8 Tetro, O.

Ullôa

33

!! Garibaldl, 11. Vasconcellos 3.
33
10 Lamtrc, .1. Carllndo .
M
11 Mv Own, M- Silva
55
¦
L
Rigoni
12 Liberal,
4
35
13 Jabok, J. Ramos
3j
14 Maaon. O Macedo
15
Janjak, M. Henrique
" Lord
Marc
Affonso, A

Em
Em
Em
&11
Em
Em
Em
Em
EmEm
Em
Em
Em
Em
Fan
Em
Em

—

(CLÁSSICO) — AS

16.30

HORAS -

1 000
bem

Javinfu
Guktum
T. ir qui*
Cftl.r

Caturrit*
Diadem
Doviala ..

80.62
8>".;n
79.11
1R.SR
17 66
11.70
63.11

R2 33
.«.31
13.W
Í2..V.1
11 41

UruUca * fNireJinte
3* PAREÔ
It.r1.nl4
.,
Ct»n .
Djm» N.srii ....
My r»tr UdjCumparM ....
Cl»ír
Borboleta .....,..,.,.

^.89

F» «ChettO
3« IWIil O

I Altl o
t'.\U>e
CUriHe ...
Cuba
L* TMllpc
•..._...
Xttoj-

4
PAREÔ
PnlUdlum
8*03
liar Kl-Jehei
87,27
Sarau
S-V4'
Ubatim
81.33
>t,03
Mapa Mundl
l*Sí<
Baccarat
ze
ís.»

7?,9*
16,15
6S.1Í
M.SS
tó.SS

e.u

Tunl
96.33
Ubi
90.15
Rugendas
89,01
Tira togo
:..-.
83,31
_.
83.31
Ro.-i.ct
Mann a Mano
... 85,88
Colar

SI.17

,V- PÁREO

Beto
t»»rl

—.'....
Orton
Katricx
Jontln

7- PARU»

,.

14 00
71.Su
61,40
66,0o

31.20

ÍT.St
SafJirt --.
nomatvhu* e mirante.
t.. PAREÔ
v
.
9Í.1S
Rí.U
... SL4S
Esmeralda .......
PO 70
Turqueta
XrniiU» .
**»«
«751
Cltadelle
TrtU
87.81
l,« Bal .erma
81.10
Ma. Tin
~<t.V,
10-12
U Mo.och»

Kubellk
liberal
;..

83,13
S4.43

J-bok

84.11

lerd Atfonso
83_M
Karium
82,17
Clamart
80.05
Carijós
79.37
Vai
78.64
Palmar
77.IS
Caiboaté
75 58
3!ace«n

Ciúme
TetrO
Garibaldl

,.

,.,

14.89

~i2&
71í!
70,19

My Own

10,07

Ijtniré
J»r_aií

69.868.13

(Conclui

ÊSTE AUTOMÓVEL SERÁ SEU!!!
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Adquirindo

A MALA DE PAPAI NOEL
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Com 37 presentes diversos para tôda a Família e seus
Amigos. VOCÊ paga em módicas prestações mensais e
ainda concorrerá gratuitamente, todos os meses até Dezembro, pela Loteria Federal, a um Automóvel ou Apartamento, uma Lambreta de Luxo, um Televisor de 21", uma
Máquina de Lavar Roupas e uma Geladeira.
NÃO PERCA ESTA OPORTUNIDADE!!!
INFORMAÇÕES COM OS CONCESSIONÁRIOS.
DIPROFARMA COMERCIAL E IMPORTADORA
Av. Gen. Justo 275 Gr. 206 - Tels.: 52-5180 e 52-1555
Ou com nossos Agentes, pelos Telefones:

Kubeük
é a forca do retrospecto, estando melhor agora
com o aumento da distância.

32-7808 - 32-7860 - 22-4225 - 43-8184 - 52-2278
45-8241 - 45-3566 - 22-4757 - 48-1847 - 29-5503

Liberal volta em boa fore a turma está accessíveL

NA 5.* PÁGINA

___g__!ii5_____<_________|
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Rugendas
reapareceu correndo bem e agora está em melhores condições.

OUTRAS NOTÍCIAS

página)

COM APENAS Cr$

Tunis, embora
venha de
carreiras rigorosas, uma em citem classe para
ma da outra,
dominar esta turma.

Carijós
sempre
aparece
correndo bem nos metros finais.indicação aos
sendo uma boa
azaristas.

...a

GUAIÚNA —; JAVANESA — TURQUIA
ÊXTASE — CLARISSE — URUTACA
DAMA NEGRA — URRANIA — MY FAIR LADY
BAR-EL-JEBEL — UBATIM — SARAU
BETO — KARDEX — ORTON
REGIA — TURQUESA — TRETA
UBI — TÚNIS — RUGENDAS
KUBELIK — LIBERAL — CARIJÓS

Ubi continua
melhorando,
sendo uma das forças da carreira.

ma

na

PALPITES

Ubatima
anda
correndo
e vai ser perigoso no final.

Saráu — está bem prepaJalcrlno e Nando ein 1600 — 97" 2 5 — GM
Encouiaçado c Snowfall em 1800 — 117" — AP
rado
em distância longas e con—
—
102" 1/5
AP
Sancv c Bon Soli em 1600
tinua como adversário.
Jalcrino e Nando em 1600 — 97" 2/3 — GM
Caehette e Regia em 1600 — 96" 3 5 — GL
Beto deixou boa impressão
UlCtnfl e Frimclort em 3800 — 255" 2 5 - GP
Zum Zum Zum r Nando em 1600 -- 93" 1 5 --. GL ua estreia e agora está mais a
—
—
GL
93" 15
Zum Zum Zum e Nando em 1600
guerrido.
Jalcrino e Nando rm 16(10 — 97" 2/5 — GM
Foliento e Gardone em 1600 — 104" 2/5 — AP
Kardex partiu
mal outro
1 BETTING);
dia c terminou
dos
CrS S0.(100.00
próximo
vencedores. O aumento ria dis—
—
AL
3
5
10"
em
1600
c
Ensueno
Claude
11 Jean
tància lhe c favorável.
Karbon e Jabol; em 1300 — 70" 4 5 — GM
10 Aca.iou e Chaco em 1600 — 102" 1 5 — AP
Orton é muito
ligeiro, 0.
Karbon e Kubellk em 1300 — 79" 4 5 — GM
estreia,
não se encontrava
fl Verbete e Vil.lo em 1400 — 84" 1/5 — GL
jna
Karbon e Kubellk cm 1300 — 79" 4/5 — AP
em boas condições. Agora, esta
II Mister Bsgé c Lamlré cm 11100 — 118" 4.5 — AP
melhor estendido.
Karbon e Kubellk em 1300 — 19" 4 5 — G.M
Ductiful e Encouiaçado cm 1200 — 12" 1/5 — GL
Regia vem cie boa atuação
10 Pernot e Noddy em 1400 — 91" 4/5 — AM
vai muito favorecida no peso.
Chaco c Noddy cm 1500 — 98" 1,5 — AP
je
Entremano e Tnmpico cm 1400 — 90" — AP
Crown Prtnc* e Tuvuty em 120(1 — 71" 4/5.— GL
Turqueza
volta em bom
Karbon e Kubellk cm 130(1 — 79" 4.3 — GM
estado,
em turma que não mete
—
-GL
3
5
98"
1600
Karbon
em
Nook c
I
medo.
Karbon e Kubehl> em 1300 — 79" 4 5 — GM
AP
98" 1 3
Chaco c Noddy n» 13W
Treta reapareceu correndo
bem e só melhoras
apresentou
dai para cá.

"Possibilidades Matemáticas w

l* P.VR.O

Turquia volta de cura, afirme. Tem elasparentemenie
se para figurar na companhia.

4o 13
2",'
2»
8" 13
I"
3"
90/11
8o 11
5o.,13
1"

28-12-57 11"
21- 4-53 2"'
8- 3-58 5"
27- 4-58 8".'
21-12-57 3o27- 4-58 5",
10-11-57 7".
31- 4-58 4o
27-10-57 6o'
5- 4-58 10°
19- 4-31 .1'
11- 4-58 1°
13- 4-311 2o
21- 4-38 3°
30- 3-58 6o
27- 4-38 9°/
19- 4-33 6°/

Diferenças: 3 corpos e vários corpos Tcmi.o: í_2"2/5.
Venced__: |2I 711.00. Dupla: li!2i 26,00. PlacêS! (2) 16.00 e (1) 11.00.
Movimento do páreo: CrS ...:.ii2.520.00.
KÀSHMlR — X„ c, 4 anos, São Paulo, por Royal'Forest e (Copais',

Javanezà, outro dia, nesouse a correr e. mesmo assim, terminou em quarto próxima. MeIborou um pouco e vai dar trabalho aos adversários.

6
7
li
6
C
7
4
4

VARGAS'

K" PAREÔ — AS 11,00 HORAS - I 500 METROS
55
1 — "1 Palmar. U. Cunha
Kubellk, U. Cunha ....... 53
55
Martins
Kartum. J.
53
Cnlboatí, A. Cardoso
ao
1 — 4 Clamart, 1, Amaral
33
3 Vai. P. Fernandes
53
6 Ciúme, D, P. Silva
35
1 Cnrijôs, R- Filho

— Guaiúna
anda
correndo
muito e a oportunidade
é das
melhores.

Êxtase sofreu alguns perZfzé e Clareira em 1200 — 74" 3 5 - GP
Boukara e sans Uísque em 1000 — 61" 2 5 — GM calços em seu último
compro—
—
CP
3
1200
74"
5
Zéz.> e Clareira cm
missa Continua
melhorando e
Z.Zti e Clareira em 1201) — 74" 3/5 — GP
vai correr muito.
ZézÉ e Dama Negra em'1200 — 73" 2/5 — GL
Montegê e Dindandum cm 1200 — 70" .1.5 — AP
—
-AP
78" 3 5
Messilia e Borboleta cm 1200
Clarisse é a fala do retrósMessilia e Clan em 1200 — 78" .1/5 — AP
poeto, e sempre termina correudo muito. O aumento da clistànMETROS — CrS 80.000,001
cia lhe é favorável.
—
—
AP
103'
4'5
26- 4-58 I" 8 Jugurta e Baccarat em 1600
123"
AP
cm
1000
4
Ibaikv. e Sarau
20- 4-58 3"/
OurUtacH 'estreia em con-- Gl.
111- 3-30 10/10 Painahyba e Nauta em 1400 — 85"
dições
satisfatórias e regula com
- AP
2d- 4-311 •t" II Sarau e Jugurta em 1600 — 103"
Urupema,
AP
que já venceu nesta
29- 3-58 7" 8 Evil Eye c Manei em 1600 — 102"
companhia.
12- 4-58 70/ 7 Evil Eve e Manei cm 1400 — 86" - AL
—
—.
U.
1600
fl!)"
15
Klú
c
Swami
em
1.1-10-57 100.11
26- 4-38 3°/ 8 Sarau e Jugurta em Hioi) — 103" 4/5 - AP
Dama Negra anda correudo muito e está
cada vez meMtintos — CrS 80 000,00:
lhor.
60"
G.M
27- 4-58 2" 8 Numantlno e Dart em 1000
27- 4-511 8o 8 Numantlno e Beto em 1000 - - 60' 2/5 - - GM.
Ukrânia
correu pouco da
27 4-58 •i" h Numantino e Beto cm tOOO --. 60' 2 5 — GM
vez e volta em melhores
última
AM
80
5 4-53 3" 4 Ubaldo e Jonlin em 1200
condições, tendo
um dos bons
27 4-58 3". 8 Numantlno c Beto em 100(1 — 60' 2/5 - GM
trabalhos da semana.
Estreante
Estreante
GM
27- 4-58 5o 8 Numantlno e Beto em 1000 — 60" 3/5
My Fair Lady vem de exvitória na turma
cie
—
pressiva
—
—
ESPECIAL
ÉGUAS)
Cr$ 100.000,00
(HANDICAP
METROS
baixo
inúmeros
quando, após
tropeços, abateu Montegê. A diMas Tua e La Morôcha em 1600 — 104" 3 5 — AP' ferença de turmas não é accn21- 4-58 2°
—
—
ÍIO"
AP
Bijou e Gaiótii em 140(1
19- 4-58 5°/
tuada,
dai ser encarada
com
Mas Tua e Treta em 1600.-- 104" 3 5 — AP
21- 4-38 4°otimismo.
Treta e La Morôcha c.n 1600 — 104" 3/5 -- AP
21- 4-58 1°
13- 4-33 !)°/ll Zum Zum Zum c Nando em 1600 — 95" 1 3 -- GL
Bar-El-Jebel
em
volta
1- 5-38 30/
Tunis c Caehette em 1600 — flfi" 3.5 — GL
Tunis e Caehette em 1600 — !)ü" 3 5 — GL
boas condições
1-5-58 11"'
e turma e dis—
AP
104"
2
1600
5
Mabú
em
10
Fita
Azul
e
26- 4-38 3°
tância agradam.
Mas Tua e Treta em 1600 — 104" 3 5 — AP
21- 4-38 6°

2027202012S0282.;-

Treta. .1. Marchant .....'... 57 Em
5o Em
Esmeralda, J. Tinoco
57 Em
Vcnusta, L. Rlgonl
"0 Em
Mas Tua. E, Castillo
cO Em
Turquesa, O. Ullôa
50 Em
Regia, A. (".. Silva
aU Em
Cltadelle, S. Câmara
La Morôcha. M, Silva ... 51 Em
La Baílerina, II. Vasconc. 52 Em
1" PAREÔ — "GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE
METROS — CrS 300 000,00 - (BETTING)i
— I
2
— .1
4
—.5
li
— "7
"

— 1
_
— 3
•1
.. - "5
"
. —0
"7

2/5 - GM
em 1000
e Sans Risque Bl"
Boukara,..
ti Urupema e Clarisse em 1200 — 70" — AP
—
—
AP
64"
4 Mossilia e Clair cm 1000
Ukrânia e Clair em 1200 — 70" 1/5 — AP
5 Messilia e Clair em loou — 04" — AP
8 Clair e Sans Ri. que cm 1000 — 59" 3 5 — GL
Estreante

AS 14,30 HORAS — 1.400 METROS — CrS B5.000,00i

Ukrânia, O. Ullóa
54
Clarisse. Nfio corre
50
Dama Negra. M. Silva ... 51
Clair, ,1. Carlindi
51
54
Cumparsa, E. Castillo
54
Mv Fair Lady, L. Rigoni

7 Clnn,

, .
Bm
Em
Em
Km
Em
Em
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e também
resistência
para
agüentar as campanhas mais
severas. Assim, atuando seyuidamciitc e agora cm distdncia mais alentada, que vem
contrariar ns suas c.irncíenstlcas de eorredora, a defensora
do stud Paula Machado náo
inspira miiiía con/tattpa.
Se
Jií.iirn entre os nomes principais da carreira é pelo jato dc
ser mais nova e também pclas poucas credenciais que a
maior parte dos adversários
apresentam. Desta forma, vamos ficar eom Ubi, que vem
progredindo a olhos vistos c
sempre foi um bom corredor
em distâncias intermediárias.
Na grama leve, Ubi deverá ser
o vencedor.
Abaixo dc Ubi e Túnis.aparecém Rugendas, Rocket, Tirufogo e Mano a Mano, ficando Colar como o cxtrcmo"oitt
sider" da prova. Rugendas é
um bom nome da esiera do
handicap, onde sempre perdeu
pnra Ubi. Reapareceu outro
dia. atuando a contento e só
mepwras apresentou cm sua
forma. No tapete norma!, tni
correr bem e, no fina!, deverá
estar entre os primeiros. Rocket volta de Ama longa inalividade e ainda uno se enconira no melhor dn forma. Tem
ciasse, no entanto, para protiuzir uma boa atuação. M'iho a Mano é aquéíe corredor
dc sempre, que dá impressão
durante o percurso e esmoreee na hora decisiva.
Ainda
em boa forma, mas não inspira maiores receios e. Tirafogo,
íinalme.ntc, não è mais aquéle animal que ameaçou a posição do recordista iíotyal Game. Suas atuações nesta temporada, são fraquíssimas c o
de Galeún parece ter
jilho
perdido todas as suas energias naquele final disputado
que earacteritoii o "Knccrrnmento" do ano passado.
Este o panorama da carreira que. se perde por vão apresentar um campo mais seleto,
ganha pelo equilíbrio de forseus componentes
ças
que
apresentam c que deve proporeionar uma boa disputa: e
as boas disputas são icmprc.
bem recebidas pelo carreirisía.
GÍL MON1Z VIANNA

o
<
o

Garantido

pela Carta Patente n.° 301 do Min. da Fazenda •
por 40 milhões de Cruzeiros Patrimoniais.

PRÓXIMO SORTEIO DIA 31 DE MAIO.
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escolha
também às

l\/i q _rk rt n.

rio de janeiro, domingo, ii de maio de 1958

e

CADERNO

3.°

. . _i__jil____j Base

__f^__. ^________. ^___ ^__kvF

0
São conjuntos eriiorloso o luxuosamente c enstruldot, nõ

mi âmo

— seja éle um consultório,
poro o seu negócio
um escritório, uma loja comercial ou um atelier.

no centro da avenida
Copacabana, no n: 690;
perto da rua sta. clara

i_i_3

m

modernos e amplos Hall», no térreo •
em cada pavimento;
2 conjuntos por andar, até o 6." pa>
vimento;
e do 7.' ao 12." pavimento, 4 .conjunto*
por andar, para sua melhor escolha;
cada conjunto é compotto de:
Belhsimo talão
Doii confortáveis sanitários

fü

e

\
O

ponto dc maior movimento do moderno bairro. Preferimos, também desta vez,
lançar os conjuntos à venda, depois de
prontos, para que oe interessados em tão
esplêndido negócio possam verificar, de
imediato, o material de construção, o requinte de acabamento, a par de todos os dela»
lhes que somente uma visão de conjunto

Sào tervidos por 3 grandei e luxuosos
elevadores, com portas de vidro;
Água filtrada e gelada em todos os

pode permitir. Verifiquem pessoalmente.

pavimentos;
Etquadrias de alumínio:
Fachada em pastilhas de cerâmica.

CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

30% A COMBINAR

DA

o o restante
LONGAMENTE

FINANCIADOS

Vi I e Ce Ce Le,

120 MESES

VENDAS

©AV.

*

EXCLUSIVAS:

SANTOS BAHDUR
INCORPORAÇÃO

RIO

BRANCO,

E

VENDAS

DE

>

IMÓVEIS

185 - 1 8 .<> ANDAR -GRUPO 1813 -TEL.: 5 2-7 314

Corretores também oa lesai imni£n.?Ja_J_m_: domingos e feriados, até 22 horas.

r
...íí. ....».___._¦_..

CORREIO DA MANHA, Domingo,

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

COMPRA E VENDA

11 dc Maio de

1958

MOVIMENTO IMOBILIÁRIO
COMPRA E VENDA DE PRÉDIOS E TERRENOS

CONSULTAS

3.* Caderno

(Parle T)

EDIFÍCIOS EM INCORPORAÇÃO
PUBLICAMOS ÀS QUINTASFEIRAS RELAÇÃO DE IMÓVEIS
COM APARTAMENTOS A VENDA

aptos, no marques do herRua Washington
CENTRO
3
TITO,_ ,.__
__ VAL e no 1TU. Engenheiro
—
Vendo lindo apto L1VIO, vende — 42-1769. Av. Rio
Luís, 95
no ultimo andar, com belissi- Branco. 134 29340 100
ma vista, grandes varandas COMPRO — Apt» de sala e q. scp.
ou quase pronto. Tel. 57-9074
cobertas e descobertas, como- vazio
c 42-1769. Eng. TH» Livio.
29504 100
dos amplos com magnífica
ventilação. Todas as depen- AV. RIO BRANCO — Terrenos
dencias. Agua em abundância de 26 x 35, 11 x 20 e outros —
nos melhores locais
construção já na sétima laje. Vendemos
.

CASTELO — Vcnde-30 apartamento-CENTRO — Apartímento vende-se] PRAÇA N. S. DE FÁTIMA (Aol ln'lne e, açrriinrinc
«-U/Uà c cotrilUiiUà
com tôdas as peças de frente parajna Rua Henrique Valadares, pron- lado da Escola) — Vendemos em
grande praça, com vestibulo, sala,,ta entrega com sala, 2 quartos, co- construção os últimos apartamen- ;foy.s _ mmcnhim ZTvenHem «¦
varanda, 2 quartos, cozinha e banhei- zlnha, banheiro e dependências pa-ltos de frente, com hall, sala, quar- I
financiadas em final dc construeno
ro amplos, mais 1 quarto com 2 en |ra empregada. Cr$ 750.000,00, comlfo
Fugindo a praxe dos comcncoilnha, „a Rua Bolívar, 79, a 20
banheiro,
separado,
da'
tradas independentes servindo para,entrada a combinar, 5? andar, la- área com tanque. Preço: Cr$ ,...|Av. N.S. de Copacabana cpassos
tários feitos nesta seção, abriCinema
empregada ou à parte social, area comjteral, negócio diíeto, sem Interme- 550.000,00. Sinal CrS 55.000,00, du-JRoxy — Trata-se no local ou peloa
mos hoje uma exceção, para lecom tanque e W. C. de empregada Idiário. Tel: 36-1923. 21185 100 rante a obra 40% e saldo em 60ítels.: 47-9557_e_47-õ690.
var ao conhecimento dos estu32052 200
-—
—;
Informações à R. México, 148-7." s| Idlosos do Direito, uma obra reTrt„
de Cr$ 5.500,00. Tratar; LOJA —"Rua Almirante Alexan—„An.d2r.í0„?„C!?Ir0, prestações
-701, tcls. 22-7975 e 32-8838.
0931 100!YENDI:".?t
centemente publicada e de au.
CONSTRUTORA A. J. BRITOldrlno 346 — Vendemos pelo preço
Area: 410 ms.2. CrS 10.000.00 o
'«••
toria de um dos novoj júrisCENTRO — Escritórios, Castelo, com ro.2. Tratar ã'Áv. Nilo Peçanha, ;,,A*Kua Méxlco< 41' 3? ¦-l.Ki^Jj
•«0.000,00 à loja D. Ver no
tas que milltam nesta Capital.
•M
60m2.
CrS
1.200.000,00.
Tratar
5___i01„i585
Pri-fo
local .-*?e tratar na CONSTRUTORA
—
422
12
Fone:
52-2258
§/
O livro "Do Contrato no DiSr. Oscar; 27-5411.
Alvenaria
Base -i-_
850 fâffi
MáXÍC°' 41,
9899 1C0 B0X —urgente - Vendo o box i.»\t'
. adiantada.
.,
•_•"•'_
Tratar com IMOBILIA pela manhã, 1001
semblcia. r^&iMnmii!
100
rcito
LJt^lSl.^vm
Hipotecário
Brasileiro",
mil cruzeiros, muitos facihta-;ria carrilho - Rua Um- Ver,J¥ anaer- lel- 52-5301.
—
28,
em
construção
mere-dinho
Rua
Araújo
AleCASTELO
Porto
da lavra de OSWALDO C. DOS
— Vendo ótimo duplex, al«584 200
esquina de Graça Aranha. Ven- e tratar no local com Sr. AURÉLIO;
dos e financiados. Informa- '.«uaiana, 118 — 10,° — Sala» CENTRO
SANTOS, é um desses compênto, por 1.300 mil cruzs., sendo 500 gre,
demos excelente conjunto de 3 salas (Rua Frei Caneca 142. esq. Marquês COPACABANA — L0.1A - Rua Bel43-9672
1008/9-Tels.:
diot que vem dar, não só aos
Chaves
Av.
Rio
mil
a
5
mil
mensais.
diretameníe com o pro.
ções
cm
con=160.000,00
majo2
banheiros
completo';,
Pombal). Preço:
sem
^48-2472. Branco, 185, s/ 1819. 20334 100 e
fort Roxo _ Com a,.ca aproxlmatlil
estudiosos como aos leigos, os
truç&o. para entrega dentro de um I ração com grande financiamento. de 45 m'' Preço' 3 800 000 00
_i_i3__i00
s
prietario no local ou peío Te— Vendo grupo dc 2
princípios e as noções que co—
an0nt,?í»e,ç»°,s'
CENTRO
Apt"s.
de
lun
CENTRO
Prestações
CrS
l0°nal
d<= 50* - B,50% financiados em
jialas,
lefone 27-7251
| banh0. e kich.
Sia££%S LTDA.
™deti,Lhesl
mandam a parte dos contratos
a Rua
¦
__ reatar lia LOJA DOS IMOprox. à Àv. Rio Bran-|5.800.C0. Apt°s. de sala e quarto se- na PREDIAL S.JORGE
5
„nos
BAIRRO DE FÁTIMA — Terreno
no direito civil brasileiro.
429C9 1001 co. Vazios. Preço: — 1.200.000,00 — parados e dependências de serviço, Álvaro Alvim, n°. 21, salas 1.102-3
„ Monto
,,
,,Ale- VEIS —. .;7Av..fnMCopacabana
- 664, loia 22
28 .. 30 — Vcnde-sc na R.
c| facilidade pagt0. 52-0767, 52-1787, banheiro, pequena cozinha, de fren Tels. 52-6713 OU 42-7859.
__ Tr]
*•«¦'••,»'-»»*•> _ a.* ãs
O jovem Oswaldo
C.
dos
22 horas.
14650
1001
2
Preço
1.6C0
2430
100
—
3
andar.
Projeto
aprocom
frente.
mil,
te,
somente
57-7918.
EDIFÍCIO
MUNICIPAL
gre,
Vendo
p/
ex-'
Santos, ao publicar seu traba169 200
em início de construção. Lo- castelo — Vendemos excelente 80- c.ruzs-r{.?.eilitad°s
Tratar c, VITAL
c
vado
celente
2
de
salas,
com
ins-1
grupo
2
lho, demonstrou, da forma mais
talações sanitárias, no U." pavlmén- CENTRO — Apartamentos com cal R. Moncorvo Filho, 97. Tratar Av. breloja tendo 250 m2 de área útil, na|A- SILVA — R Buenos Aires 66-A, i CENTRO — Av. Rio Branco — Lojas
exuberante e coerente, ser um
to, frente, sombra à tarde, linda vis-, projeto aprovado desde fevereiro. íi,"?o?,CSP-i,hÃ.2,^ s1/* *liy6-TTSleÍ0^e:!Rua"'AraújoYPfl.to"Âle7re%'sqúln_ dê;3." - Tel.: 52-0676. 17265 100 a andares para escritório - Andares
legítimo descendente do gran\com 427 m2- de arca utu —• Preçoi
s?,u es"itòri0; Pr«?.:Proc. 7.526.270/56 e alvará n.° 32-1841, Goldfeld & Cia. Ltda., Sr. 0l.aca Aranha
Prcco e mais deta^c0,™?1,,?,?™
23505 100 lhes na PREDIAL S. JORGE LTDA CENTRO BANCÁRIO — Rua do Mer-114.300.000.00 — 50';, de entrada e 50%
Carlos.
de jurista que militou no nos—
Vr^°
dc
<** "
Previst°
Vende-se prédio doiem 3 anos — Trata»- na LOJA DOS
va1ia2e « oútas sem contratat11'167'
Federal,
so Supremo Tribunal
— Vende-se. à Ruã~sãn- á rua Álvaro Alvim, 21. salas 1102-3 — cado, esquina
3 pavimentos c| loja no 1.° — CrS ..|IMÓVEIS — Av. Copacabana 664 —
a, CrÇ 265.000,00 cru- CENTRO
52-6713
com
Tel.
ou
tar
ORLANDO
ASS:S(Ímovei1í
42-7859.
1235.00,00
saber,
fronte,
com
seu
t'Ana, 77,
de
pelo
pontificando
— Av. Nilo Peçanha n. 26, sala 901 — zeiros, pagaveis de acordo com vestibulo, apartamento
14632 100 8.000.000,00, a combinar ou troca-seiloja 22 — Tel.: 37-39*0 — Aberto até
sala grande, dois quartos
honradez e cultura nessa excel22 horas.
175 200
por casa, terreno ou apartamento no- âs
Tel.:
42-7367
23413
as
do
comprador.
100
possibilidades
Preço
bem
CrS
....
varanda.
*^p_7T5
—
arejados,
foi
CASTELO
de
Grupo
salas — Ven- vos — Tratar tel.: 46-4000.
sa Casa do Judiciário, e que
1135 100' COPACABANA
\\T7
i.^TTí
,
Rua
de
—
na
Marquês
— 1,Barata
Vendemos
850.000,00,
financiamento.
com
.VjJA
grande
demos,
no
da
EsplanasalÃs~Êscritorios
melhor
Compro"
c
ponto
o ministro Pedro dos Santos.
vendo. 42-1769 — 57-9074, Eng. TI- Pombal, 171, jur.to a esquina da Marcar hora, 43-3982. 23516 100 da, R. Araújo Porto Alegre, eôquina CENTRO — Instalação para Banco -1?'™1'" ~ Com ártM de 50 m2' PrcS01
assim, de tão
Descendente,
—
E
TO LIVIO — Av. Rio Branco 134. Rua Frei Caneca (Ed. Marquês VENDE-SE — Salas, r. Evaristo da do Av. Graça Aranha. 2 conj. tendo Vende-se uma instalação completa pa.il-.0O-°<)(W0 de tntrada
honrada estirpe, o jovem autor
23497 100 de Pombal), construção já inicia- Veiga 16, apt. 505 — tratar dr. MAU- cada um: sala de espera, duas gran- ra Banco, de sub-solo com catxa-for-l_.*0*,u*000'00 «nanciados em 5 anos nã
L0JA
des
banheiro
D°S
salas,
IMÓVEIS
completo
e
kitch.
que millta num dos nossos estaapartamentos de RY 52-9833. 21676 100 Otlrrra construç&o. Alugados tem con- te e cofres de aluguel, 1 loja, 1 BoUTrataí
da, excelentes
mais
de crédito
Av- Copacabana 664, loja 22
beleclmentos
Tel :
ESCRIT. DE 2 Amplas Salas na Ci[breíojaTe""únV andar." Prcço"è"' condi- 37-3963.
se- CENTRO — Vendo por CrS
trat.*,«í?ls Informações/telefonar pa-;çõCS
173 20.1
abalisado, que é a Caixa Econelândla, bom preço — Eng" TITO- saleta, grande sala c quarto
com averbuck
32-9449.
_
—
bacompleta,
cozinha
1.100.000,00
Tratar diretamente n»,
grupo com saleta de es- ra 52-6713
LIVIO vende 42-1769. Avalia e ven- parados,
nõmlea, atuando como briihan196 100; COPACABANA - LOJA - Com"263
!m2. Preço: 22.800.003.00 — Pagamende Imóveis. 29354 100 nheiro completo, elc. e também pera, 2 salas e sanitário à Rua do PREDIAL S. JORGE, LTpA., Rua Alte procurador, era de esperar
Rosário
varo
Alvim,
21
1102-3.
Rio
da
Av.
Branco,
salas
entraperto
de
pequenos apartamentos
B. FÁTIMA — Vendo apto frente, Ito a combinar — Tratar na LOJA
que os estudos firmados e os
Está
14651
em
construção.
Sinal
100
CrS
na
mobiliado c! sala, quarto, banh cozi DOS IMÓVEIS — Av. Copacabana
CENTRO — Vendo maravi- da, sala-quarto, kitch. e banhei- 450.000,00 e o restante em 24
adquiridos
conhecimentos
presta— Centro pronta Preço CrS 550 mil c| CrS 200 mil fi- 664, loja 22
esTel.: 37-3963 — Abei to
emérito pai se
de seu
trilha
Tratar a Rua México 74, s. 802 APTO. de frente
lhoso apto. sito à Rua do Ria- ro. Servem para residências,
ções.
nanciado,
c| WALDEMAR — Rua As-' até ás 22 horas
critórios, renda, pequenas indús- — Tel. 22-6910. 29326 100 entreça, sala e quarto separados,
171 200
obra de valor.
tr-iduilssem em "Do
chuelo
154,
composto
11.
1003
Icl,«-^,COPACABm
52-9640.
de
sasala
boa cozinha, varandaie
banheirojsemblcla
irias. Damos escritura em CarContrato no
_ SOBRELOJA Seu trabalhe
—
CENTRO
103jCom
Vendo
alugado
apt.
completo, etc. Preço: Cr$ 650.000,001
Ia, quarto separado,
'913' "_„",_
Brasileiro"
316 mi Preço: 9.480.000.00 Direito Hipotecário
jardim tórios dos apartamentos. Firma á R. Riachuelo,
sala, sa- a combinar sem juros. Sito à Rua|
Pagamento á combinar — Tratar na
„PN n»VTA(!
conceitua as mais elevadas teode inverno, banheiro e cozi- incorporadora das mais idôneas. leta, varanda, 3 325, de
v„_,,
P,
qts., e deps. CrS do Riachuelo, 154. Ver das 10 às 13 5?,;,^*, K*8,."*!?^ ,
|L0JA D0S IMÓVEIS - Av. CopaInformações Bancárias. Ver no
rias que presidem a parte do
x°01
nha, de frente, em predio a local
í%S°m ™í ?fna 6H lnJil 2 ~ Abcrto 8lí'4s
com o nosso corretor, dià- 850.000,00, o--' CrS 400.000,00, fi- horas. Somente domingo. Tel: .. g™lA1^elhas
Direito Civil e onde se incluem
—
ser entregue até o fim do mês riarnente, ate às 18 horas inclu- nane. longo prazo. LACERDA
43-8009, dia, úteis.
ifiiáltT* rJomWaSr ROQUE i22-A°_í>_____^l__l'-3963. _JJ2 200
os princípios que formam um
21670 1001— Rua Assembléia 11, s| 1003 — Tel.: GOPACABANlA - SOBLO.IA — Com
Preço: 620 mil cruzeiros, sive domingos. Tratar com IMO- 57-4190 e 32-3949.
CORREIO DA MANHÃ
entendimento para o estudo das
— Rua
29386 100 VENDE-SE"^ Uma laia" à Rua MoV «*•«.
29^' 10°
^W-^
q,,pd"tloS
noções específicas que regulam
sendo 320 mil cruzeiros faci- BILIARIA CARRILHO
f.OoTro™
7 a combinar
í.SOO.000,00 — Pagamento
.
COMPRA E VENDA
os contratos.
Uruguaiana, 118 — 10.° andar — iCENTRO — Vende-se no Edf. Iluiraes e Vale n. 15. com dois pavimen
j
- Vendo 2 salas çom T-T™^;^^íj^OS>tOVBIS.¦¦"
litados, e o restante em sua- Salas 1008/9 — Tels.: 43-9C72 e — Av. 13 de Maio 47,
- Trata-se à Ru,
regras
Mas, ao lado dessas
47. escritório de!tos
Rua Santo 'banh.,
deltos (Lapa) —
P3' DARKE
664. loja 22
Tel::
alug. sl cont. Preço: Cr$ 700:*_^_ Copacabana
ves prest. mensais. — Tratar 48-2472.
SEÇÃO IMOBILIÁRIA
teóricas do direito civil, onde os
Isala e quarto conj. hall de entrada e Amaro 157 — Tel.: 45-1739..
— Aberto ate às 22 horas.
100 mil c! CrS 350 mil - financ. em 3 anos 137-3963
22101
21335 100'banh. Ver o atpo. 1.112, está alugado
còm ROSA FILLER — R. Sec| WALDEMAR
Rua Assembléia
170 "de 200
Vende-se, em inicio de 11, s| 1003 — Tel.: 52-9640. 29441 100 CASTELO — Vendemos
~ RUa ^ QU'
te de Setembro 66, 4.° andar AV. RIO BRANCO 185, GRUPOS .. i^^?^^^^&^\ÕSÍSS^^
3
grupo
<-°**str*f°* «"daros corrid,s ou sa.as, -.MI„- .
al°íat
2n20a,l
'" no
c kitch de frente, cs_, ,."„ ".
Tels. 22-8392 e 52-0532.
jsobis. banheiro
i~l
2.108 — Frente p. Av. Rio Bre". —
ponto mais central, por bom pre- CENTRO — Av P. Vargas,
esquina
129
quina,
Em
construção.
pavimento.
,
em cór — chaves CENTRO — Av. Rio Branco. Ven- ço c com grand;,,...,,,¦
— Oümos Escritórios -!á esquina das Avenidas Churclilll
2 salas — banh.
facilidade de paga-,Uruguaiana
c
100 portaria
— Preço: 1.250.000. Facilito do nu Edif. "Marquês
mento c financiamento — Detalhes Vendo c| pequena entrada — 80'l cm Frnnklin
Herval"
de
da próxima quinta-feira, continuaremos a
Roosevell Cr$ 1.200 00000
23635
—
Corretor
Tratar
BRÁS.
LAR
—
50%
32-8457.
o|suaves
tels.
22-8157
c
còm
peloa
sc'm
Sr.'IMOBILIÁRIA
prestações
juros
RESIDÊNCIA E ESCRIT. na Cine(Antigo Palacc Hotel) 1 apto.
LEMOS LTDA, a Av
em
100 andar
20417 100 CARLOS — Tel.: 45-6762.
22370 100 Nilo Peçnnha, 26, sala 702. Tels'
lúndla c| 2 salas e 2 qt«s., 700 Mil RAMOS 26-7578 2553
alto, atualmente ocupado por SR. COSTA.
publicar as respostas das consultas sobre:
agora e mais 400 Mil a prazo — Eng" CENTRO — Vende-se casa com três escritório comercial proporcionando
— Inédito CENTRO" Vendo ótimo iJ^S»
^7
TITO-LIVIO vende. 42-1769.
f
quartos, sala, varanda, banheiro com- a renda liquida dc 12% ao ano sô- APTOS. CENTRO
tamento no Edifício Marquês do f,„„„ViZn7o y^r."òTgru|So. Té
29356 100 pleto, na Lad. Madre de Deus n°, bre o capital invertido. Rara opor- — Aproveite para
comprar
Umidade para um
Herval, de frente para a Av. Rio salas, ocupadas sem contrato á A\".
bom
41. Tratar pelu tel. 32-2471.
negócio.
COMPRO terreno ou
29331 100 Preço excepcionalmente
casa
vazia.
vantajoso seu apto. no único ponto re- Branco, Facilita-SC pagamento. — Almirante Darroso, 72, 7o pavimento.
Quero tratar com o dono, Eng, Tide CrS 650.0O0.C0. com cerca dc CrS sidencial da cidade com
os encargos da desocupação
quar- S. STOCKLER, Av. Nilo Peçanha,1
PRAÇA PARIS — Familia que sc 150.000,00 financiados por 15
to Livio, 57-9074 e 42-1769.
n0SSa C0n-8' 0nSe Cr$ ,7'0t'ü P«
PJ,od„os
anos, to e sala a 2
1 .1? colo Bflí)
99 "991 «.c.ra2,
~ Tol»
confortável
*
elS"
sala,
e
Z?'-'ZZl
baluxuoso
vende
retira
Mais
detalhes c plantas com a
quartos
aos
100
1. --Ira
juros de 10% Tratar
CENTRO — Vende-se o 11.» andar do
peisoul29343
apartamento completamente reforma- mento com WALTER BERGER,
Centro
nheiro completo com ou de- 32-9261. 20445 100 IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA. à Av.
Edifício Esplanada, sito à rua México, CENTRO — Av. N.S.
rua
um
andar,
alto,
—
do em andar
Nilo Peçanha 26, sala 702. Tel: 22-2483
por
dc Fátima
da Assembléia 101, sala 503. Tel...
-,.,^7., .,,.,_- r,—;—3 ino.BO-A, (12.» pavimento), com a área Vende-se um apartamento
GAMBOA-SAÚDE - Vencia dc_ casa d. 370 m2 dlví_ido
tle íren- com telefone, 1 grande living, sala 42-2820.
42719 100 pendências empreg. Todos de LOJA — À Rua General Cadwell, ou 42-9506 com o sr. FREIRE.
cm 11 amplas sa- te, está desocupado,
2
dormitórios,
amplos
4
de
42016 200
vazia, na Rua Cunha Barbosa, 74, cm Ias, ocupadas
jantar,
CRS
...
.frente com cozinha completa. ótima loja c/ 412,00 m2, tendo ji- •/VV^^i»^V»^V»AV»AVVSA«AVVVVViV»
por
_,
...
sem contrato Preço 220.000,00
,„,-.. - Compramos
CENTRO
leüfio judicial,
barato, sala, CrS 5.000.000,00. Facilita-se
de entrada e o
_l-„ „„„,,.. J
prédio an- ! uara9e»
Ann rau e sanitários. Alugada. Preço:
restante banheiros sociais, parte completa de itlgo,
preço
r__-_„_,
//>
do
vista
parte
U.4UU
ou terreno, em zona oancárla, i
piay-grouna
financiado em 5 anos.
quarto, cozinha e banheiro. Leiloeiro pagamento, Tratar com o Dr.
Informações serviço e de empregada, linda
And ar aí
WAL- pelos telefone: 42-5069 com
mar. Aceita-se propriedade .para pronta entrega,
FERNANDO
MELLO (R, Quitanda, TER.
preferlndo.se \ IT|2), 3 elevadores, telefones CrS 5.000.000,00 com 50% finano
Sr. para o Paulo,
52-3828, de
manhã á tarde José,
do
ciado em 5 anos. CIVIA, Trv. Oucomo
—
megócio
02, 4,0 and., fones: 42-8205 e 42-5531), 32-0957.
São
diretoe
pngamo
cm
parte
o proprietário
.,
das 13 ás 14 horas,
.„*_.,.,.„_
B«..«t
U>.ttM
J18771
lnlernos—
~
rreços a pai rir ae vidor, 17
Ur"«l!!l1
100
— Marcar hora pelo telefone Tratar a Rua da Assembléia 104, iano dia 14 de mnio dc 1958, às 16 ho(Sec. Vendas, 2." and.)í^'r*,AnA1
-,„,
20382 100 mento
rm,a com 2 S
onv,n 100
innn__
«,, c. 615
„« - Tel.
">2-Rlfifi
Ventlc*sc Por Ç,asi\?,
.1 n.llhôcs,
20230
lias 613
ras no local. 14G88 1001
* oí-Bibb,
pa42 8602 1410 mil cruzeiros sinal
-4
- 23-1068.
Tél
ãt
RIO
às IRnn
h,
CrS
íei.
ae
s.JU
18.00
as
hs|vlmen|os
_
CENTRO
- México 119,
Vendo grupo de salas C7\SA __ Compro c_sa antiga com
p0SsulMdo
1 ím "° 117.500,00,
quni.tf|.
CENTRO — Vendo um anda
dar 57 cs- fi»,*, NOGALES
IOOj
4*183
28
7
de
sala
preslações
ampla,
escritório,
grande?,
V<!ml0 2 Si,las- banheiro •' kitch"!
s;ú^
com
¦¦¦••¦-. I vaxlo»
-¦¦ GLÓRIA
........... — Vcndc-se o imóvel à Rua
critório novo. vazio. Chaves
..„tamanho, para
V, regular
|
. ou
. _ ocupados,
.-... de.
n.i av
ess-?,a„A,nA
av. KuSn.
terreno de
_
;..,¦.,_. excelente
u........
m.
,,„,.,,,.
rte costura, jardim dc Inverno, dts60*;, financ.
a Rua México
_93_*_entrada.
42-1473. renda;
31. Tratar pe- pôsito, ctc. Cartas para este jornal.da Glória nM 54, medindo o terreno mil cruzs. e 56 prestações de
Ri,, Branco. 185. sala 1819.
20331 IMImorGADO.
—
CENTRO
Oportunidade
bar_
armários
única|
pensa,
embutidos.
la:
10,20 metros na linha da frente, 21,20 CrÇ 2.900,00, 7 anos
J047ÍM00 Io tel: 45-3776. 29171 100 fiob o n « 20534 20534
—
- 100 I metros
para pa- — Pré-lançamento em homèna- vahderia, quarto dc arrumação, dena Unha da direita (junto ao
etc.
Iprédio n9 60), 14,10 metros na linha par conforme sua oferta. Vi- fem ao Dia das Mães. Aparta- pendências pnra empregados,
ida esquerda o 12,50 metros de lar- site diariamente o local com mentos no centro da cidade a cin-!^0'1" <!c 8^,x
a«il0, P"M
}J;
,,.
cama Econômica, Tratar "om
pela
rtua
, .-.
; «ura na Unha sinuosa rins fundos.
-f senador
Dantas 2n - io« amJ; S|
.Preço Cr$ 5.000,00. Estudam-se pro- vendedores à .Rua Riachuelo co minutos do seu escritório.
separado,
e
sala
banheiro.!quarto
C|
assinadas,
Dr,
Lindolio
com
as
i postas
condições, n.° 257 esq. R. Costa Bastos
Tel. 52-imo
dirigidas para A. S. MELLO. Rua VIcozinha, área de serviço com tan-!
jgjso
3W
tor Meireles n° 95. — Rio de Janeiro. (até as 21 horas) — Junto ao que, vestibulo, varandi. Em iníanDAHÀi - Veiaêmos em. U-ansvoí«
Fone: 29-5314.
20244 100 Bairro de Fátima e faça um cio de construção, dc frente.
Lo- sal A rua Barfio de Mesquita, ótimos
COMPRA-SE conjunto para escrito" bom negocio.
Tratar
SER- cal: Rua Moncorvo Filho n." 97. apartamentos em final dc construção,
rio, de duas selas yom sanitário, 40 a
tt
cnt>'cgi\ em e mcsc.s, com 1 sala,
60 metros quadrados, entro Presidên- GIO CASTRO _ R. Carmo 38 Vendas diretas com o gerente dajPars
° (tu'irU's'" banheiro, cozinha, dep.
Goldfeld
Ltd?.,
&
Cia.
somente
te Vargas e Cinelándla, desocupado —
«>• empregad.. Arca com
qruoo 403 — 42-0192 e..
ou om final de construção. Paga-se
... hoje, pelo telefone: 45-2257. slv'-°'"'llc,'-l
,,...
„.., . 100
¦ „ tonque. Preço: CrS 725.000,00, entraa totalidade ou a maior parte à vista. 52-9089,
21844
100;canos
29486
da de j 60% com facilidade dc paga>
Cartas com ofertas para anunciante
mento. c 40Tó financiados cm 3 anos.
20.228, neste Jornal.
CENTRO — Vendemos à R. CASA — Vcndc-se no centro a | Tratar com
o proprietário à Rua Ra100
20228
Cândido Mendes 164, aparta- cinco minutos do Largo São Fran-| malho Ortigão 12, 1. _nd. — Ponf:
PRÉDIO — CENTRO — VcnâTpor
4Í_tlL-2'«7 300
cisco.
Tratar
à
Rua
mento pronto alugado sl con- . «,.,„,.., Júlia Lopes «^V^^S^VN^^^fc^^^^^^^^^^V^^^^^WW
¦
^WW **
|Cr? 7.500.000,00 no melhor trecho da
c A,me,d»..24. Aceita-se ofertas
Rua da Quitanda, ótimo prédio delfrato
,
"u'com _.'
saia, 2 °"0.".os'
quartos
bap
B_
DOtatOqO
loja e sobrado com 7 x 20, próximo
i Para venda a vista.
k Ouvidor, tratar^pessoalmente com o jnneiro COm DOX, COZinha, qt.
100
20531
sr armando, Quitanda 59, 19 and..! e WC de empreq. varanda de
BOTAFOGO
VerXemos apar~
V™**-** Predio de tamento em final dc const...,,,...
l5**!3-!*^ 291311ü0!serviço com tanoúe e bo. ™l\ GAMB0A
ução.
P*í l0ja C 2 S0hrad0s Com 7 *luartos'!à Rua Humaltá. 44. esquina da
i VENDE-SE. no Centro, à Praça Cruz
4£S.2iSll
S2^"i"Sa
ra
auiomovei.
rreço l./UÜ mil 7 salas e demais dependências,! Uua Ccsnrio Alvim
, Vermelha. 9, para imediata ocupação,
dc frcnlt e/
apartamento com 2 quartos cala co- cruzeiros com financiamento, cm terreno dc 8,90 x 64,35. Base:; saleta, sala,
¦
11.1111n.11u
quartos banheiro
—
.„•,'¦-'' 2 mu«hu.i.
Informações pelo telcf.!i_,r
i/ai,
i-,t 3.500.000,00.
linha, etc.
_
7
cnn
nnn
nn
v«i
»..j„
Ver
a Rua do completo com box, cozinha, de22-0611, dcDois de 14 horas. 19570 ioo|'"f- "» KAIC — Rua do Car-1 Cf»
'
Livramento, 61
61 e 68 e tratar naj pendências completas de empre! CENTRO — Vende-se prédio com : mo 27, G. 601 — Te!. 22-1860/Livram<!nt0'
IMOBILIÁRIA NOVA ERA S/A, Rada. Prcco: Cr$ 1.000.000,00, com
46792 100 í Av. Rio Branco, 131, 16."
: loja e sobrado, para entrega Ime- j
andar, sinal dc 20% c o saldo a combli diata e desocupado, no melhor pon- j
_20516 100 nar, accitando-se ncRÓcio por into comercial e bancário. Junto à CENTRO
Vendo apto. com Tel. 22-3262.
RENDA 12%—Vende-se por Cr$ tcrmédio dc Instituto ou Caixa
Rua Acre. Faclllta-se parte. Ver • 1 sala, 2 bons
e deapartamento n.° 502, diãrl.tratar i Rua Alcântara Machado, j _,,;, j____j^ _• quartos
.
_¦
_
«ependencias, de frente 5.000,00 imóvel comercial ren-jVer
33
18725
ioó;mais
dendo 12% líquidos. Não se ad-!mcntc- exceto domingos, dc 7 às
1
_
Rua Tenente Possolo
18 mlte intermediários. Tratar com o116 noras, com o encarregado da
ATENÇÃO -- Camerino 128!— Preço 750.000. Chaves com proprietário pelo telefone 52-1032.!
obra- Tratar na CASA BANCA— Edifício pronto, vende-se o porteiro. Tratar na PRE20508 100ÍRIA ORIENTAL BRASILEIRA
S/A, à Av. Calófferas, 6-A (loja).
os grupos de números 501 — DIAL RIO BRANCO. 52-3362. VENDE-SE no Edifício I
à Rua; Tel. 42r3571, c/ sr. Anjrel Estcvcz.
502 c 701 para fins comerEvaristq da Veltra, 16, quase es41868 400
— Castelo — Ven- .quina
ciais, pequenas industrias,
da Avenida 13 dc Maio. rotavrírn "v^"^„
........ CENTRO
_.
1
11-5-58

conceitos emitidos são fundamontados em opiniões marcantes de juristas, pátrios e estrangeiros que se dedicaram ao
assunto,
encontra-se a
parte
prática, na qual todos os contratos que surgem no campo
do direito são apresentados de
forma a levar ao conhecimento
de leigos as regras que dominam no objetivo que orienta a
bilateralldade de suas cláusulas.
Os modelos de minutas de escrlturas, principalmente aquelas
que se firmam perante a Caixa
Econômica, são trazidos aos leltores, de modo a ilustrá-los em
relação aos fins visados pelas
suas
cláusulas
e obrigações; bem como servem de paradlgma a todos aqueles que
tratam com negócios de natureza contratual.
Verifica-se nessa obra correção de sua forma e a firmeza
de princípios que devem orlentar as partes contratantes, numa demonstração de que, para
sua
feitura, concorreram seus
conhecimentos e a larga experiência devotada ao serviço do
Direito.
"Do Contrato no Direito Hipotecário Brasileiro" é, assim,
uma obra necessária em tôdas
as
estantes dos
estudiosos e,
principalmente, um livro de Importâncla relevante aos proflssionals que mtlitam no trato do
Direito Civil.
Oswaldo C. dos Santos, trazendo à luz' sua obra, fruto de
sou estudo e de sua dedicação
às letras jurídicas; provou ser
o digno descendente do mlnistro Pedro dos Santos.

NO MOVIMENTO IMOBILIÁRIO

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Sua última oportunidade de participar do

MELHOR NEGÓCIO IMOBILIÁRIO DO ANO
60% dos apartamentos vendidos em apenas 6 dias

ED. BIG RYDLAVES

LARGO DO MACHADO ESQUINA DE BENTO LISBOA
Apartamento para RENDA — REVENDA e MORADIA

No melhor ponlo do Díslrifo Federal, com a cabamenlo de super-luxo, Iodos de frente.
Preço fixos sem reajusfamenlo a partir de Cr$ 480.000,00 com CrS 24.000,00 de enIrada e o saldo em 60 prestações mensais SEM PARCELAS INTERMEDIÁRIAS. Tôdas as
despesas já incluídas no preço.
VENHA HOJE MESMO ADQUIRIR O SEU APARTAMENTO
Informações HOJE e diariamente no local,

LARGO DO MACHADO ESQUINA DE BENTO LISBOA
das 9 as 24 horas com os incorporadores

sindicato- e laboratórios, etc.;demos, um grupo com. 3 sa- ífjpo com 2 salas e sanitário. Fa-.f".,^,'J n7pra?a de BotSro^
com força. gás. luz e banhei-:¦!¦•%2. banheiros e kitch. Pre-! «fl!»**: Tratar no »í*.^y-ffWW^*JSÍSS
•4Mu*_luu,dc quarto e banheiro. Edifício rcros para ambos os sexos Pe-I?0 ¦-600.000 c facilidades
— Vendemos à Rua doicem-construído. rreço: Cr$
na
PREDIAL
RIO^OJA
in-'Tratar
aueno
Sinal
e
nrestacôes
p.csid.uc.
.11
"1"
M
"aluguel. BRANCO —
RI»ohuelòi ótima oportunidade. — 400.000,00. Condições pagamento
Tel 52-3362
feriores a qualquer
¦•: ! Preço: CrS 15.000,00 o m2. Tratarl a combinar. Tratar no BANCO
"
Tratar com o proprietário CENTRO — Vendo um onmo na Casa Bancária Oriental Brasi- AUXILIAR DA PRODUÇÃO S/A,
, , ""* 9ruP° uwa S/A>
S/A ài Av;
Av Caló-ceras,
r,iAiro»<.. B^lTrv.
«_ a I Trv. do Ouvidor,
Ouvidor. 12. Tel. 52-2220.
CONSTRUTORA SILVA CAR- de 2 salas, ,bffir-0"eS"!le,ri1
23668 400
(1°Ja-- Tel- «-3574, com sr. AnDOSO LTDA. - Rua do Ca- «1,/a;
,
«
•irA^l de 45 m2 — Pre-!eel Estcvez. 41876 100 BOTAFOGO — Edlf. em acabamento,
tete, 248 — lel. 25-0605 ou ço 750.000
— Tratar na PRE-^T
dc frentr. com 2 qunr.
| Apartamentos
**, ""
empregada,
com o corretor autorizado DIAL RIO BRANCO _
dr,.
ctc. Prejaia, 950.(100.(10,
T*>le OPORTUNIDAD E «o«
'*
rrS
CrS
com facilidade dn
ço
ANTÔNIO H. OLIVEIRA à fone 52-3362
| EXCEPCIONAL NO CENTRO pagamento. Tratar com RUFINO C.
Rua Rodrigo Silva. 18 — saFERNA^;I)F..S, Av. Hlo
nmnco
42613 100— Compre agora em constru sala 1.(12*1. Tcls: •Í2-J2ÍÍO c 52-.17».*.. 185,
Ia 701 - Tel. 42-3539.
acelerada o seu aparta
ção
22357 400
CENTRO

oportunld."
mida- mento de sala e
36036 100|rtf"V"UjT7.
,ExcePclo»al
——-—
oe. Em
(sepa •IHÜMAITA' — Casa antiga — Terreno
novo. vendo dois
quarto
| CENTRO —. Magnífica arca, bem no mos apts.edifício
'—!- WOxso — -' pavimentos, c! entrada
c 48 e 52 m2, tendo gaia, rados) e** mais dependências
centro da cidade, com contrato a ter- doi.) quartos, banheiro
o
completo eImmhUUi U„~ _,. _,_._____ _| íalela sala, j qtos. cops co/.lnlia arca,
minar em 1960. — Tralar
Tratar pel0 teletelc-jPeq.
peq, cozinha, á Rua Santana n» 15G' ?,",,' Dem n0 C0^aÇ«0 aBdtp. emp, banheiro. Rua Viúva U—
-2212.
fones 22-3111 on 42-2212. Procurar ooi— aapts. 90fi c 808. Ver no local,' por Cidade à Rua Frei Caneca e$-'"rda quase esq. Largo Bumaiti, preSR. JOSÉ F.DUARDO
gent
dos Inquilinos c tratar clmiln> -»«, M--„,,i, J
ou NILTON.
NILTON, I gentileza
lco: 1.4W- ci 800. ent. rest. em 3 ano»
'
"*
•" DO
22323
clas
100 D". Bcniamln á Rua do Carmo, fi sa- ? ," • Jt^ marques ae [TOm-ic! picst 13.346,40. Marca visitai con.
_______J'1 l,oras
i
di,,fi
—
17J,oras
bal
em
di;ill,e'
Preços até 500 mil Cru- IMCHII.IARIA LAVRA _ Tel,
Preço,
M. HERVAL
Lompio anariamantó
Comoro
apamm»nto_ iia
vf8,' dos dois: CrS
â^Viata
.... ....j, «..-Hi-U-U 22-M8S c 52-8975. 13131 —400
800.000,00 otríft:ro_
zelros
\\— 32-2303.
com
100;noo
mil c financiamento Poderio >,cr
grande tacilldade
"Vendo
2032»
f
v' '
-B0TAFtl"
também,
•¦•('•¦'¦¦"ii.v,
.¦,;,.
í:n. *! HERVAL
_
: . oe
.
— Plantas
...
de pagamento
separadamente. In.
Vendo grupõ",dt
r-lantas e,".'y
.*¦'
grupo" dc | y_c!ldid
,,¦-..•. P "„ '
'"'•¦!-'":i-. sal«s a 650 mil crua., lado da «ombra, íorjnaçaea adicionais, no domingo, pc infQrmarSi.«
« Kn'
n«
l«-»l
L
-«.H
r
t
„
,P-™
'
^<"'<*:
36-1.00.
..¦'.
no lOCal OU nOS
Chaves Av. Rio Branco, 185 i/ 1819 Ilo 'eleíonc; 48-6642. inTOrmaçoeS
stellf.t. '2Ò329 íòo1
20388 íoo escritórios da IMOBILIÁRIA BOTAFOGO
Rua Vise. de CaraPJ
CENTRO - Vcnhn escolha o ièu CENTRO - Loia, ,-/ sobreloja. á Rua ARCOVERDE — Rua MeX CO° if ' "luítu? P,
' T f'08'
úio s P"°H'< «f1"8'. »»'».•'.
enj, ne sala no propriu Ed. tt. Her- s,t« d'* Setembro, próximo A Av. Rm-ico o o '1™"^,'
,_J,r __„„" 304
,«/ _i","?- e",,_ü',la.?:
3
'"•
vai. sela 1819. 2033311001BrMCO, c/ 140 ms.2 cada uma. pcloi I??' -JSruP°
.banhi- ,"'claip;
zlnha. dep. dç empregada
t RaraTelefone 32-7865.
ge. Preço J.200.000,00: 800 mil ílem 10 anos. Baratlsslmo por42914 100 nane.
que est.i alugado, contrato vencido.
V"n(So'
"a
2 quartos, armá-los embutidos,
Av'
Pre,"rtcn Tratar na APSA, tel. 42-180!). dai 12
itldos. banh..;
banh.. vi
¦•"„'":
MARTINS 'à A\.
Av Rio Br.incn,
n/nrn m
9. .1 PS™0
118. o?
-.----,
c Varias. 446 « mandar sir, «r,,™
co.-inha. dep.
ripn empregada
nir,nr^P;,,ia e„
corinha.
20200 400
S' 22723 e I!"M22'![». 2 «»»»* • sanitário. Estilo
"
!Cr$ LOOO.000.00 c CiS 700.00,00 rcSpce-íS
alu-j
respec
n*^rrrFr,
~
° <p'0;, ,M*
... |BCnArO(
- MILTON MAGALHÃES
MAr.Al.Hiru Av.
a ín.
..
-•¦•
lados. —
gados.
Uvamente. ADMINISTRADORA
S0™™0"
"-brioV
NA
?'n$°
«WAL. Av. Pre>. Antônio
255, ./ 404 Telefone R. Mena Barreto, 75, c: Hall, ta\i
!?F^
l0"Çi*0' 15. m!'2- à Braga.
(2Jm2>. 3 qts. c. arm.. banir, em cor
"U*1 Set" dc 22-6128.
615-2.» pav. Tel. 52-1236, oas,:..f
14566 100 copa-co*.,
a 9 il !í12 Setembro,
e .
da
etc. Novo. Fina construAv. Rio Braiv-o.;
perto
c das 14 ás 17 hs.
lV *.iv> i Preço rariísimo por motivo de via-ICENTRO — V, c| 530m2. excelente í*°- PrcÇ° Cri 1.330.000,00 c. 50'i
GAMBOA
SAÚDE — Venda di I Rem. CrS 3 000.000.00: jinal a combl- gr. de ralai ria Av. Rio BrancocMnl a comb- ê ãO'", fin. em 5 ano*. Ver c.
casa vazia na Rtm Cunha Barbosa, n°:nar. e o saldo cm 5 nn^:. — Tratar 1 saláo. 10 salas e 5 sanitários
Àr re- WNACIO (port.l. Tratar: JOSÉ N.
.4.
leilão
cm
judicial, preço barato, .; HAROLDO MARTINS â Av Rio frigerado em todas as peças'— De- BOMENY - Rodrigo Silva, 18, s
}
, : "Ia, quaJÍS;.F0llühl S banh«:iro. Ul- Branco, 116. 9.\ gr. 902.' «/ 3. Tels. tahes — 42-77*H. 52-8193 - IMOBI-i905- T- 3I-Í77B. 21267 400
loelro'
MELL0 •Ru» da 42-2723 <• 32-0922. 22323 lWLIARIA IVAN CORRÊA.
j
*. 4o
.„ND0
(GRANDE OCASIÃO — Terreno 17 X
62,
andar, fones: 42-5531
Quitanda.
e 42-8203) no dia 14 de maio de 1958 APTO., novo. de {rente, centro, pron
22128 100 22 em rua calçflda podendo construir
*h "'lo."* Ctjré_*d"
a< 16 horai no local.
ta entrega. Jala. quarto tseparadosij &ox - Vçnde-se box situado no rr.er- 11.*"?,„„'_'
v
ÍJ»U
3835 100 varanda, coiinha. ban. .-.mpletJ. etc.!catj0 do edifício em construção _ Rua _"* ''.,
íi*1
""/".?'*fj
próximo da Lagoa,
íll"!0* Preço «te v-nda fl- Frei Caneca esquina dp Marque, de. 5^
FÁTIMA (R. G. Manonil - Vendo !Vendo.°"
nanciad0 >c? )llZ°s: ^•?w_no- Alu- Pombal - Tralar com o sr. CARLOS. Cr*,e*W_".';;;_ e 150 mil em 90^la«
apt,.. 7.» and., c/ quarf. banh.
,h ZT
- Sr. SIMÕF.S - 52-rrt_o ou 2Í-4712.
compl .guel ba*;: 7.000.00. Silo
Rua RiaMéxico 74. 3.- andar, grupo
,! corredor
cozinha. Parte á vitta. :huclo. Visitas a combinar à no Lgo. de „ Rua
_ Tel .12-5958
22421 ÍOO 0,lmo tmpttgo dc capital. 9770
parti facilitada e o rist-nte finan- S. Francisco, 26, 10.". s/ 1003: tlW 503
400
22171 ICO AVENIDA RIO BRANCO - Cinelan-' BOTAFOflO - Terreno - Vendo com
43-ftOM).
Cr$ _ 040.00. - Tel. 42-3091.
dla,~
ün^
írandes grupos.casa antiga com 6 quartos, senlndi
_Vendo
2Til8 100 CENTRO — Vcr.a. apt» to" ^a rua conjugados,
portas Independentes para para Indústria, medindo 10.50 x M.
«i____-,™"^r.^T^íu
iSacadur, Cabral
.17. com sala
^iu^.jKço Tyxi mil Infs. s chavej CA:rieEítIR2.irh^Chnt\f!PIOSp^qU^!quor'<' separados
banheiro e cozictnl lbanhclro> pia lnterna: o outro
quarto___«P»rad.»
tem RRAL - 43-0*04, 29417 400
de qto , sala, banh. e Itltch. Peço fixo: 1"*__
__,„-i__, „„,_,
im
__« _..
104
m
m''
""«'"»
com
uma
saleta
e
grande sala. boa varan-'
anena, 350 mil cruj.?lros.
emrriro*. Entrada 50
50.nhVP°r
apenas
i'
.,.-«,
- \endo apartamento i
iw<
S
a,w
da,
banheiro
e
Tem
Interna.
gás^LMAITA
pia
mil e grande facilidade durante « Vil/«
. ^
I,
/,
"ín,**U com sala. 2 quarto» t
52-3190"
3X,;'
»
«aU
Wmuita
força,
e
edifício
de
4
elevado-i?ui
obra». Tímoa também «Ias para if- K»»
12876
100 res. funciona ate aa 24 horas e IM í*.!^!^ £2?p!íí%, fT1-?. HSj®
"
;-^
icrttórios, na Av. Pre.^ Vargas com
^"" domingos,
_omlne«7eVe%iTa
' rerve para VrandV"Vcr»_escnio- » combinar. Inf.. CABRAL 4*1-0604
granoe escrito-;
grande
¦' apenas S9 mil ovas, d> entrada. —; ! **"
CEVTRO
Vendo à Rua Vru,
ou consultório
etc. Ou me^mo
. rio "•
Planta.. ír.ís,. ORG. MONTEIRO Av
mafnífifa casa com tres para renda ou para pequena industria. BOTAFOGO - Vende-»* o conforta[ Pres. Vargas. 417-A s/ 606 Tel fone iníaiana.
100 pavimentos. tendo um terreno to- entrega vários e pintados. Preço base vel apto, 702 da Rua Sio Clemente,
XOÍ3 100.
23-3*-*B.
23393
tal de 160.00 m2 no bom trecho.de 1.40o.OCO. Parte financiada em 5 371, Ue sala. 3 quartos, banheiro com
nos. Aceito oítrtas. Telefonar para box, coíinha, área serviço, quarto e
SALAS na Om-Ifjidía 700 Mil de — ANTÔNIO H. OLIVEIRA
Eng"
5Í-5J37, diretamente oom o proprie- banheiro de empregada. Peças amentrada e «0 Preat. de 3.954
41-3533 e 4Í-ÜHG.
lario. Nâo sc atendo intermediário, piai e bem iluminadas. Chave» com o
TITO-UVIO vende 42-1789. •EJ4S
10497 100
J1883
100 portfiro.
100.
21807 400

gA£2?.,5S ^eM!V1^rea,: p-^fr^sXr!
|ç. fZm eC3Ò°?; S^TtSV: „lnror_fl? Sald° C-m 5 ail0?- EnlMRa cm>

SA
A POUITCTU R *
CONSTRUÇÕES
INCORPORAÇÕES

VENHA HOJE MESMO CONHECER NOSSO SISTEMA
DE VENDAS.

\
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â.° Caderno

CORREIO DA MANHÃ, Domingo, 11 de Maio de 1958

(Parte I)

OMPRAE

DE

VENDA

Vende-se na Rua] BOTAFOGO — Vendo ã Rua VoProfessor Alfredo Gomes um prédio. luntários apto. vazio, sala quario,
/*>*¦!> galai, seis quartos, garagem —
banheiro e kitch. CrS 350, com parTel.: 20-1824. 23153 400
te a prazo. DR. GABRIEL DE AN•PRAPA
DE BOTAFOGO
Vendemos, DRADE. Almirante Barroso 90, sae
muito
bom,
de
sala
apartamento
oo.c.-.flo
| *-lua.n Tle,s, . „,
la
iJil e- M
¦*-*?**•
**** „n-)i
quarto, na Praia de Botafogo n.o 400,
*"
apto. 718 — Ver e tratar na EMPRE-' __n
_,
SA BRASILEIRA DE ADMINIS*] HA-I BOTAFOGO — Vendo apto. dc
3 quartos, deps.
QAO LTDA. — Rua Quitanda 47 — frente, 1 sala,
3." — sala 1 — Tel.: 22-5827 e 52-5740. comp e garagem, CrS 1.000.000,00.
m\ Tendo CrS 500.000,00 em 5 anos.
-m'a
BOTAFOGO — Vende-se confortável] Restante fac. a comb. DR. GAresidência c| maravilhosa porta cria- BRIEL DE ANDRADE — Almte.
tal veneziana - Rua Visconde Çara-| Barros0) 90, sala 8i0 _ 22-2931.e
1(304 400 22-5599.
Vellas 15,
____
BOTAFOGO — APARTAMENTO
Vendo eom 3 dormitório, sala e de-1
mais dependências, de fundo. Preço:: BOTAI''OGO — Lagoa — UltiAceito iiiitwiuiaiii«-it-|
linanclamen-j mos UjllUn,
Ulta.\jv.\J\rj,v\j, riLinu
os ulCrÇ, 1.200.O0O.0U.
aptos. — Vendemos
vemiCUlUb Va
rteira Club Militar e íacilita-se; Umos
to* Car
tos (]0 moderno Edifício
32-0474
Tratar:
Foner
Uma par
parte
Porto 11,
da Rua Eng. Mart,uês
.,-,-,.
20140 400.
esquina de Humalta, (ainda te
TROCA-SE grande apartamento Rua mM , frente), em final de ótiVoluntários por outros menores.. Tcl:^ conslrurâo/ c| ,
peças ca(]a
21778 400
26-4768.
vestibulo, 1 sala ampla, 1
apto.:
»
, ¦ nuar(o
BOTAFOGO - Rua Voluntários da
nuarto-auxiliar.
WW°>
?"a"° ,"",,„'
Pátria 133 - Vendemos para entrega B™""*;
area
c tanque,
cozinha,
banheiro,
apartamentos,
imediata, magnífico,

TERRENOS

PRÉDIOS

(continua)

-wí financiados em. CATETE — Rua do Catete, 66, DOMINGOS FERREIRA, CONSTAN'.,.' TE RAMOS — Vendemos maravilhoBOTAFOGO — Praia de Bo- botafogo
.
,
15 anos. Rua Voluntários da Pátria.! ....
tafogo, 416 e 426 — A 30 me- 46 — Aptos, de i e 2 saias. i e 2i ultimo apartamento do prédio so apto. de frente, com vlsta permabanheiro, cozinha, dep. cm- para entrega em 14 meses, com nente para o mar, lado da sombra,
tros da Sears — Vendemos quartos,
. _,,_ri« __--.-J„P „ J,..> i5° andar, garage, edifício selecionado,
pregada e area com tanque. Apenas ;.i_
apartamentos de sala, jardim 4 por andar. Preços fixos, sem rea- sala e quarto separados e depen-|com2 saias 3 Brandcs qUart0S- com
tt partir
«te 700,000,00 dências. Preço fixo de 550.000,00 armários embutidos, banheiro social
de inverno, quarto separado, Justamentos,
em prestações à partir de CrS
de luxo, copa, cozinha, dep. emp.
_-\n^J_. „_.;,_.
ü____ii.k sendo parte financiada. Preço: banheiro
~-r Drr.-- baSIC0CrS
exclusivas:
WALDE- com 10% de sinal, 20% facilita- grande área de serviço, cora
400,00.
Vendas
0
com box e armário
650.000,00. Informações
e
RodriFO Silva, dos em 24 meses, e o saldo fi- facilidade de pagamento c comgrande
PrrAnni" —
tÇ°
Rua
DONATO,
MAPapeTratar com
5.500.000
OJ vendas com FAULINA M. GEL- para roupa, cozinha, grande 18 — s. 504. Tel: 52-2458. ou no lonas entrada de CrÇ 800.000.00 e o
proprietário — 46-5754. BERT, à Rua México n.° 119, área de serviço com tanque, cal, das 9 às 22 horas, tcl: 26-0044 e nanciado em 70 meses. Vendas restante a combinar. Chaves para vi26-0999. 9!9JLJ*001 exclusivas de HILTON BASTOS sitar com C. MATTOS — IMOBILIA52-1846 e 22-5840
oi
053 *JU|
4Q0 grupo 301, tels.:
13713
Ál0:>i
400 quarto e banheiro de empre- ATENÇAOl 6Hmo negóclol Vendo'IMÓVEIS LTDA., Rua México, RIA, á Av. Prado Júnior, n." 135 sala
214, tel.: 57-8845. 1052 700
• BOTAFOGO - VÍnüI-se ótimo apto., gada. Inovações revoluciona|á em construção adiantada apar-, ,]!, gr. 907. Telefone: 22-2529. SNRS.
2^S|G.0vtat-|Rn.™
Com
linda vista para T'cJícll-tZ
o Corcovado- Praia de Botafogo,, 460, composto rias: Azulejos
PROPRIETÁRIOS do~npto«.
coloridos no lamentes
da
dlRfti.
Voluntários
à Rua
*>Ctí\ em
vendemos apartamento pronto, va- de sala quart0 conjugados, banheiCopacabana — C. MATTOS-1MOsio, com hall, sala, 2 quartos, ba-;ro _m côr com box separado, boa co- banheiro e também na cozi Pátria, Edifício Mônaco, composto
BILIARIA, desejando atender grande
saia (20 m2), CATETE
Rua Bento Lisboa, número de pretendentes a compra da
e tfria na «M venibuio, amplaamericana,
água quente -*
nheiro, cozinha, varanda, área com zinha 6 área. Ver no local. Chaves di- nha,*"~ '
cozinha americana,.quar-,
banheiro, cozinna
H"a"- 24/ vendemos
^ • «_
j
IDannsiro,
de Cr? 1.000.000,00 até Crs
tanque e
W.C. de
empregada, retamente no apartamento 829, das cozinha
¦ - fixo, já aptos,
-por. preço
e
no
tanque.
Todos
.
na,
,
to (h m2). sinal Cr$ 40.000,00
4.500.000,00, solicita que procurem
Preço: Cr$ 900.000,00 — 350.000,00 13 às 15 horas. Preço base Crs
em
rase
de
estrutura,
apartacom urgência seu escritório i Av
de sinal ? 300.000,00 em 12 meses *!80*,00? ™' ü0"1 sil"! de ÇrsmoOO.OO, apartamentos com farta ilu-promessa CrS 40.000,00 prestações:
— 250 000 00 financiados em 40 mals 132.147,00 em 24 prestações de Cr» minação direta e indevassá- de Cr* 4-««<'<00' Pr<-«° 330.000,001! mentos de 2 salas e 3 quartos, ^\da°rJúnior n" -135' sala 21« *el: ••
57-8845, para venda dos mesmos, sem
24
-tallai. de
prestações
Z.*JZrÁ«.<
a.
7 *¦/?70 !de
i G-213-80' _ o restante em
7.613,70.
prestações mensais
qualquer compromisso
Cl,s'1-993i7o sem juros. Entrega va- veis Preço fixo. Ver plantas ?rastaa'rd?eI: SÍSnÍtA^U
ape^^.Ta^ívi
C** nas mediante pequena escrito,
tan<)ue e W0"0,. w;c-d£
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Econômica.
SOC.
IMOB dim Inverno envldraçado, 2 ótimos APARTAMENTOS — Vendem-se na
ano) 1' milhão
(ct-ltro uu
de 1i ""«/
de:!,heiro
Çüm
imi"cu uc;
trega A Praia do Botafogo, com qto., vvc.iiiu
sôR. Pedro Américo 48. c|' varanda,! 81, 2.°')
ijocas c forno. Pintado a óleo c
banheiro,,
cozinha,
teto, cozinha
copa,
andar Tel 52-4077
'
(RpHp lejado até o
BRASILEIRA.
quartos,
Rua
7
de
Setembro,
[™ae
banh. e kltch. Ci$ 320 rntl com lacl- Cruzs. e O saldo 800 mil cru- bre piloti--. — Visitas
diariamente 65, grupo 31. Tt;- 42-6769.
área, dep. empregada:'—Sinal CrS quarto, banh. c kitch.. a partir de 31011„L
idem, dependências • garainterna)
lidade. Inf. PERICLES DUTRA. Av.
—
mil
cruzs.
Todos
com
financiamento
-^
às
12ü(1
horas.
Tratar
das
no
ipirn-;
tiram Trafar
zeiros a Innrto
longojprazo.,.J.ratar
Nilo Peçanha 155, s. 012. Tcl.
20366 400 50.000,00 na promessa, CrS
Ver c| o porteiro no local — Av. Al
e3critorio de WAnoel de sousa
gem — Um por andar. Inde5960 400 na
50.000 00
d* Çr$
22-5011.
IMOBILIÁRIA DAMONTIsantos
mlrantfi Barroso 00, sl 207 — J. cj COPACABANA — Pôsto 6 — vassavel.
Departamento de Ven- BOTAFOGO
Terreno — Vende-se 5.000,00. Oprestações
Preço 2.400.000 —
saldo
em
—
pequenas
par-Tels.: 22-7í,*3(i e 42-4P7B
FARIA
A casa da rua dasjlTrjA
VKNDE-SE
à Rua da Astsmblfiia Idaç. — Carmo 9 salas 1104'9. Tel... à Rua Teodoro Herz, ótimo lote de
Vendemos apto. pronto, excep- Tratar
celas. . Preço CrS 500.000,00. Trana
Palmeiras, 77, Botafogo negócio dl- .fc!"íío
15x38, com planta para 42 apartamen-,
PREDIAL
22-2628.
22274
400
RIO
|
"•*/ o.
tm,
StllV-*
_1
— ANITA GEL loja — vende-se ocupada s| con- cional
Tratar,
o proprietário
reito com
, gr. BUI — I SlSIOneS
tos de sala e quarto
para venda, constando de BRANCO — Tel. 52-3362.
"Av. separados e de-i'ar ,el — 26-0281
BERT
Atende diariamente das trato, à Rua Pedro Américo 48-A e^!raaa'
Dr, MAURY rua Evaristo da Veiga 122-3375 6 22-9715
Almte. BarrosoíBERT
I RUA VOL. DA PÁTRIA — Compro pendências —
entrnrln nunrtn hnnliolm » L.t
'
-„n-„ Anr. casa para Pôsto de Saúde
Rua uu
do «-meie
Catete t;e meomuo
ijuiuu aà nua
18, sala 1001-A, das 10 às 12, das 17
Corre- 90, sl 207. J. C. FARIA - Tels.9 as 20 horas - Raro negocio.
medindo • ¦ .ri2ua"°> * J}0™*™^*
— a, ________ I
42616 700
negócio. limito
400 tor RAMOS 20-7578.
4297.J
17891 400 100 m2. de área útil. Preço: Crí .. Chinete. Preço: Cr$ 350.000,00.! ^_.DÃr^r_VWiTÃ r. »
2554 400 22-79:!-* e 42-4970.
15515 400
is 10 li, Tcl. 52-9833. 21075 400
2.500.000,00 com financ. - Av. Aim. Tratar com PLANIL Av AImi 'CU^'ACABANA — Rua Bara,,'"A rante
Barroso OO, s| 207 — .I.C. FARIA
Ribeiro' Posto 3 ~ VenBarroso,
Tcls.: 22-7936 e 42-4078. 22196 500
.._ 81,
. 2/andar. Tel.I,a
demos
em cons52-4077;
interna).
.
-aptd.
- ótimos aptos,
(Rede
cãtetb.- vendo
alugado gem
rruÇao acelerada na quarta lacontrato à Hua Bento Lisboa ii s. ta42595 700 tru
Ia, 2 qts., banheiro etc., garage. CrS!
K ¦¦
1
je — Contem 1 ótima _a\t
'
1.050 mil c| 750 mil financiados. Inf. COPACABANA - E-ltriitnrn nrnnie
tStrUtUra
PERICLES DUTRA Tel. 22-2430 ; \--r/^^OrMSfit
pron- quartos," banheiro, cozinha e
— Vendemos apartamentos demais dependências —
20400 500; ta
Precasa no catete — Vendo uma j de quarto e sala separados, CO- ços a
partir de CrÇ
... banhei!;?<
...
precisando de reparos
Prara entrego 11.420.000,00. Sinal'ÍÔ'* por
salas, cozinha,
banhei
ffiíSll*.e
ire* envidraçada c]
localiza- em li meses. Negocio de oca-'cento,
BOTAFOGO

à
BOTAFOGO — Vende-se
Rua Barão de Lucena, 32 ¦• ¦ 4.
,'.*¦¦. salas,
J varandas,
3 grandes
4 quartos, copa-cozinha, garage com 2 quartos demais de-

BOTAFOGO — Vendo aptos, de
SSJ-ft
Si8- Sf
de ^SfJ^ÍLV0:
serviço, quarto e
zinha, area
banheiro de empregada. Em
construção à Rua Humaitá, com
srande facilidade de pagamento,

nln

nnO

"> 'K\r\

EO IMÓVEL
COMPRE MELHOR
compre por intermédio da

c,

M

I
*#
praíiiiional

^^sss
oo comprador

segutonco
o

Nossos

próximos

eico/r-o

o"os

-

2

goronte
e vo/or»7açóo.
incofpoforforei

o

ci//o «cnome
e comercio/
moximo

de

groçoj o rigoroso ctíléno
e doj negòcioj oferecidos

lançamentos:

**

FLAMENGO

sala
-

LARANJEIRAS
LAGOA

-

2 salas

Plantas e in/ormações,

quartos

2 salas
-

3

- 3

quartos

quartos
-

- luxo

é

'CLC",

alto

luxo

desde iá em nossos escritórios.

aos

domingos,

e por ele

frasmirimos

A

-!ll

ifl

at — tt. >1.

«in<

¦«« .r

Ribeiro 668, desocupado, pin-1 saleta, sala-qto., banheiro e cozi
ns. com o sr. SIQUEIRA e tratar dlv-x- aCe,l°
separados, i "na--.«,_ L*l**h™'_?0™retamente na PREDIAL S. JORGE !,ado nnv°, quarto sala
„],. rta°
r,i,., 7. -nnc
LTDA.. á Rua Álvaro Alvim. 21. gru- Utlnt Parte a vista,
parte facill-!
7UO
iiíii
po 1102-3 — 42-7B59. Itada. Chaves com o porteiro. Tratar)
Gama- Fme 25-5081. : COPAC ABANA — Vende-se noü6^50^ is**nl10-'
700- yp 4 rua sta. Ciara< ]5g> apU 10l
CATETE — Vende-se rua Ar29430
thur Bernardes. 58, apt. pronto Copacabana - Vendo apto, *a-i<10 andar) de írente, com 1 «ala,
para ser habitado no 4o pavimen-i'0'-3 2x2- **** 4xs.?0. quarto 5x3.30, j2 quartos e demais dependências,
to, apt. 409, composto de: sala -banheiro em côr. copa-cozinha. dc- acabamento dc luxo, todo pintado
separado,
banheiro,
quarto
éiSS^? ^jmM^^aàmS^t ftJÍ^.Í&ÍS"1^"- I,rcço:
kitch. Preço CrS 480.000,00, com coSoüS? M-^MUl pa,ramcnto 'CrJ^1.350.000,00 com eo % finan,ocal e traUr P*'0
sinal de CrS 150.000,00 c o res'
21819 joolj1*
o,".?
tante financiado. Informações cf\r_.T>xrxrtxiJi. r„^„r„—~7„ Mlttone 25-1258.

cossmvjonx e ix- gSSteáfm^tu^íZ dep!
!2!EJ5?
Av.
Rloldênclaj dc Empregada, paga-se cr» POSTO 5 — Vende-se o «pt. 702
a
—
Branco, 43, 18° andar.
Tel. 37-4121. da rua Sá Ferreira 208 em fase
Fones: t ooo ooo.oo
43-2305 e 43-5824. Ver no local,
21820 700 de acabamentos, sém entrada e
21764 500 COPACABANA — Apartamento — í totalmente financiado em 85
C*\TETE — Rua Andrade Per- iyclldo cnm 3 «mplos dormitórios. »a- prestações de 20.000 cruzeiros. —
rua
do Edificio
tence.
42 - /\A melhor
iikiimm
nu uu
ic«i«.c. at.
^°,,P ,*"iplar,depcndín.i'aí,
?4e ,'re2,e' I Detalhes com Sr. PAULO, á Av.
do Cinema Arth Palácio.

Rua do Carmo, 17 - y andar - tcls. 52-831S e 52-8319
espaço

J_

ÍSSJS^
COKPOR.VDORA.

€L€_) imipwmi ÍWÍÍIHIKÍ de loxnmiíxws
Este

«T_

22309 5001 pois temos um pronto e decora- Av. Rio Branco 116,
gr. 901
CATETE- Rua Arthur Bernardes -| do para
ser visto. PreÇO
partir — Tels. 52-9704 e 42-6613.
Vendemos apartamento novo. c gran- « rr c CCc nnnnn ay->i«
ae
Lr*>
3D3.«JUU,Ü«J,
de terraço de frente, sala, quarto. ba-|
COm excenhelro, cozinha, área com tanquo toda | lento*; condirõr"; Torrotoroc
Ant COPACABANA"—
--OrreroreS dOS
Rua Sá
azulejada. Pre^o CrS 7í0.000,00 com! q. K^l"0^0^somente crs 200.000,00 de sinal, j" as i noras, a Rua barata Ri Ferreira próximo a praia —
beiro "• 90* Vendas «clusivas Vendemos ótimo apto.
v?r»«D^&s?NfniLTDTiiA?-,MS?para
\.,.,.,.,.
.-..o-s^2oi -jw.
Lom COPACABANA
IMÓVEIS entrega imediata. Contém 1
223-6o«
CATETE — Lojas"magníficas! £DA*0< Lo^° de.Sõo fronciseo, ótima sala, 3 amplos quartos,
no Largo do Machado, ao la-W>, % 7a"d0ar- "Ia 605. Telefo- banheiro, cozinna, dep. de
ne" 43 7169 e 3638?
criada e garage. Edificio de
do da Igreja, ponto obrigato49937
700
luxo — Preço 1.450.000,00,
—
venrio de ônibus e bondes,
sendo
750 mil è vista e os
Copacabana
Entre posto 4 e 5
demos à Rua das Laranjeiras
««Hn. Dihoi íve,!do aPt". WS, Rua Sta. Clara, 313 restantes financiados. — TraJ„
«O
1
«„
n." I, esq. de Martins RiBei- tipo casa primeiro and. lateral, grande
IMOro, sendo: Loja "A" (de e$-|,a-a' Jardim de inv. 4 quartos, 2 tar exclusivamente cl
H-16"-?' e 2 <••*•' P^Q vestiário com BILIARIA BERNA LTDA. —
Hiiinal
com
9?
m9
Hp
nkn
tt
ae
e
com
vz
mi
armíri0 mbi para r0Upariai rnTÁnhn
piso
quinai
100 m2 de SUbsoiO e Loja |e copa c| armários e pia toda cm aço Av. Rio Branco 116, gr. 901
pnr.lils. Prtnflp/Í». ™|— Tels. 52-9704 e 42-6613.
H" com . 37 .m2 .,
de pisoferro
e 80 ^-"'l1^0*
batido, porta ini.. Modelfokl em
m2 de SUbSOlO. Atende-Se no.cores, e mais um grande terreno cn- TERRENOS —
Copacabana
n rochn dp -»*•¦»'»local — PRINCE CORRETO-1 lc™vIB,l°rfíbIc
,cral »«Vlndo PU" parque, Jardim ou Flamengo — Compramos
nA
iiiadii
iadia
e
a
o
KA IMUÜILIAKIA 3. A., Kuaipodendo ainda construir ou IncorpoFo- Far com mals 2 IotM baldloi existen- medindo de— 10 a 20 metro*
Assembléia 104, si 311
ao '****°Tratar diretade ocasião Cr$ .. de frente
««c OO
AC.00 e- •«?/•Jiyo.
«IO OIO/*. !lps
: 1.050. com 50 Prc';0
nes.
Zi-Oayy
financiados em 10 anos. mente cl IMOBILIÁRIA BER42916 500 Tratar diretamente com o proprletá- NA
LTDA., Av. Rio Branco,
dr. Antônio Fernandes. Rua Al!rio
CATETE — Rua Santo Arraro n». 98 jvaro Alvim, 37 sl 624. Tcl:
116,
gr. 901 —Telefones:...
— Vendemos apartamentos em edi- 132-7059.
22384 700
52-9704 e 42-6613.
ficio de solida construção, tendo'sa—
la grande, quarto separado, banheiro í COMPRO — Apto. na Rua Mljruel
42174 700
completo e cozinha. Ambiente lanrl- ! Lemos 18. acima do oitavo andar,
liar. fartura dc água. Preços a par- liado da M. Lc-nos. Tenho boa entra- COPACABANA — Entrega
60
tir de CrS 475 mil com CrS 153 mil de Ida, Tratar rom dona Aura pclo Tel: dias! Junto
Av. Atlântica — Venentrada e o restante em prestações 47-2564.
_SEL.^|do otlmo apto. frente, 2 qlos., sade CrS 5.233.40. Ver no local diária- L„„„.,..,-.—
completas e outro com
mente das 9 As 12 hs. e das 14 ás 17 jOPORTUMDADE - Vendo apto. 707 la, dep
.....
'Barata

Ir

i JÊLJ m

/¦/_

quintal,
j
aarte TaCI"í.aaa
facilitada ea Par"
nar.
da em terreno de 17x00. Prcco base,sjâ0 Venha 00 lornl nnr/i vrr r« \i.
_• • j
mil contos cl 50% â vista. Tratar c| ' 0>J.0 ao local Porü ver G°- t« financiada — Tratar com
j mo ficará o scu apartamento, IMOBILIÁRIA BERNA LTDA.
sr. Pedro. Tel. u':ia

^tíÈÈÈÈÈÈÈÈÈ^ÉÈâ

%% M
m.

ml

as melhores

ofertas

do

mercado

An-! Ev-nuiln
«77 \.o ann„„«.„-i,
-_
n ua «oo»e\eii,
xii,iv>
bairro — Apartamentos para cn-,dar alto. P*r»ço
2.300.000A) espr-ço CrJ
Cr$ 2.300.000.0Í*
tt.\Y
ilir.
Z358Z
700
!tuda-se
Tratar
fórmula
de pagamento.
treg-a em um ano. Saleta, Sila,
!a?r,_
Vendo á R.
quarto, cozinha espaçosa, banhei- ¦""*: 32-0474. JSA41 700 j COPACABANA
ro completo, área de serviço com rua sa* fereira. 161 — Vende-se ] Viveiros Castro, esq. Princesa
Izabel ótimo apart. de quarto «
, tanque. WC dc empregada, quar- oapto P04 de sala 3 quarto» depen- j*,a*|a
conjugados, banh. e kit.
to de empregada. Preços a partir <i*n"j-.i de empregada «garage e ou2n q,t'ar^;arTraUr
de CrS 610.000,00. Sinal de reser- J£ rdfi, "f Amn_''
f4TI1*,pi^! frente, alto. bela vlsU p/ mar.
17m_
580.000,00. LACERDA. vi CrS 30.000,00. Parte facilita- j~ .?* -J*?»*
^ICrl
__
'í*'7 -*#°*:-57-4190 e 32-3949.
"AÇ*
da até a entrega das chavesr__ e ..o de
luxo. andar alto. linda vista. —
._
29388 700
aeVendíl exriuslvai dt
restante em 5 anos. prestações
ÍMÍt o»valdo I Cr$ 5.561,10. Atendemos no local tel: 36-0048.
,av. ATLÂNTICA, 4114 — Vendo p/
(entrega imediata, luxuoao» apt-t., eom
da obra ate às 20 horas. Vendas
COM- GOMES CARNEIRO — Aptos de qto. ial5o de 60 m2.. «ala de almoço. 3 amexclusivas da C. L. C.
pjviiu i ««.TAnnnt nrrnv. * "'a »<P frente primeira loeaçáo. pios quartos sendo tirn duplc, 2 kã¦ «
... oportun.__
oportunidade. 7».00ójoo. Temos nheiros em côr. enorme cozinha, dap.
\i_y3_SSi_ri_t
a __. ,V
17, óUm»
DOMÍNIOS, ã Rua
do
Carmo.
outros em Copacabana. Venda ex-'egarag*. Preços_ dçsde^Ji.íM.000.00.
3.' andar. Tel. 52-8211 írède ln eluslva de Luís Osvaldo. Tel:
Ver no local T«L 44-8733
tm
21793 500 36-O04S.
i
terna).

F *

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio dc 1958

COMPRA

E

PRÉDIOS

DE

VENDA

3.° Caderno

TERRENOS

(Parte T)

(CONTINUA)

Construção de' AV. ATLÂNTICA — Poslo 1 luxuoso COPACABANA - Vendo casa mag- COPACABANA — DoÍS quar*
COPACABANA
Rua Bali-'COPACABANA — Particular compr.l COPACABANA — Rua FigueiredoCOPACABANA —
.,
i._-, „r „i
«! urgente para sua residência aparta- Magalhães. Vendo apt». em final dejCOSTA PEREIRA, BOKEL, ENGE- apto. um p| andar c] 3 qtos. cí arm. nifica a familia de alto tratamento.
no
,
—
Var 92
A Um paSSO dO Cl-jmento pôsto 6 ou Arpoador. Frente!construção. 2." and., fundos, c/ sala.iNHARIA E CONSTHUÇõES S A. Rua emb.. ótima sala, 2 banhs. copa, coz. Ci'5 5.700.000,00 Rua Maestro Fran- I0S e Sala — VendeniOS OS Ul*"'
separado,
banh»
W.;Tonel.rOS
coz,
c
S2'3°°0
prç. 2.200. Acetta financ. p!
timos apartamentos de 2 quarnema Roxi — InCOrDOracáo
«ncorpordçao da
u<_ andar nlt0 2 ou 3 quartos. Pagamento|dttj de emp. e area. Preço 620qt». C 50',c,Magalhâes 296 est)U.na d figueiredo t;C. dep.
CH1STIANO re_irièn.iâcl:
E. — Almte. Barroso 90, s! 310 r?HisT?AM)"
_ Vci?de.se luxu0_o apar.
^^ pe|a Econ6mlca podcn-:C.
*fnc700
28095
tos c sala, banheiro, cozinha,
—
Construtora Silva Cardoso Li
Tels.
22-3453.
42-5072,
37-3830
S____Seá_^__.,.___."__
_
lnf' Cnbral- 43-0604'
23416 700 tamento, com ar condicionado, acaba.°*_n__
10
1500
00. Fone. 5,-5611 depois das ín
_ R .Rama Elizabeth. Ini- do de construir, no 10." pavimento, CURY.
construluxo.
finai
vendo.
APTO.
mitada, grandes
realizações nJ____
área de serviço com tanque
qOPACAB.
-lüm ,w cio
,v
d eincorporacao, edlf. de esquin.i COmposlo dc. ha.i. galeria em mármo1
andar, com hall, saleta,
anpna.
frS ....
desde 1888 — Apartamentos
R. DUVIVIER - Esq. Atlant, apto. 3ção.salas, por
w-^- Pül
«penas V_lO
..
L
cozinha,
apt°s.
com
to-;
copa,
andar,
4
grandes
Póstn
6
Vende-,Dois
COPACAEANA
quartos,
p/
r ljvi d
,
tardim-de
inluxo,
um
4
3
andar
c|
p;
g.d.
qtos.
empre730.Ü00.Ü(_,
deps.
banheiros
em
2
de Sala, COm |ardim de l.ive.-se ótimo apartamento de quarto e Sa- do o conforto. Arcas dc 230 322 m2.l^'VÍ?^«B^Peja"ar,J**"W^"t
córes,
e 111
entrega
pai'3
vcrn° cn1
2 banhs. sociais, cop. coz., oti- "adas, garage, área com tanque, por ,, _.„„,.. ,!.•_.*_...».....,
?arra0.fc; qLntrr ¦*111P'0i' Salas,
banheiro i Pecas principais de frente, lr.do da
„'..,,.,,..
no
____n__oi_.n la senarados .orinha e
no, O2 ou
OU 3_ n,,..nc
o
mar.
«»»
mo
terreço,
visia
meses
armarlos
embutidos
*"«»<"
p[
grjtagc,
quartos, banheiro ^W»
47-3769.
Io
cr?
3.200.000,00.
Tci:
pronta».
o„
(Estrutura
Salão
salas.
4
2
grandes
Stíãdõ com gel"-'sombra.
3.500 — Alm. Barroso 90. sl 310.
4mo 70° Ótimas condições de paga2 b--nh"s., gnrase etc. Preços: banheiros sociais, toilctu chapelaria; prç. Tels.
completo, coiinha, quarto
e deir à Rua Joaquim Nabuco. 105.!
¦ " .""rtos,
" 4.500.000..0.
22-5133, .2-5072. 37-3830 —
sala
de
almoço,
cozinha,
dot*
Papt».
facilitado,
—com
quarto;
Preço
350.000.00
550.000,00
de.3
-¦ RUA DJALMA ULRICH 316 me„t0i
WC
r!f> empregaaa,
i>mnrpnar!_i area
araa
rio
COP
vv\. ae
ae
CURY.
j Rua
y£ h()je mcsm0
í.jna| g Q restant(_ financindo Vcr à Plantas e detaihcs_c/ Ruiino C. Fer-^e empregados terraço c'.c serviço e
Apto. Edifício "Aruana" n. 1004,
.J
.
SerVIÇO COm tanque —
CX- Rua Joaquim Nabuco 185 apto. 507. nandes, Av. Rio Branco, 1,823, s/ 1.! garage. N0 terraço. saJãn de
de estar I». STA. CLARA - Esq. Atlant, apto. quarto-sala
Barata Ribeiro 11." 9Ü. das 9
bncozinha,
conjugado,
42-1280
e
Tels.:
52-3795.
22356
7001com
33.83m2, lavaiweria. banheelro, es- conf.
m
cepcionais condições de
e area dc serviço. Condições
c] 3 quartos, 1 saleta, 1 salão 1 nheiro
pa-!
2156!)
500 mil cruzeiros. 50 por cento; j,s 22 hffraS e tSCOlha O SeU
Vendem- RUA SA FERREIRA — Vendo apf.jcritório e mais 149,32 2 de área des banh. tbilete, cop. coz. dep. emp. todo
ctampnto
10 nor cento w
dejAVENiDA ATLÂNTICA ,......._..rV'.:.V«"iw
J
coberta.
Informações e
sala-quarto,
Lajes contra ruídos instala- jpintado a óleo, prç. 2.000. — Alnvte. ;entrada, restante 10 mil mensais - apartamento.
peo. coz. e banh».
ge luxuosos apartamentos em cons- "Om
320 mu
mil c/o
entrada
mll nn.
fln. ini.
Inf. e einenrrdoa e O resTame
c/75 mu
cln-çào
frego j_u
restante em 9U|truçáo
v\J truçáo na Avenida Alftntlca
Alftntlca. p6sto Preço
çao central de água quente. Elevado- Barroso 90, sala 310 - Tel. 22-5453, proprietário 33-8547 e 30-342^9.^ njVendas exclusivas: COPACA»
22333 700
apartamento p.ives Cabral 43-0604. 29418_700jres Otis. Parte do preço financiado 142-5072, 37-3830 - CURY.
Ne _OCÍO de absolu-'4, em euificla de um
meses
LTDA
IMÓVEIS
atar pelo telefone: 42-8130. ramais
P»,viment°; P»IotJs € SaraBe "° fiul'-!AV. COPACABANA - Loja."Vendol'^1•a,
- Anto.fANA
COP.
CASTILHOS
89
..
JL
tm
o_._-_.n4l_.
nroro
í!vn
__,'
Ta garantia ae preço tlXO
e solo — Contendo cada apartamento;em z011a de Eancos. com 220m2. Pre- 2al e 204.
4464
700 R. PAULA FREITAS - Junto a praia, luxo c| 3 quartos, arm. embutidos,i LargO oaO rranCISCO, JO —
amplo Jardim dc ln.;ç0 15 m,|hi>s Inf. Cabral 43-0304. ICOp,
hall.
otlmo aplo. cl 1 qto., 1 sala, separa- livinj, sala almoço, banheiro
cu-sa|a gQ5# "|ei>: 43.7I69, _ Tcl.
Ay. N. S_, VwTdemM^TÜxuoSO dos,
prazo de entrega. Atendemos verno, galeria,
biblioteca, living, sala dc JançÔr,
coz., banh. c] box, j. inv, area
AaaiR
*™la i^japto. 2 salões. 4 quartos 3 banheiros c| tanque, vazio, prç. 759. — Almi- pa e cozinha e dep. empregados. Pino próprio local da obra até tar, toilette social c chapelaria sa7UÜ
lililáb inn
C0P?; cozinha, dep. empreg rante Barroso 90, sala 310 — Tels. lotir- e garagem. Ver c porteiro e 00-00__.
! COPACABANA —•
4
2
banheiro.,
sociais,
leta
quartos,
Para
Ioei;,>
enas 22 noras. Vendas exclusi—
tratar
Tels.
38-8517
Ns.
c
38-..»20
_-.,-,
muita
..
água,
lado
~n
garage.
sombra,
2
—
,~7;t_."T-T_
sl ii
copa,
cozinha,
e
..
3 quartos
, ;
CURY.
37-38.0
42-5072,
22-54.T3,
,_-._-. _^_*._.„__«
iroüpària,
—
na
..
201 c 401. Base ds 2.200.000.00. LUrALAUANA
Ja
Vendo andar todos cs cômodos de frente
Vas da C. L. C. — COMPA- banheiro completo para empregados Tre9a CÍTI Oü CliaS
'e flrea d* serviço. Sendo dotado Um.2334
700
MATTOSa>'a'ar
«
detalhes
com
C.
—
iajCi
Barata
vendemos
à
Rua
FERREIRA
Otim.i
DOMINGOS
otlITIOS
atOÍOS.,
R.
de
frente,
"f.^°
NWIA
LANÇADORA
DO¦
bém de ar condicionado, instalaçío ,
,' "*">«» P° 'MOBILIÁRIA, à Av. Prado Júnior, apto. em final dc construção com 2 "OSTO
^?_í___r_,í._..i.T«.; . _:
- Vendo apio. de frente. Ribeiro, 189.'apartamentos de
Servir para escritório, 135. sala 214 tel.: 57-8845.
DE
CONDOMÍNIOS, a Rua do, central de á^ita quente, telefone in- «elido
qtOsV; 1 saia todas dep. prç. 950. — lado (ia soi
eltvadorCÍ
2
o««,
7oo
—
pinTels. quartos comfi.m.170emb2: fbanhei- ^ » 3 quartos. 2 banheiros,
à Av. N. S. de——
Copacabana 610———. ——— ., ,-oiã
Alm. Barroso 90. sala 310
andar — iTe-*• riivs
Carmo
vl" H|" 17,
3.° "iinm
¦*/ *"
An,mp:osII 'IS DCG3B UritlCl D&18
,tcrno' fl óleo
,.__....
,
- Pô.sto
s - Rya 22-5153, 42-5072, 37-3830 - CURY.
.'os sociais, copa cozinha dep. dc copa, cozinha, area c tanque,
lefone 52-8211 (rede interna), pisos de mftrmoré no bali; galeriàj compostos de sala, quar.o, ba- Copacabana
Co. s Wel." Lafaiete - Vcnde-sc óti— .lunlo a praia, emp. e garage. Todo a oleo. Preco nlinr»n c„ \v
cri _H . iPm.
«,_«/
.«oi Jardim- de inverno e banheiros so. nneiro e líitch PrArn anonae: mo
reFREITAS
PAULA
de criana.
«.ur Ap
R.
Crs 2.200.000,00; inf. c| tavares _«art0
W-lw^o de luxo, com cerca
Construções de Costa Perei- !?5\f
21796 700 ciais
-.
Ç
. P_" _!
separa- Tel.
1
sala
1
apto.
c
ótimo
qto.,
20()
1
andar,
todo
m2,
atapee á noite 48-1893, ÇO fi.XO de 1.420.000.00. COm
42-7456
rã, Bokel. Engenharia c Construções, 40U mil CrUieiTOS sendo 250 jde
por
,-•',¦-,
arca
inv.
box
j.
dos, coz., banh, ç|
_.«r,.r.Ar,.«,« — Bairro
-_ ,
t, ,
S.A. — Tratar pelo tel: 42-8130. ra.:m:| rniToi-oc
rio sinal
cinal
n -,»*__, 'tado' 4 q»artos. 2 salas, demais de- ci tanqu;, vazio, prç. 750. Alm, Bar—
REPÚBLICA DO PERU, Barata Ribcl- Copacabana
cruzeiros ae
T36i:i_Mn ,c% dc sinal_ 20% facilitaPeixoto
parte pendências completas, armários em;majs p\ ,, 204
13501 700
- Tels. 22-5453. 42-5072. Copacabana — Vende-se
ro, vendemos ótimo apto. de írente Rua Décio Vilares - Monumental!
310
roso
S|
90
[_'_
.
uma re- dos e 70% financiados, totalbutidnp,
cortinas,
com
ou
sem
móe
saldo
em
;facilitada
presta5.° andar, com sala. 3 quartos atape- oportunidade
"»"-'
.
_
37-3830 — CURY.
vendemos aparta- 'COPACABANA - Pôsto 6 - Ven
Sldencia, e-tilo moderno com 2 pa-'
_,n „„_.»r n_.n..,«
__<_ _'
mensais. Tratar pelos te- veis. Telefonr.r para 36-16S5. 1U84 700
mentC
tados e cortinas, banheiro social, cozi- mento com 3 quartos, 3 salas, cozi-Ido à Av. Atlântica, maravilhoso apto.," ções
™\ 70 meses. PrOIllO_
vimentos,
4
2
banheiros
HUDSON — Otlmo : mármore, 2 quartos. empregada, de
nha. arca de serviço, dep. emp. mui- nha, banheiro grande com box, dep. jde luxo, 1 por andar, com os se- lefones 22-8392 e 52-0532
R. OTAVIANO
quartos
gn-i ção de Vendas de MILTON
•
•
- -'
¦
...
apto. d qlo., saleta, var. banh. coz. raRcm
ta água e garage. Chaves para visi- (jp em
acabado
np, apto. ¦ totalmente
arca deRAÇT/-«c
iiir_\/PIÇ
;guíntes cômodos: 1 living, sala de! DQSA FILLER
imi
Pua
Safa! COPACABANA - Pôsto 5112 opor- prç. 52Ó. — Alm. Barroso 90, .«ala 310 i450 ni2 p' 2 canos, dejardim,
tar com C. MATTOS-IMOBILIARIA. com
IMUVblí»
LIDA.,
pAoTOb
vestiário,
dormitório
t_uar-!^JM
7,
a
CrS
pelo
preco
loúnica
magnífica
vendo
—
37-3830
Tels.
42-5072.
^ZáSl— 80%
__.?gcm'.?refr___,.
o
'tunldade
22-5453,
á Av. Prado Júnior n. 135, sala 214 1.900.000,
—
000,00
a vista, 00% em jieíeiçocs.
2
duplo),
arm.
ou
em-. 36tembl'0 66
4." andar. ja em núcleo comercial, Rua movialuga-se peio preço;Rua México 111, Ri'- 907, tel.
quartos (todos
[lo
CURY.
15.500.000.00
tel 57-8845.
1057 700 15 anos. Tratar na Loja dos Imóveis;butidos), copa, cozinha, 2 banheiros
Ide 40 mil. Tratar na IMOBILIÁRIA on ocon
23636 700' rheiitada; a 40 mts. da Av. Copae.
I—Av.
664, lojas 22, aber- sociais, Area serviço complet. e| inst. I
- Pos'o 3 lsdo ALEXANDRE KAMP. 42-5710 c ...•««-«•»«V.
Preco: 3.C00.0O0.OO. Tratar tel
RIBEIRO
BARATA
R.
APTO. com 2 salas, 3 dorm. e to até Copacabana
32-3872.
2C456
As 22 horas, tel: 37-3ÍI63.
17291 700 da sombra um p| andar conf. apto., •ÍmS
|para maq. lavar roupa, dep. compa. cbp\C _BAXA
Vende-se
-.pjrt. 47-9491.
todas as demais depend. vende-*~—:—7. ,— 700:
'
j 4
- Vendemos
°™ de
0150 700 t,e emps. todo pintado a óleo com
i salüs, copa. 2 hanhall \
2 banhs. sociais cop. APTO. — Frente Av. Copacabana, no COPACABANA
2
4
quartos,
salas,
cj
„__,
qtos.
•
se à rua Domingos Ferreira, 171
Dispensa-se corretores. Tra_
iim •
Vendo aot•. sala, 2 qt"s„ coz. t. dep.
igaraçc.
cozinha. 2
empregada; ",r"
prç. 3.CO0. — nredio sobre pilotis. esquina Rua Ju- a nRua nbarata
qts..'
JsaráEe,
Ribeiro para
-. Edf. "Bonaparte". Um por COPACABANA - Apfs. Vendc-sc'1"' íollc: «-9181- : 'í'.: " I7292 ^rosj
700
''. . '. alto. 1.250 mil 6/ í0'í •Almirante
310 iío de
90,
sala
Barroso
T grande.-.terraço privativo, garage. no ^WrèntT
s - pôs,o seis - entrega
rest. 5 anos. 42-1473. Monteiro ou ---¦ Tels, 22-3453, 42-5072, 37-3330 —
em
120
dias anarta^
andar, todas as peças de frente. ótimos de frente em edif. de 3 pavt°S. COPACABANA —. Veíido magnlfi- I posto Seis, lído"tí?. sombra avenida I ent.
çwujho
°
I quarteirão da praia, novo, entrega .
'.
20480
700
Primeira locação. Visitas e dc- tendo 2 apfs. por andar, com 2 quar- eo apto. frante c| 3 saias, com quar-iCopacabana Tratar pclo telef.. .i'„l.'.D!_riS„l
CURY.
raoigBoq.
niCntOS
Sala
dC
C
dotado.de
ampla
rala, três
quarlO SC[Imediata,
mais informações, no local, com tos, sala. cozinha banheiro completo,;tos, inv. r} 14 m..b de l.á;r«ários 27-5747.
¦ 17289 700 COPACABANA - R. Míniütro V.' dc
dois
banheiros
sociais,
quarto?
cozie dependências comarca dc serviço e banheiro de criados, denend coniDlctrs aceita troca com
^,A„,
._,...t,-. .___.,«,,.,rf_7. R. HENRIQUE OSWALDO - Luxunfa nlia e
sr. Romulo. 29291 700 Ver
de empregada, parados
.
,
,
,
á R. Emílio Berla. 88 apt». 201/2; _ S Kala .CrS . 390 cl financ) veT ¦ COPACABANA - Vende-se um óti.LCastro' vJn^f apl°' ,dC 3, í.*"^ Hes. Centro de terreno com 2 pav. por CrÇdepcidenclps
lRCluSIVC
de emprega1.900.009.00.
Entrada
roma
varanda,
plCtaS,
»^.
quartos
Pav'
írente
àpí».
de
a
Av.
Atlân-'2°
para
3 s^las. c| todas dep. ra- binar de CrS 800.000.00, restante fl4
AV. COPACABANA — Vendo apfs. Cr$ 300 mil de entrada c o restante Si^ffi_ífi^W_ta,__K^.^, !>«"
,b°a
qto.'.
|cl
banh. ç) box, coz. e deps.. dc emp
das. PreCO fi.N0 de 720.000.00,
nrc. 6 milhões - Alm. iBarroso «andado a longo prazo — Tel
>
17'ü."iimIlica' 8'° -nd..-pelo preço excepcional
prontos, frentes e fundos, c/ sala, qt". I 550 mil, financiados em 5 anos. Acci-\„ 7i?o
nnnnnr. nr.
l.loO
mi) Irase.
.
ilíü_|de 800 mll, com 2'quartos conjuga-j P^nta entrega. Preço
E! 310 - Tels. 22-5453, 42-5072, 27-9482 - Chaves na
90,
separado, banheiro, coz. qt _ e W.c. to financiamento por qualquer Inst.IÍLÍT--'
220.000.00 ate_'AS chaves,
portaria.
C0I11
¦—
Parte
ViVendo belo apto:dos, sala, banh. e cozinha, Tratar na'cruzs.
finar.c. Tratar com
137-3330 - CURY.
;
de emp. • área c/tanque. Preços a ou Cx. Ver no local. Tratar à Rua'COPACABANA
F.ii.
A.
Silva
Aires
66-A
3".
luxo.
Alexandre
709
Tel:
Kamp. 32-3872'tal
(Imobiliária
23472
^__...100;e o saldo totalmente finanpartir de 775 c/200 dc entrada. Inf. e da Assembléia, 104, s/904. Tel. 22-581).|c| 400m2 novo de
17315 700 e 42-5710." 20453 7001 Tel. 52-0676. 17264 700
AV. ATLÂNTICA — Pôsto 6 - Ven. ciado cm 5 anos. Promoção
chaves Cabral 43-0604. 29415 700 Pedro da Silveira. 20492 700 27-7076. .
COPACABANA — Vendo por CrS .. de-se aoto. de frente, solida cohstrii'
de Vendas de MILTON BAS•tBO.000.00 f.ptJ ric- quarto e sala se- ção, com saleta, sala. 3
quartos, ba<
área, nheiro em cor, cozinha, arca
parados, banheiro, cozinha cimediae deps TOS IMÓVEIS
LTDA.. Rua
em eo''r,.c:o novo, entrega
dc empregada; sala e quartos dc fren
finan- te e com armários embutido,
-.;«£ __e_!ÇÓ, 111 gr. 907. tel.
ta parte facilitada e parte
Pompói... mil à vista e 9">0 mil cm 5 anos
Raul
cir-da. Ver a Rua
22-2529.
42808 700
39 Entregá-Se vazio — Tel. 27-2371.
Francisco Sá
Chaves a Rua
—
700
Tratar a Rua M.xlcò 74 sala 802 —
COPACABANA
Apto. pronjo"
Tel: 22-0910. 293'(7 700

VENDO apto. frente — Saleta, grande qto. e| arm. banh. em cor. Pre3 anos. C|
ço 650 mil c| 300 mil em
.VALDEMAR ROQUE — Assembléia
11 sl 1003. Tel.: 52-9640.
29413 700
AV. COP. Vendo apto. sala,
qto.
Preço
banh. e coz., alug. s| cont.
vista
c|
à
50','„
450 mil a vista 4<t0 mil
WALe 50';, financ. em 5 anos ei
DEMAR Assembléia 11 s| 1003 tel:
52-9640.
29440 700
COPACABANA — Vendo írente novo, a 30 m da praia, 1 sala, 2 qt»s.
400.000,00
etc. Preço 970.000,00 cj
entrada, Flnancla-se Caixa ou Instituto, Inf. av. Copacabana 542 Sala
CIO — tel.í. 37-0804. 1066 700
COPAC. Vendo Apto. 1 sala 5.00 x
3,10 varanda, 3 quartos, 4.00 x 3.00
— banheiro em cor c| box, cozinha
3,50 x 2,00 c| 2 pias dep. empregada etc. Posto 6 — 500 mil de entrada — 880 m<I p| caixa 15
anos
Inf. 32-9834 e 52-8352. 20329 700
AV. ATLÂNTICA 804 apt. 201,
de
andar,
3
frente para mar 1 por
sociais,
quartos, sala, 2 banheiros
cozinha copa, dependência de empregada, armários embutidos, tapetc e cortinas, muito luxo, ver com
porteiro. Tratar com prop. tel
67-7431 25-5308 Preço Cr.Ç
2.300.000,00 21340 700

COPACABANA — Apto. linsl construção. Barata Ribeiro 200 ap. 432.
Vest. Sala. Btm'i. Quarto Kit c vavista.
randa. 600 mll sendo 200 à
47-1930. Combinar para ver.
27193 700

seiri entrada,
financiado em

Mensalidades' desde

8.400,00

Cr$

EDIFÍCIO

TORRE NOVA

Sem qualquer outro
pagamento intermediário

N
LOJAS E APARTAMENTOS NO MELHOR LOCAL DE

BOTAFOGO
JUNTO Â PRAIA

Rua

da

Voluntários

Pátria,

acabamento
sólida,
Construção
as
Cercado de tôdas
garantias.

46

esmerado,

Preços fixos a partir de

Cr$ 700.000,00

u, m
A

Apartamentos de
'quartos,
1 ou 2 salas, 1 ou 2
jardim de
inverno, cozinha, banheiro, quarto de
empregada, W. C e área de serviço

com ianque.
tejw espaçosas, com. instalações completas • excelentes para comércio

ou

pequena indústria.

VENDAS EXCLUSIVAS»
CONSTRUÇÃO DE

IRMÃOS TOROS LIDE
R. Sete de Setembro 71, 9*. andar

flLDEMSB D0MS10
R. Rodrigo Silva, 18, Sala 504 • tel. 52-2458

No IccíI: tels. 26-9999 e 26-0044 -diariamente, dç 9 às 22 horas, inclusive sábados e domm3os

COPACABANA - Pôsto 6 — Vendo ÍO de Cobertura 110 Ed. Doill
apartamento de grande luxo com ele- Antônio de Sala C »,""¦"
Sequarto ov
vador privativo, vcstibulo. dua. salas. j
.
. .

jardim de inverno, quatro quartos, parados, baillieiro C bOX e pidois banheiros sala de almoço cozi- So de mármore
branco,
preto e "\~
v. '
nha, dois qua
quartos e banheiro de em- .
, '
, .
pregadas — Preço CrS 3.000.000,00, cozinha completa c1 fogão de
sendo um mllhSo k vista, o resto a 4 bocas e exaustor, depenvazio combinar — Tratar com proprietária
frente
APARTAMENTO de
entrega imediata todo pintado par- — Sr. MARIO, pelos tels. 27-1846. dências de emoregada. Venfinanciados. 43-3500 e 23-0060. 21635 700 do êste magnífico apto. com
ticular vende c| 50%
Tem varanda, espaçoso quarto, hall, COPACAIBANA - Rua Sá Ferreira — acabamento
de luxo, sancas.
banheiro e cozinha Ver a rua Dé- Vendo apartamento com hall de enDintura
a
cio Vilares 360 ap. 203 e tratar Av. trada. sala. 3
óleo
c azulejos cm
bn2 varandas,
13 de Maio, 23 »| 334 dns 16 is 17 nheiro social, quartor,
cozinha, depcndcncl-s côr. Informações
à Av. Rio
".bine"
horas. Tel. 22-2732. 29225 700 para empregada e area de serviço corr..1 D-,-.,
tci
- Preço «ranCO. 1.1).J — salas (___?_¦
505 7
tanene.
rrnmrlos
embutido?
—
COPACABAAPARTAMENTOS
Crs 1.000.000.00 com parie financiada «reis : 22-4215, 22-42?7
™
e '-,AÀ
HA _ Vendo epi div. LocaiS, 3 qt*., a combinar — Av.
B-nco
l.il.
saRio
00.^070 '
monn
2 aal-.s e demais acomodações inoder- 1c. 406-7. 4.* andar - RAL'LF.BOU-'"¦4278.
4280. 700
nas. Tratar c| ARNALDO _s-785f> c v
2n_:nn
700
ATLÂNTICA 4.C91 - Ed. ncl A'....
-V.
22-7327.
23454 70?
r#<;do. nronto. o mio. ^n^
COPACABANA — Rua Domi ipos Fer- ,,p!''°
—
Ed.
RIBEIRO
AR
ATA
E
RUA
4.SOO.00000. com Cr«
réirn - Vendo cem sala, 3
?".pr«
apt". banheiro romnlsto, cozinha, quartos,
vende-se
oiVJ.000.03
cm 15 .-nos. Todo n óleo
Edwlges,
Santa
dcoe.i- »•
pronta entrega; Sala e quaUo scp:i- deneios parn emoregada c garagem — Chaves com o porteiro.
rados banh. e cozinha. Preço 600 — Prcçn CrS 1.400.000.f0 com 30 por
29366 70-1
mil cÍ7.s. 50r_! ein 3 anos. Tratar na cento cm 5 anos — Av. Rio Branco mpAi -m.._i_av_
na
Run
Siqueira
Cr.mAPSA. Tel. 42-lli5y, das 12 às 17 hs 151, sala 406.- RAUL REBOUCAS. ¦>'18. A 40 ni"lrns
pos
ria praia. Vende29t'.i") 700
20300 700 mos
os aptos. 808 e 80!), constando rie
OPORTUNIDADE — Cop. vendo rua COPACABAXA - Pôito 3 _ Aparta-1 vn™n''». saln. quarto, kltch e banheiandar mento pronto - Vcndc-se magnlílco ™'t c10™, ™^»«'"« «> CrS 170.000.00 •
Rodolfo Dantas. • ótimo apt"
alto, acabamento oe luxo, sala, q_", c e espaçoso, com grande sala, 2 gratl- F/ÍJ. ?_.?% f, 2_.r£2la_,le em _r"_
,n£a1
dep. completos para emp. área c| des doímltorios, demais dependências i'acff*,íe -f""* if&SNiJ!?
0B,Uí,n A S£
"«SOA
inclusive de empregada - Preço 950 fJu' A_ Ri,,,
tanque. Vendas' c| ARNALDO tcl... íl_.li
n,__ Álvaro
a
Alvim
24,
„,„»i^_.
_._!«.,
íi«._,_.i«m_m.A
rf.l'-™*,
gru58-7856 e 22-7327, 23486 700 mll cruzeiros com financiamento de po 004. Tcl: 52-1003 c 22-9711.
|200 mll cruzeiros (facllita-se a parle
29100
700
—
ift
e
visitas
vazios
exclusivavlrta. Detalhes
Cop. Ed. novos c
APT»s.
— Vendo do Leme ao posto 6. Quar- mente eom a EN1R LTDA. nua Ou- COPACABANA
—
iíu.i Figueiredo
to sala (conj. e sep.), saln. 2 qts. Ividor, 88, 5.'. Tels. 2..-06G2 VgManr MágalhÍM, junto Av. Atlântica! Venetc. Tratar c| ARNALDO 58-7036 e
_23.i01_ 700 do apartamento rie luxo. 4 salas, 3
-.
D, .quartos, etc. CrS 1.800.000,00, á vista
22-7327.
234B5 700 SA nr
FERREIRA - v. magn. apto. ne „„,,,„
combinar, Marcar vlslt* cnm
6 — (frente c| 1 «|, 1 qlo.. amplos e separa. WALO_MAn
AV. COPACABANA — Pôsto
ALCARAZ e coz. d RÀZ-IMÔVEIS). fone: 38-8850 ALÇAEd. Los Angeles, vende-se magnlfi- dos banh. c| 2 «ms. emb.
500
.,
forno.
CrS
;_..
bocas
e
dc
3
|fog..o
rn apt", jardim fie inverno em torta Icomb.
"11_
Caixa ou Instituto,—
frente, 2 salões, 4 quartos. 2 banhs. lei sinal Aceita-se
Dn. GABRIEL DE ANDRAíjCOPACABANA
Rua Bolívar 118,
sociais, copa, cozinha, dep. de em- DE
Barroso 80, sl 810 —;edifício novo, sóhre nllotls. venrio ns
nSo 22-2931 eAlmte.
pregada c| 2 aUs. e garage
22-5.'99.
tres illtlmos apartamentos do 2n anlaita água. Preço 2.300.000.00;
22-2931 e 22-5599. 27182 700 dar, sala ric entenda, quarto e sala
1.200.000 financ. Baratíssimo porqui
'conjugados,
banheiro,
cozinho cnm
vencido. BULHÕES DE CARVALHO — Póstn box para geladeira e pequena
alugado
contrato
está
área
des B _ V. apto. de frente, va7lo. com com tanque. Ver no Inrnl com o pnrTratar na APSA, tel, 42-1860,
20257 700 1 sala. 2 quarlor, banheiro e cozinha, telro ria parte SR. LEON e tentar á
12 às 17 hs.
tendo Cr? 370.. a prazo Run narãn rie Ipanema, 88 ati|n. 703.
CrS
5 — por On_. 720..
ATLÂNTICA — Pôsto
AV.
2.1349 700
IMOB. DB. GABRIEL DI Tel: 87-3098.
and., Af^RADE — Almte. Barroso 90, s
Vendo apt. novo vazio 1 p;
COPACABANA — Run Hnllvnr 154. —
tendo 2 grandes salas ssla de estar. 810 - 22-2..31 e 22-5599.
Vende-se apartamentos ric frente,
qtos. c; arms. embutidos. 2 hanhs.
V aoto. de frente, ocupados sem contratos, peças amcopa-cozinha e todas as dependén- STA. CLARA
nlri';' Quarto, aala, banheiro, cozinha,
cias « garagem. Preço CrS 3.700.000. Ivazio c| 1 s| 2 qtos.. banh, cm cor, Crs
. ooo mll. Acedo financiamento tle
coz. qto. e W.C. dc empr. e arca cl,,.Caixas,
Tcl. 32-9111. Sem corretor.
em dinheiro. Ver
700 tanque, moderno s1 pilotis. CrS 1.300 ™™, SR.
eçomo«lnal
27196
RAFAEL
e trntnr cnm
lei metade a prazo DR. GABRIEL DE .IOAO
B,
MAGON.
Rua México. 158.
í ANDRADE — Almte. Barroso 90.
RUA DOMINGOS FERREIRA Í810
42-8.103.
27I08
Fone:
700
- 22-2931 c 22-5.99.
N.° 34 — Vendem-se ótimos
— Proprietário venAPARTAMENTO
- V. otlmo apto ode ()c_ novo .|e frf,n|(, (,om
e luxuosos apartamentos com COPACABANA
M] |(|j
vnzlo. 1 í 2 var. 3 qtos deps <|llnr(0 kUch c b(inh(,,r0i pagan,ento
Ifrente,
vista para o mar, em final ! compl. CrS lJSO.i lendo_*¦*»>« « a combinar, á Rua Júlio de Castilhos,
DR. GABR_EL DE ANUJtA- jjg „,,,- 7ra [nfornlPfi com ANTÔNIO
de construção, compostos de: prazo— - Almte.
Barroso 90, ll 810 — na portaria.
DE
21855 700
salas.
inverno.
3
2
de
22-5599.
e
jardim
22-2931
1
APARTAMENTO
EM
COPACABANA
quartos, toilette, banheiro BF.LFORT ROXO — Erq.' df ,B. RI- — Vendo h Rua Domingos Ferreira,
completo, ampla cozinha, de- beiro, V. apto. de esquina, mdas as belo e bem situado npln. rie frente
de frente, c| 2 sales, 3 qtos., com 3 quartos, duas ssla.. banheiro
pendências de empregadas, pecas
banh. em cor. çoz. c! arms., deps. completo, varanda, quarto c banhei—
área dc serviço e garage.
CrS 1 800. sendo metade a pra- ro ric empregada, alugadn sem cnncompl 'DR.'
GABRIEL DE ANDRADE trato. Preço CrS 1.700.000.00. enter.Preços: Apartamento de fren- —zo Almte.
810 — Tel« da 80',. e restante em 1 mv,« TraBirrnso 90.
te CrS 2.180.000.00 - Apar- 22-2931 e 22-5.")99.
27102 701) lar com DR. ARY COUTINHO, Av.
Itio Branco 17.1, sala 801. Tel:
tamento de fundos CrS
—
Vendo pequeno apto. 52-8844. 21581 7110
POSTO 5 1 2
——
ímr.
ao
alto.
1.300.000.00
60% até a en frésic.: andar
próximo
EM COPACABANA
quase pronto. P*rtí V —vista, raldo fa- APARTAMENTO
trega e 40% facilitados. Tra- 'cilltadõ
Venda n Itim Domingos Ferreira,
Tel.' 5T-.J15. e (l-ianclado
bem
apartamento rie
e
situado
.12011 700 hei»
tar pelos telefones: 23-4362 c
fundo, com 3 quartos, 2 salas, co/i43-4059 com o Sr. MOACYR. COPACABANA — Vendo apartamen- nha, banheiro completo, varanda,
Souza quarto e banheiro de empregada, alui tos no Edifício Magul A rua
Preço CrS
43010 700 iLima.„.._'..,.
48 vazio de frente, andar ai- gado sem contrato.
...
._.
Pnt(a
oq . e„ restante
em
banheiro
1.300.000.00 s--.,,-,|
ATENÇÃO!
Vendo luxuoso
aparta- to. Entrada, sala; quarto
•
com DR. ARY COLmento 250 m2. 1 por andar, lado da |c k'tch. Pintado de novo ' ' "'tinhoí
.ii
Branco 173, sala 801.
sombra, constando dc 2 hall cm már- 1 partir dc 420.OOO 00 com parle ti
21385 700
Tcl: 52-,
more Cnrrara, grande salão 83 m2. naaciàda, Chaves com o
porteiro
«ala almoço. 3 ótimos quartos, sen- FIGUEIRA DE MELLO
CORRETA COPACABANA — Ilu» SA FERREIRA
do um duplo, armário embutido cm GENS S.A. A rua do Rosário, 113 - 183 — Vendem-se neste edificio sõtodos as peças, 2 banheiros sociais Sala 705 - Tel. 23-2892
bre pllolls, com 2 elevadores c em
toilette, copa,
cór. 1
completo cm
29.".:'5 700 final
rie construçio,
construçio, apartamentos
grande cozinha, área de serviço com rTS-r., ,
cnmpostn.»
ric sala. quarto (sepparaST7T »„,,, r .-ÍkVmí ík
2 tanques, dependências completa cmcozinha.
b.nhéA ;eompletí cm
«"Caí
L68_FP-.t.r.^U__Alt__°í.r.lb8ldul!
—
—
tito
luVcndc-se
Edlf.
dc
aparta
e
Copacabana
garagem.
pregada
côr, dependências completas de emxo, sobre pilotis e com grande play- mento dn oitavo andar (um por an- pregada
e área rie serviço cnm Ianque
«round. Pronta entrega. Preço: 4 ml- dar), constando ric hall de entrada revestido ric azulejos. Financiamento
Tratar living, sala dc Jantar, galeria,
lhões com
50r; em 5 anos.
teé. do 50'V. Ver no loca) e trator na Av.
com RODRIGUES .76-1960. Rua I.uvl- quartos, sendn um duplo, dois
ba- Franklin
Roosevelt ]!5, grupo 401.
vier 99 apto. 504. 4901 700 nhelros sociais, tealcte,
copa-cozl-jFonesi 32-9498 e .12-9183.
—
de
cm;
ria
Av. ! nha. boa área, dependências
21041 700
O apto. POI
VKNDK-SF.
Copacabana iv. 95 com 5?.1a, 3 quar- preguda e garagem. Acabamento dc
Vende-»»
tos. banheiro social, cozinha e cicpcn- , !u:<o. Prédio novo. NSo falta água. APT„n- COPACABANA
Republica rin Peru. com %*•
rie empregada iPrcçn- CrS 2.800.OOO.W). parte finan na Rua
completos
dências
«¦«.$.).
.
1
Ida,
2
banhffro,
roquirtOIj
Preço CrS 1.200.000.00. Sendo 5U'i ciada e facilitai);. Tratar nn local
área rie «ervlçn rom lana vista e o restante financiado g rom191'0 íóo P*' cn'lnha.
qne e dependínclas rompidas psra
binar. Tratar na ADMINISTRADORA
— empregaria. Km final de construçio,
K IMPORTADORA CUIUTLO LTDA. APARTAMENTO — Copacabana
CrS 500.000.00
financ. em 10
e
220
de
número
quarto
;rom
Rua Mcníco, 98. sobreloja. Tels. .. Vetlde>('e o
banheiro |ariòt^lnfS, pelo tel; 27-JS82 tnm Mme
32-7711 p 32-62S5. que fornecerá um «ala (pecas amplt«> cem
21577 700
cartão para visitar o apto. — (Alu- completo e kltchnete com cx.a dá- BASTOS.
gua privativa, com vista para o mar, COPACABANA — PIltES K SANTOS
gado sem contrato».
29241 700 á rua Domlngnt Ferreira 'CrS123. Pre- S.A. compram, em negócio» diretos
com o» proprietártn... terrenos para
— Vendo apart'. Dupiex. co Crs; B00.000.00, semlo
DUPLEX
:',00.000.00 à vista e •'. restante a com- Incorporaçto.
j Ru« .'osqulm Nabuco n".
cm íonm de dez pavi41, com h.nst
' »
(ncllltando-se
pjsamcnto. mentos, Pagamento em apartamentos
Salão de &_ m_, copa-cozinha 18 m2.
Tratar
cnm
o
pelo (ou parcialmente em dinheiro. TraUr
porteiro.
quartos com banheiros privativos. 3 CViíves
700 com DR, PIRES O-ivUlor 104, V> »nqvartos de empregadas, sala de re- telefrr.e 4J-9_M. 2I8P/)
dar, das 15 as IS horas,
_—„'"»
_.__«-ini»i«i — n¦ feições com 21 m2, sltuadcs no 9*. Av.
Pos2!xm
N. S. COPACABANA
700
! e 10". pavimentos com garage no
—
—
VenOportunidade
5'•
to
sôbre-pllotis.
Trasubsolo,
edifício
i
o
apto.
COPACABANA
Vende-se
tsr com HILTON UCHOA CAVAI. demos nara rntrrta cm 4 mrses
ICANTI A Av. Emsmo Brasa n°. 299 e com vista para o mar. amplos t0 ,„,,.„ b>nhciro, kltch. área rom
grupo 302. Tels: 22-1569 e 42-4472.
De frente.
Cha\f* rom n
apartamentos dc: 1 .ala e quarto tanque.
.Ü^J00 «eparadns, cozinha, banheiro, área porteiro stai.h 21(34 700
:\\\ ATLÂNTICA — Vendemos apt.» de serviço com tanqu., quarto e PÔST0'6 _ vendo .psrtamento luxo
10* andar de frente, maravilhosa vis- banheiro dr empregada. Preços a esquina de 15. metro». Ver Av. CoIti toda avenida AU. com saia < 3
ÍOI Cri
Iquartos. dep. emp. chaves para visl- partir de Cr$ 775.000.00. Condi- pacabana 1386roneapto"-7MI>
tas com C. MATTOS-IMOBILIARIA ções: Cr$ 180.000.00 de ainal: E..-,2-400-000-00290S4 700
I Av. Prado Júnior 135 sala 214 — critura, Cr$ 100.000,00: Chaves,
37-8845.
1038
700
» Rua
Vende-se
Saldo
financiado.-oportunidade
200.000,00;
Cr$
jTel.
a
Informações e vendas: ORBI — 1'omingos Kerrcir», perto da praia
LOJA — Vendo em Copaca- __M_,_,_7r7._Tfn
«partaconfortável
"„_,, e
im__ dc tudo, amplo
i>, .;i„;,, a.
de ImoOrganiraçao Brasileira
úm
à(
c0n„rucá0i
rm
mmU)
bana, com 550 mil cruzeiros veis. Rua México. 164. 6." andar. frcnte. ilua livre
para <. mar, com
de entrada e o restante faci- Tel. 42-9392.
jardim de Inverno. 2 sala». 3 ouar47760 700 ,0*. »rn»*rio embutido, ropa-cojinha,
litado e financiado —
Pega
banheiro», quarto empregada t de2
—
aluguel de 12 mil por mês
COPACABANA — Vendo apt8. á R, pend*neU, área de lervlço. garagem.
Baráo de Ipanema com salio. ). de Cri 2.000 000.C», pirle faclltuda. VaTratar com JOAL GOULART inverno.
3 qusrtot, 3 banh. dep. em- le Cr$ i.JOO.OM.00. TimMm Atlm»
i Rua Rua México 119 — «• preg. arm. emb * garage. Cr» — emprego d» capital. Em 5 metej va.
3 mtlhBes »«ndo l.a» financiado» em Itrá mal» de Cr» 2 Sfl«l 0O0.0O. Tel: ..
1603 — Telefone 22-4767.
22-2TÍ7. «egunda a «enta-felr». da«
15 anel. Trata; pelo tel. Í7-81S4,
27238 700
2541 700,13 ài 17 hom. 1470* 700

__ __i_j*._ .____________________¦
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3.' Caderno (Parle í)

EVENDA

COMPRA

DE

PRÉDIOS

E

TERRENOS

(CONTINUA)

ANDAR — APARTAMENTO — Ven-l'APTO.
Â R,TA Raimundo
BARATA
RI- COPACABANA —\endemosoti-av. atlântica _ Majestoso edifi- av. N, s. cop., pasto 2. vendemosroPACABANA —- No" coração
"dn
correa
34 Copacabana - rt, Barata Rtbciv"- ™."
¦slopep." vendo
en. Copacabana, Posto 6, e:n li.i ncipÀ \JanAa ca cala «te. mo apartamento de frente, na)!??' em construção., na Ayenída Atlan-|llndo apto, 10.° andar, vista para »|j
•
ótimos ro - Vendo apartamento dc luxo.
prox . à
saia,
DEIRV
venae-se
¦ tranqüila, sem passagem dc bonde,
Oflrij. riira /.snnim Ha Awl"™' r-0SÍ0 ¦>• construção cie uuSTA mar. de quarto e sala se parados. en-|(ie r„
qro.; _
tOpacabana, JUntO aOS Çl;|.apartS. p RENDA ou MORADIA, c. sendo um po;v andar, 3 quartos,
varanda salas, 2 banheiros sociais, hal, rrrage e demais dependências. Preço
de
empregada
C
ba-J:edifIc5o
um
de
apartamento
2
salas,
demais
dependências.
por
paindevassavel,
tanque.
10
Sala
situados
em
e
Chaves
COm
prédio de um W8?!0
para visitar com C
poniveis,
jar-'" ÓV t we Llr ei eí.tr-1^ „^7 XOOO.OOO.oo facilitado, Tratar CLAU.
mattos-imobiliària à av. Pmdo dim de inverno, dois
único apartamento por andar, em i nheiro, area com tanque no-1 Aceitamos negócio por intermédio, lme^0;d"?1Viannedóbib?ioteê«'
-Av. Kl dc Maio
_£,_ Jl"V'°r "' 135' ia'a *>*¦' M "l&Ptilarmáílos
quartos pent, Prego: 570 MO cri PRONTOS DIO BAETA adiantado estaco de construção
a vo _ 750 mj| cruzs. _ 350 ^ ^stituto ou Caixa. Alueado gfc ?&"$_£^Celír^-ioUetu'
Caixa Econômica 19 andar das 11 as
DEZ
38»«•
le™
&-Di5i
de
con1 espeiilOS.
esnelhoV Mh. a,uguel
rPc,antP
cargo de uma das mais ant.eas
TO«!a™.anos conl
sem «'"''trato. - Tratar na CASA magnífico
Cr$ , -(10ft(l ,NF
1S hs. ou pelo tel: 2-1473 à jnolte.
de Inverno. Ve rin^'
conceituadas fumas da praça, com m" cruzs. a VlSfa — restante BANCARIA ORIENTAL BRASI- des quartos,jardim
23401JO0
em cor' com box e de" rie 2a íe:ía: S7'«"l. VS™ < CARtodos com armários em- AVENIDA 'sem
WLAWlF\~^~v7n<ie
*
se;nheiro
"ceV
a"?S
•"'^
3 banheiros toclals em mar- ou aluga-se
R°CHA- ATENÇAOI - Vendemos ótimos aptos
LEIRA
S/A,
à
Av.
Calófferas,
6-A
intermediário
noímais
dependências;
ar
COn-iVALH0
*ê\ cornSôstorV'
tes" noc-iv
,
V. Para,
^c"%

.S^

V^SS^

todo

atapetado.U rua R.mt= correa 3, ^. SS?^«ta"í'àSS5
™
CjHn:a.
41870 700 pregados, área de serviço rom tanques
42-3508 — segunda-feira . . . Lstevez.
„ %'
;u^c\m£
2 bá"!C0m COrtil.aS de decoração da'vend0 "•agniff- APARTS. c todJâguns de luxo.pinado á óleo e ar\
'
carros.
2
Sendo
para
dotado\^&H so' ais Rd qü ' duplo que r* Kl, „«. ?«?al™--* ¦%«*'» de "'<¦»>* ">*" CLARAS com marios embutidos etc. Preço de oca22-4055 — Sr. LEMOS.
L,npln,„,,„
, \t foragede ar
- Vende-se magní-Wnaa
CaSa Nunes: totalmente pin-,2 QT-, 1 sala.'varanda, banh- com sião. Tratar c| RODRIGUES - Duvi.
Instalação
2 dep de
po|eri ser dividido ei
,,,0Í 7nn'COPACABANA
condicionado
cozinha, iK.
serv,
vier, 99 apt. 04, Fone: 36.1960.
tado
aSa óleo
e
araee.
óleo ee esmalte;
esmalte: teto
2J±V
ÍL?fS'MÍ[Mffi^
Com
sem.iíiuo
o?
sentá.dÒ
teto BOX,
ou
EiTiplOí, mw,WMW|,ga *_»ii^, H*41"jmnvels
"- en.p. PREÇOS: 950,000 c crSQT ....e
—'
Apt.
[Aiuiu v».» (jiui.., pwaiu i i*. tujii
mno.
Te..
57-02011.
t'-,"'as
"le0
COPACABANA
nas
Grand
todo
peças principais e
em . íinhas
V e n d C m o.<í'quai'!os, sendo um conjugado, duas;
"""" nI0
?
tem ilnàne'
f,,,,.. PRONTOS em DEZ, IatÊNCAOI — Vendo õtlmo apt"~5^.
¦¦••"-tem
çiub;
,.
apartamento dc frete, com sala, sal . dois banheiros, cozinha, área!"1505 de '""rmire no hall, galerias, modernas e agradáveis.
Pre-K:™» falta aouai ™f. sõ a ftTS°> cT«dS? «á j 5tipt. mms
"^
«-ICOPACABANA
Apt.
rua
Ani^"iff
na
3'amplos quartos, demais depen-^T^f
out-"—----'..b'-nhr\tm
ras Informações pelo tel. la Garlbaldi n» no apt. 203 alugado ÇO Cr$ 1.500.000.00 a Vista.-\m"im
*«¦ ^,^ada'
57-2ra21?.j(lf,
'' peças inclusive garagem. Preço: l.S50
Pel" $
'"
A°36'qto?l3copa°cozOS
_.;rormni:ões
dencias, por CrS ...
17i00.000.00.
42-8130 rnmáls "'•
<•¦'¦<"'
".;
2221 e 204.IP01' CrS 3 mil, Vendo c] sala e
."i'
m
,,
,
-"3 70U | Fenarado arm. embutido, banh qt".e Negócio direto. Marcar visi-j
Alugado sem contrato. Aceitamos
bTnrfVn' T
«^Ç» - «' mUhõt.'
negócio por intermédio dc Insti- COPACABANA — Rua Alies Salda- COPACABANA ¦ Vonrt» „ ,Z l1'7- P°r' CrS 500 mil cl 100 mil de ta pelo telefone 57-3443.
^•4AP^iaP^TREGA.RTN^,P°n!?«'<^p»««
ENTREGA
rodas
pe- Tratar c RODRIGUES - Duvlvler,
nha, 4 quartos, 2 salas, 2 b.?Hh8.1-r.°,l
CrS ,5,/,;il na f^1!,". Cr3
01 700;
inn'
tato ou Caixa, com pequeno sinalfej
vas claras, i de trente p RUA; 1 sa- 91) - Apt. 504 - Fone; 36-1960.
T^^JJ^J. banheiros m oíefta, Vrtame^o n^ pStòT?'^'
^1
l,l0 m.l em 10 anos, CrS
110 mil a
Fim da Rua Sá Ferreira. Tratar
3
C>tando'de
sa.as,
«ggjr^
3
quartos.
'""
^"de^^e^mprèead? Som*R<
Irente j !&&
Jnfs.
cl FRANCISCO COPACABANA - Ap,. de
banheiro social, ampka c6,L combinar.
^Z T^oZ
na CASA BANCARIA ORIEN- v^u ffi-f^™$^^£iTi\*'™&
™
'
42-l'i!IH 52-44.É!2
tan"ue-:<Jj TORRES
TAL BRASILEIRA S/A. à Av. útil. Preço: 3.000.000,00. Sinal de
SXàiKeHa S&.CTde_empregada
na Rua 5. de Julho, tenCalófferas. 6-A (loja). Telefone: 500.000,000 pela Caixa Econômica em Tv «a ,'n Sim
loes. .1 banh»., copa-cozinha, deps. rinanc _ inf -, „arhr de ••, f«i do 3 quartos, sala, etc, Preço Cr$
Tralar pelo COPACABANA — Tr"~^
10 anos ,1.200.000,00, e o saldo em 24 tej. ^t-j-im
Vende-se apto. de empregada, piay-ground e
4a-3574, com sr. Angel Estevez.
1.200.000,00.
Entrega-se vazio, imedtagaíá-™. 57-57717**7?
¦¦' c- 2 salasjgem,
700|3C3. Rua Francisco Sá 61.
57-Hafi
enm
me3e8 c, l1"'05 Tratar na Loja dos
Vendo o último
"Nabueò'"n»
il«7í 7nn
apt» (n« 101) CARVALHO ROCHA;
*'>
tamente. — Informações <'om o SR.
'"" imóveis. Av.
2^0M eru«.j3a rll;) Joaquim
Copacabana 664 — lo- COPACABANA ANTÔNIO
"íioío
""mlCven-ja "' Abt'''io
1»
JOSÉ
CEPEDA, Rua do
COPACABANA — Vendo â Av. CoRua
por
Djalma UlrlCh «Sri^^f! fT' fií
atd' as 22 himsCOPACABANA _ Por 850
.formula á epnÃl- I i.oJAS em ÓTIMO LOCAI,
Cai mo. 71. salas 801 e 802,
23519 700
pacabana apart" acabado de cons- j do
CO^
""w
,.„
^
00n.-80Ow^
3.700,000.00
™
P
^
"'"' '' *
apto. frente, pronto, c; 2 quari 90 ni-, tendo salão c| 22 „,2, 2 quar.;
trair coni .1 quartos, 2 salas, 2 ba-1
PWprletárk,; —
fÜERCL^L DO POSTO 1 4,4. com
COPACABANA
com
KW
Vendo
S2
e
~~
de
M!
I
f?»
sala
los.
vendedora aky
dep. empresada, area com! „„„.„.„..,:
tos eicl 12 m2
ARY CH.
CH.1 1220 m? cad,; ir .-, PRONTAS DEZ. apto. de frente, andar alto. um luxo
cozinha c 0ti rn2.
ÍSuSS-JÜ;.!Construtora
nheiros sociais dep. para emprega- !
m2.l..—.~-^-- — _ j construtora e veraenora
COPACABANA -Vendo otlmo apar-'varanda, área cada,
BRITTO c Sr.
FRANCISCO j ,q«
banheiro e| box e deD COPACABANA - Posto 5 - Ven- DE
»/
dos, copa-cozinha e garagem, preço tanque ele. c lü financiados. Acei- ia.,.¦„•,.
n- 1 ri„ ?a fe;,-a: ,,'landar, c 3 quartos, sala ampla por
1.
para entrega em 30 dias.de empr. Preço fixo de 870 mil consl de"Se sl|Uer-luxuoso aplo 1 por andar TORRES - 42-1798 52-4432. 57-5771
Tratar com Sr.
3 milhões sendo 50Çó financiados em to caixas, Inst,
57-6573
"
CARVALHO
ro- inverno enorme 2 banheiros déps,
composto
de quarto, sala, banheiro trução adiantada tratar
!p,'nie'la habllacSp no melhor
Rua Rodrigo Silva 18,
RASILIO 'canto
f> anos e o restante facilitado Wal- NOGUEIRA
compldas
empregada,
83
700
12
completo
—'
e
—
21712-,700|CHA
—
cozinha,
pequena
no me- tel 36-3822 e 37 2"1.''
Te
32-6004
00 bairro. Composto de 3 sa-'pnQTri'-. v
42-563L
0061 700.
láica c| 2 tanques e garagem qiiartosl,
ler Welnschenck 42-6437 — 26-0626. s! 1104
'¦—r—~
— Tel:
iôes, 4 quartos, copa, cozinha, 3 quar- „,7SLÍ ,ro ~.r. ' "P ,-° luxo, 2 por COPACABANA —
202011 700 lhor ponto da Av. N.S. Copacabana.'
'tos
23545 700
a"d7r'
'°
v
Vende-se
s,a
2O380 700
lll,i1!10 aní^;"'•
•,
l|;,dn
dP
pronto 49-9513,
—
da
COPACABANA
Vende-se
empregada,
de
ar condicionado
boa
uma
COPACABANA
V«.nrin bom, apt."
ant0 ,
Í'^n,e
Çl
V?aí''«'!??etíi
i,
Vendo
.
renda,
Aplo,
3m?Iuart"sBl(etc„
à
Rua da Passa- rnnÃrTiTvvT
sombra). Preço:
l-aOO mu i*.c
*h * ~
sala, qto. sep. de frenle com 2 boas salas, 3 ólimos, dé' faéüidàde'"— Cr$"600.000,00 gran- casa com 4 quartos, 2 banh.l lavan- etc Preço Cl| 6.500.000,00 à combi- ^aia"'n
VENDE-SE aparto.
frS
4o0 mil entrada. Aceito
tinanc. I sem 159-A Edlf. Xelly cl
K¥u,e"« Al,'"'tS? sala.
GELSONideria, terraço etc. pelo
quarta I«e
TrÃtãr Sociedade
Imobiliária
banh., coz. Preço 660. Entrada 500 quartos, hall. j. inverno banheiro delMARRA no I arpoTrala
....,._
quarto cozinha c banheiro
- excep-""r
"Ieca" Lida. Av. 13 de Maio, 23 4.«,«,
box
rie <5an' FrD««l«»n|-«iniíií riVríí 7:nn'nnnr,,preço
p' Instituto. DR. DIRCEU ABREU,' grande, banheiro
cozinha.
na
rua
Ministro
Ilesl. finan. Caixa TC' :i7'3o;;2
Viveiros
de Castro
loja 42-13330 Preço rarfssinia ocasião CR« .
mente das 8 ás 12 h
mU %
IM- 4,-9191.
0069 700 as 1, horas.
«^
70».«a'agc
gar"ge T?i'
i.HO.onooo Sinal CrS 160.000,00 o Saldo 20 apt, 1005 gumle facilidade ver
^f»}^5^^
22'3M
27121 VOOie 32-3872. 20150 700142-8597, 22412 ™
700!*~
Inquilino
segunda-feira
.„„,,.„„„
das 10
irom
204-11 700 Cr$ 3.000,00 mensais. Bom . ,...„..
'" »°làs
11,30. Informações Dois do Liede captial p r;nda ou revenda Tralar à Av. Rio Branco, 116 -- íl" Gi zembro Ilfi apl. 701 Tcl, 25-3356
21704 700
902 S 3 Tels 42-2723 e 32-0922 c
^d
ii.:
JOCELIN MARTINS.
A P ARTAMENTO
EXCEPCIO.VAI, — Frente para aristocrática
COPACABANA
Vende-se pronto
esplêndido apartamento com
«0M21"ÍK «'nòn"" l™ "««-osta. propara família de alto tratamehto '601.VP".a l!e 8-000 '"' »"'-a onde ficam
voltados os principais
Rua Barata Ribeiro, 727 aplo.
quartos,
frente c' 3 quartos, sendo um dupla não sc ouvindo aí ruídos das bue um grande salão com A0M2 copa- zinas e lanibrctas. Lado da somcozinha, 2 banheiros sociais,
'¦'
^í-Víf
¦¦
deps. bra, longe de botequins e lojas.
..
.;.'
:
empregada completa e garage. Pre- Local onde nunca faltou água
(inCo CRS 2.250.000,00 Pinai dc 1 •uüliiu crivei que
pareça!). Acabamento
de cruzeiros
aluguel. Ver no local e tratar dire
lamente à Av. Rio Branco 116 — des, Engr, Construções Ltda. Água
P" Gr 902 Tels 42-2723 e 3240822 ci quente central, ar condicionado,
isolamento acústico, exaustor rcJOCELIN MARTINS.
'&•>•
ral das cozinhas (novidade), jarCOPACABANA - Vende-se os lllll- dim de inverno de
12 x 3, em
mot aptos, à Rua Bolívar. 129 já com mármore,
pintura a óleo total,
estrutura pronta é alvenaria em nn- etc
3 salões, 4 quartos alguns
damento, p entrega em prazo recorde. c 2 quartos c armário embu- com 2tí ml. 3 banheiros principais, :i quartos para criados.
\
tido, salfio, 2 grandes jardins mver-- Só
no, banheiro completo, cozinha com.0 ('"n.ll|n-l<» social ocupa l(i() m'.\
lugar p geladeira deps. empregada Garagem para riois cami.s, sem
\
completa v quarto amplo
podendo rampa e toda azulejada. Em fase
ser transformado n0 3« quarto so- adiantada c
pias, Ianques e azuciai em vista do s tamanho, preço lfjos
colocados.
Vanlagcns
ric
fixo raríssima ocnsiSo CRS 980.U00.O0 umB e-isi
nnnfnWnvA
p, ... OS..-,..
OOmoUaVel, Sem
SCUS
Sinal CRS 100.000 00 parle em ne - i"
i
%:
ViiÍM parcelas semestrais, e saldo em l,,IC.0,,\ve,,,r"Uís- Previstos todos ns
prestações mensais de CrS
5.000.00 ;0ctalll.es c ''ciuisitos ric bem-css| juros até as chaves, grande cm- ; '*''• ^""1 dos andares irá morar
preío de capital p renda ou reven- j «> construtor. Agora, a preço fixo
da ate mesmo p! sua moradia. Tratar Sem reajustamento, Ver c tratar,
diretamente à Av. Rio Branco.
— 9» Gr. 902 S. 3 Tels 42-2723'e 116! mesmo acs domingos, junto c 811tes do edificio ROCHEDO, da
32-0922 c| JOCELIN MARTINS.
Praça Eugênio Jardim, fi. ou tcl.
IPANEMA, Vcndc-se pronto uo Edlf, 42-3407, Nâo terá "play-grounri"
Cláudio a Rua Vise. de Pirajá 310 nem cachorros. Tiocani-se refe51 andar anto. d« quarto e sala'con- 1'cncla.
21767 700
uigarios. Pecas amplas e claras
Copacabana - min santa Clara".
dendo ser transformado em qto. posc- Vende-se apl". clc luxo, frente, todo
parado em vista de tamanho das pe- atapetado com armários
embutidos
ças, banheiro e cozinha c| lugar pi closct, lustres, dividido em escritório,c
geladeira Preço CrS 585.000.00 Smnl living com 42m2, sala dc
Jantar, 3
CR*. 240.000,00 parte
¦- -a ...'„,„„„„
combina ,. quartos, 2 banheiros cm
copa.
o saldo em prestações ric Cr.ç 4.450.00 cozinha, despensa, amplas cõr,
dependen
grande emprego dc capital p renda leias de empregada, area de serviço
nu revenda. Tratar na
Av.
R10 e;i|n 2 Ianques, água quente na cnBranco, 116 9" Gr 902 S 3 — Tels • zlnha e banheiro de emprcRRdn, ins42-2723 e 32-0922 C| JOCELIN MAr! talaçQcs para máquina dc lavar rouV. disporá de um confortável
1INa22367 700 pa, água com fartura, próximo ao
reservatório. Prcco: CrS 4.200.000,00
apartamento de 2 quartos, sala,
50', á vista. 30', cm 20 anos
COPACABANA — Vendemos esendo
o saldo a combinar Tratar com a
jardim de inverno, banheiro, copor 550 mil cruzs. em meio de proprietária D. Vera pelo Tcl. -I2-I2;!.i.
construção situado no 9." an- Nào sc admite Intermediário29107 700
zinha, área com tanque e de-

copa-cozlnha com 16 metros quadradns. 4 espaçosos dormitórios, 2 barilhelros sociais, galeria, salcta
de
intercomunlcaçSo, quarto e banheiro para empregada grande terraço
,rie serviço com tanque duplo e garagem,
Acabamento de
primeira
ordem, como: pintura total a
óleo
cm todas as peças, piso de mármore
nos banhei-ros sociais, água
quente
na cozinha, todas as
em
.janelas
alumínio anodizado, rachada de pastilhas de vidrotil. etc. Preço
íix..
sem reajustamento, a partir dc CrS
¦ 3.250.000,00, com condições
a comhirar, Plantas e demais informações
BERpessoalmente com WALTER
<;i:R, ma da Assembléia 104
sala
503. Tel. 42-2820. '
42720 700
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Residencial ?

Comercial ?
a solução do seu problema
está no
\

5^"JK?!e ^Go^«^eI^F=.

CENTRO COMERCIAL DE

*<»¦¦

à Av. Ernani Cardoso, 72

V.

^*tâí

dar com sala e quarto separa- Copacabana - Magnífica r
'" ,"j,,||iníi " liun Cal. Barbosa
dos, banheira, cozinha Sinai r''
Llma> otlma icíldòncla

pendências completas de empregada. Prédio de 4 pavimentos, sobre pilotis, possuindo um
magnífico play-ground para seus
filhos. Sólida construção de esmerado acabamento, em estilo
moderno.

rrís

SALA
19.46M2

PREÇO FIXO A PARTIR DE CR$ 770.000,00
SINAL DESDE CR$ 25.666,00

ICOZINHA
6,80 M2r

3. INV

5rvç:

a. EMPR.
6,65Mí

E O RESTANTE EM 7 ANOS

Unle para V. trabalhar..

HX,óo%

ROUPAS

Quer V. procure uma sala, um
grupo de salas ou uma boa loja
V. encontrará o que deseja dentro das melhores condições
técnicas, servido por elevador.
Seja qual for sua atividade profissional: escritório, loja, profis6ào liberal ou pequena indústria
ela se beneficiará extraordinàriamente com a intensa movimentação do local.

Construção de
HEBO ENGENHEIROS

tr
Jo coração do populoso bairro
suburbano • próximo aos
pontos
iniciais de condução,
para a
cidade e para os bairros vizinhos Local de contínua valorização e grande rentabilidade, a
20 metros da esfeçio.

~3^*^-

2 Modernos

Edifícios independentes, construídos sôbre â mesma base, oferecendo insuperáveis condições
para trabalho ou moradia.
RUA

rRNAN»

SALA
30 45M?

SALA
8.79M2
50o

t

&

Vestibulo, sal* t banheiro

I
30cf

&
A

Jtí
fl

SALA
17.85MJ

COPACABANA — Vendo à
Rua Aires Saldanha, magnifi- COPACABANA — Vende-se ótlIco apartamento para entrega ^n. aP',.rtaIm',n<«'i.^.'i»»rto. .alu
r.
^
f demais dependências, novo pa, .
Jl .

quina

fl flfl Ai**•

fWffí

L°JAS A PARTIR 0E CRS 640.00,00
SINAL DESDE CR$ 17.666,00
SALAS A PARTIR DE CRS 390.000,00

Av. Graça Aranha, 19, Gr. 302 - Tels. 42-2262 - 52-706742-0781 e no local, diariamente d\è às 22 horas.

para » piscina do copaca- sembleia 93, qr. 801 — Telebaria-PaUce, construçio de luxo e e i:.„ 00 iitc
oi.n-.-i r
grande varSni» envidraçada. piso dc 'OneS 22-3375 e 22-9715.
mármore e r armação d,- Wnduml-!
42653 700
num. vestibulo, grande conjunto dc
salas ( 10Om2i, banh. social, copa. coapartamento*"tm
Copa<*a,»ana, posto dois * meio. dou
?.miia (ambos com armários., 3 bona ;"ENDEM-SE
Junrr"!
"ín^
sendo
um duplo, e c' armaquartos,
P»r andar) sciuio que uni
i os, 2 banheiros de luxo, 2 quartos n,1r;l entrega Imediata e o outro alurriados e banheiro, garage. Toda pin- Sado mas sem contrato lendo 4 quartada a óleo, rouparia — A\\ Almte. ''"*¦ ' salas, 2 banheiros, copa coziBinoio 60. « 207 - .1. C. FARIA — nha « dependências
de empregada
Fone: .22-783S jt 42-4D7B 22202 700 varanda de serviço nfio falta água,
tratar com o proprietáilo pelo teleíon'.7r72I3i. _lMLJf,n

imediata, de frente, um por ra pronta entre/ta a Avenida
Coandar, constando de: 2 am- nara bana, 905 9." andar ver »
'}"aUi»rr
pias salas, 4 quartos com ar' " h°™ e tratar pelo teleimarios embutidos, 2 banhei- r°n''
terreno, rm Copacabana,
ros sociais, copa e cozinha, de- COMPRO
in'orporaçSo, TM. 42-5433
para
pendências completas para
20.110 700
! empregadas, area de serviço Copacabana — Vendemo» n «ptó.
'°2 d\Rl;f
mj *f
com tanque, local para mi»
Pompéla. constando o>
i»».» ma- q una rie RaulÍ°*£TJ'thuc°:
,~

$ talat c banheiro

:xcepdont

22-9715.
, mA
- .JunT" CoPa«bana
,L0JA
,0-fa° C,ln.em1a' v0e«de!T°S
Tg"
ica lo'a0dften,8° m2
P'
,0|a conJ~ \so^
Podem
.200.m2
"ü ver'd,,oos lunntas ou sepaPre*° exccP"
Ir"!?6"'6
T °nal em re'ançao
ao Ponto ~
enfre3a ern 20 meses — Tratar na ,M0B|L|AR|A DA.
MQNT LTDA . Rufl da As
APTOS. GRANDES E DE LUXO
sembleia n." 93, 8.", gr. 801
Vendem-se cs seguinte*:
no edlf —
"QUEEM EUZABETH"
Tels. 22-9715 e 22-3375.
á Av. Atlan-

LOJA — Copacabana — Rua
Barata Ribeiro — Em excelente ponto comercial desta
rua vendemos magníficas loja, com grande financiada —
..
Tratar
na IMOBILIÁRIA DAno ed.
IÁPARTAMENTO
"BALADA" sito a Av.Vende-se
Atlântica dan-- MONT LTDA., à Rua da Asdo frente

ARDOSO

VEST.

COPACABANA — Vendemos
por 600 mil cruzeiros o apto.
202 da Rua Antônio Parreiras
51, Posto 6, com quarto e saIa separados, varanda, banh.
e cozinha com tanque - 156
mil cruzs. financiados em 14
anos e o resto a combinar Inf. na KAIC - Rua do Car_ 99 lA*n
mo 27 — G 601 —22-1860
46790 700

tica n. 1260 e de n, 1401 (último pavimento); Preço: Cr? fl.000.000.CO
no ed. "QUEEN MARY" i Av AtlAntica n. 1213 o de n 301. Preço: CrS
I B.000.000,00. F.nanciamento rie 50'".
;V'er c os porteiros — Av. Alme. BarIroso 90, s 207 - J.C. FARIA Fone:
i22-7036 e tx-1978

cASCAOU^

ÍN.

COPACABANA7— Vendemos
COPACABANA Vende-se apt». rie
por 3.200 mil cruzs. c 50 por sala, quarto separado, banheiro, cocento financiados em 5 anos, zlnha, dep. de empreg. Tel. 42-9739.
ou pela melhor oferta è vis- COPACABANA - Vende-se apl". sata, o apto. 102 da Av. Rainha; la. banheiro e Kit, 40.00,00, 50'r 11nanciado.s. Tcl 42-97,'lü 29399 7"0
Elizabeth, 316, esquina dei,
n,,APTOC r CA1 A
Cons. Lafayette com saieta, 2 3 QVART0S * S*LA - Cosalas, galeria, 3 quartos, jar- Pacab™a ~ *"\ Barata Ridim de inverno, copa, cozi- , e.,ro ~ construção |a na 4a.
nha, quarto e WC de empreg. Iaie..vendemos aptos c exarea com tanque e vaga na Í*peJ0nal'
t0"?'^0 KfZiT

E ARQUITETOS LTDA.

Gás da Ligth em todas as dependências

BANHO

dc 2 pavi•
onn financiar'
200
mentos, poasulndo: jardim. 2 vá-uid3sa
<il|;,|i,K.
5
quarto dn euse meio e 150 lura. - ialns'
banheiros sócia:: em côr. copa
.
01
Plantas
e in-c^inha e despensa, quartos de emformações com KAIC — Rua pregada e banheiro, garage e pequeno
Base de
CrS 4.500,000.00
do Carmo 27, g 601 — Te- quintal,
- Condições a preço
combinar
Alugada
sem contrato.
LOWNDES f.- SONS.
lefone 22-1860.
LTDA, Av. Pres Vargas, 200, s 201
— Tel 23-0047, 42492 700

200
rm-.. .
£VV mil
mil cruzs.;
dos em 3 anos
mil raciIltadOS.
(><.,'l:t.j7.
mil

QUARTO
10.85M2

QUARTO
12,0OM2

SINAL DESDE CRS 13.000,00 EM
70 PRESTAÇÕES MENSAIS, A PARTIR DE CRS 3.342,00
PREÇO FIXO SEM REAJUSTAMENTO

de

lavar

roupa

C

int*

2 quaru>s.

uli.

banheiro,

cozinha.

* demait defalação e garaqe no subsolo. q,,ar'° •*" 'mP"*>a>
em edifício de J aptos.

Ar-I TOTai
,„,,! M(
0 Hall
uii PWdenetaj.
«rea
__5 mi.
ex- pi andar de ronstrnçJo rebente. E«'USÍVO,
elevador
Drivativo ,4 •i'Jíado — Inform»çn»»'om o P"r.
utro. Tratar rom BALMEIDA IMO-.t,.J-».- '¦"
J luxo,f"1™":0'
BILIARIA
todo pin
E COMERCIAI. LTDA.
acabamento de

'/,
3.000.000 00 Av &»•"« Brafa, m, v. 501 Tefi
; tado a óleo. CrS 3.000.000,0(
21703 roo
-:_.l
cnn _i
• _" .. M-20M.
sinal
500
mil
cruzeiros,
fi
]—
COPACABANA « Venõ>in-se apãTnanciados em 10 anos CrS.
tainento* eiri inltlr. d*. ronutruçJn »
1.200.000,00 e O Saldo a COm- R»* "lonelero* n« 137, com

3 f|uar-

,!'P"1ld^^'•,"• '"•
binar em 24 meses — A J. formaço*»
T' "L' * * 6rrn*'?
venda» diretamente com
DADDrTTA _•¦
f»

:barretto
Av.
» roíwtnjlora
Adalberto Nofuelra —
"
" Nilo Pe- »"¦•
_ Telefo- tnl * Cnr
151, s 201-2 —
Içanha
çanha 151,
!oj» 202, Teti, 22-43SÍ e
.
ne 22-3096
46787 700 «.«Ti'j
ZSM 7»

'vê ,mw'w<iQ^^^^^Qr^^^Bi^vwv1 l*r*jr V • %*'W vp^PNvi^i^^^4F4v^v^r'^r^v^v^nBW"Vr"v»,^^^^^|f^pv«f^_yj) \0nv^i^^f'HMvwwmWmWmWmMWmr^^mi'
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CORREIO

COMPRA

VENDA

OA MANHA,

DE

Domingo,

11

de

Maio

de

mjsFupi&mfism

3.° Caderno (Parle I)

1958

PRÉDIOS

TERRENOS

(CONTINUA)

— Centro Comercial ,COP. VENDO ótimo apto. de vesti-1 COPACABANA — Pôsto 4
COPACABANA —.Rua Sá Ferreira —COPACABANA
_| COPACABANA — Vendo diretamente COPACABANA — Par» pronta rn
¦¦.-•.
..........
alto luxo de Copacabana,
Av. N. S. Con-'
lesq. Raul Pompcia
apto.
bulo. quarto e sala separados, j, M-lVendem-se à Travessa Angreiue.aP1- ,ala' 2 •>£' . dePd,s, ,cl fí"anlla- trega, vendemos, no Posto 4, apar.
,
.
copa,
2
bana, esq. Siqueira Campos,
Vcndc-se c|
salões.
*?vl« S"ve"ainfnn
1. lo- verno. banheiro com.", cozinna. 2Mi24
quartos
al,° luxo' ocupando
em"1™'0, api,__.01_
local sosseeado, quase
aR"a
™. tam,nto d*
ebzlhha, área ci tanque j. inv. 2 qtos.; cação. Vendo 4 aptos. Quarto c sa- mil de entrada — Tel. 47-9491.
109°.
_° todo o andar de um dos mais suni empregadas 2 banheiros sociais ga- la, banheiro, cozinha e saleta e| 12m_
0070 700 frente ao Cine Metro, melhor z_-:\fL.
edifícios
d» Copacabana,
na comercial de Copacabana, apts. COPACABANA — Pôsto 6 — tuosos
«f.^ffi:ffi^f
ótimo para consultório Médico
ou
—
Apartamento de frente em edlfi- tendo salão de 100 m_, sala de ai
no^Ma.- Dentário. Preço a partir de Cr$ ,. ULTIMO ANDAR cj TERRAÇO
Ia
de
1
andar
de
construção
p/
^kCZVò
"toilette"
grupo
LAVRASi 650.000,00, Sinal a combinar c o sal- Vendo magnífico ponto 2 sis.. 3 qt".s. todo pintado a óleo, constando de: cio de um por andar, com 2 sa- moço,
social, 4 dormltó^299
' 22-2255
^^^^^..Z^MS^^l1^^
gg^^ugy
com armários
do em 5 a 6 anos. Prestações infe- 2 banh., etc. LIMA LEAL — Tel.. 1 llvine, sala de jantar, 1 sala de;Ias, 3 quartos, copa e cozinha, 2 rios
embutidos, 3
'450000,00 á vista. Nfio falta água., Tels'"
e 47-4455 p 27-181.. 104!) 700 almoço, 3
sociais em
banheiros sociais, área e depen- banheiros
còr, copa,
LOJA - COPACABANA — Ven- pronta entrega, lindai vista Alugados'copACABANA __ Ru. Mif!uei Le. | fior ao aluguel. Ver no local
2
banheiros!
quartos,
cl HAROLDO MARTINS á Av. VENDO — Aptos, de
frente
em sociais, quarto de empregada e:dência de empregada, todo orna- coíinha, dois quartos de empregacom 5_ni_
58m2 os outros por CrS 7.500.00. _Tel:.... |mos _ Apt0 Luxo _ vendemos c| Tratar
demos, em construção, eom
Rio Branco. 110 - !H> Gr. !)02 sl 3 const, da CANADA c| saleta
17,568
«
sep.
Preço
Cr$
garagem.
mais subsolo, eom .9 ms. Ótimo 36-3263,
demais dependências, sarage. — intentado com sancas, acabamen-;?"
___? grande salão .. quartos c| armários — Tels: 42-2723 c 32-0022.
sala c qlo. conj. banh. coz. c| tansendo to de luxo com vaga na garage. 4.400.000.00, com 50°o financiados
Pôsto i', rara oportu- embt, copa cozinha garage. 2 baPreço
local para agencia de Banco. Rua: atenção!
CrS 2.200.000,00
600
50'r
CrS
50'„
financ.
.,'.
_,
financ.
c
mil
C
C(
que.
e
emp
Prime.
,„,
'que.
„,
tm
10
anos
e grande facilidade na
sociais
1:
qtos.
Ver e tratar com o proprietário
COPACABANA
Barata Ribeiro esquina da Rua nidade! Vendo ótimo terreno (casal:nheiros;
WALDEMAR. R. kmmVftm 11 sala 40% financiados e os restantes
sol R.
edifício sob
luz indireta edificio
edit. ia locação
• vJs,a- Tratar pessoalmente,
- i002|„
rMoTro 124 apto.
.n._ 104
,'n?'°i
Parte
p. edif.íia
Gomes Carneiro,
na
rua
Raul
Pompéia
196,
n.°
dea
Entrega
60%
combinar.
até
Dia. da Rnclm Trat-ir na CASA 9x44mtS, próximo _ praia. Tratar
pr-açao
Tel- «-'1040 2.4I2
¦¦
c.'pilotis
pronta entrega Pre Sóbre pilotis.
!'•"" '¦¦ 1' p|
r andar
loja. rua transversal,
A$semblela< 104< "'as
ls. Vendo belíssimo
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mobiliado e com armários embu- to, salAo, J. inv. em oor c, box, gd.üe comercial — 12 pavtos. — Entrega 9v
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inicu 15 m||hoes cnt. rest.i25 em 1 ano. Nao
tar ,,om
05 proprietários,
CONCIL. -,H. - n,r,nBm
p-.,. fr«
_
i hoteleiro,
_ i ii
„ ri
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Ver no locaj e tralar na IMoVII/""™™> ?¦£* "rde?,' „t n,enor 2 br.- Álvaro Alvim 21 sala 1.407 F. 52-5921
coz,. qt. è banh. d OCTÁVIO. 22422 700
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1.000.000; o00;tia|] grande sala 3 qlos. sendo um
2.G52 700 garagem. Preço: sinal
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- Preço:
mart_o de RO-!i»rdim inverno envidraçado, 2 óti- de Cr$ 120.000 00
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dep. 300 mil de ent. 47-9491.
'Cr% 590.000,00 - Sinal CrS
fone 52-6213.
-Aplo ele frente de
COPACABANA
.„__.„_
_
,.,...,'
404;_0 700
11068 700
COPACABANA Vendo mag-, ^
CrS 50.000,00,
ne

'^baÍfVmpw
!o"iTaNDK NEGOCIO - Vendo na Rua|AV. COPACABANA _ V^finTo
cmpit»,. Ribeiro
_.0a„dQel°C0Zbaant0
COZ., qto, e
Rranae
50.000,00
promessa
varan_a grande sala e qlo. conjugacom 2 q. sala, coz. apto. de cobertura com grande terpann.
reco.
I
vi
tanque.
—
serviço
e arca
grande COPACABANA
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banheiro
empregada
de
Tratar
tel:
12
eme
pecas
Kntrada
CrS
das
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. nina shta. grande living cl chão em cera- 52-4833, 42-2487 e 26-4452
so apartamhcnlo dc frente no pôsto :750.000,00, sendo CrS 400.000,00 COPACABANA — Vende-se _ Rua mentos
v.
20377
700
ap
arm.:
3
2
c|
para entrega em 30
salas
mica
preta,
qtos.
i li
LJ . mn
apto, 501, chaves vi porteiro. Tra- ^P.
4. vazio, composto de 2 salões 4 dor- financiados e o restante facilita Sá Ferreira. 228, apto. 1022. de «ala
amplos, sala_coz, banh. nep „«mj,|cm|1 2 grandes varandas sendo uma;
com
vestibulo. saleta,
dias,
— Intar SÉRGIO CASTRO, Rua Car- ^
Rua Sá Ferreira mitónos, 2 banheiros sociais, depen-1^0
etc 1.30') mil, Aceito Cal™j!cl jardim tropical 2 banhs. copa co- COPACABANA
ycr com „ porteiro, sr. Mil quarto eonjs,! banheiro e kitch.
com
109
no
Edf.
Ouro
Azul
no
3o
2
e
dencias
CIA.,
dc
empregada
4
VICTOR.
pavt.
salão,
mo, S8, grupo 403 — 42-0192 e Tel: 36-3788
„nm
quartos.,;
2
Ianques
2
MARIO.
nronrietários,
M.
áreas
de
serv.
3
formações
ng
trajar
quartos c| armarios
l/inha
aptos.
sala e garagem. Preço 4 200.000.00 condi-;"" «trBií'
21841 700 VENDO na Rua Domingos Ferreiraiqtos., de empr. binh. e garage priv. lado sombra. Vendo
Av. 13 dc Maio, 23, sala 721. embutidos.
LTDA
52-9083.
^JZ
173.140
an-:
2 banheiros so"a
'lBo'
quarto, banh. e coz., vazios, novos,Ições a combinar Tratar Soe. Imobt1",
9285. 18777 700
,.om 2 q sala. coz. banh. etc. Crí 4.000.000.OO c! 50r; à vista rest. renda
ÉS iRlli
52-9820 c 52-B2Í
de aiou moradia. Preço 380 mil, Hária "Icca" Lld.i. Av 13 de Maio/dar. Telefone 52-1804. ..„.- ,„„
saleta„„,„icompletos,
.ciais
a combinar. Tratar 42-7734 - 52-841)3
,
ATTOS. COPACABANA—• Apro- Tratar P'o tei: 27-7867.
„r
.
44843 700 COPACABANA — Rua Conselheiro
entrada 140 mil resto facilitado e fi- 23 4." and. Tels: 52-2212 42-8597 e ..
ampla
veile. Vendo últimos .10 Pôsto fi,; 17352J700'IMOBILIÁRIA IVAN CORRÊA.
copa-cozinha,
mÔço,
i.."„.vette 87 apto, íoi - Vende-se,
22413 700
700 nanciado, Tel: 42-2179 de 14 às 17 42-1188,
22433
ÂRPOADOR - Vende-se ótimo apar- de 3otos„ 3 saiões, «aietá, 2 banheiros,'árca serviço cl azulejos, W.C.
r/ quarto c sala separados, banh., GRANDE APTO. LUXO (360 m2i —
21756 700
horas.
—
—

Cons- COPACABANA
V ap. de frente c|
VENDO
Ótimos aptos. prrVx. a mento dc saleta, sala, quarto concoz oto e banh. empreg. e quar- Vende-se por motivo viagem.
copa. dep. de empregada.
..,.-*„ Cliaoa
„..:níin P|
C; armário
arilldl 1(1 OC
_p sia. 2 COPACABANA — Últimos aparta- prata, rie quarto, sala banb. kit. alu-Hugado, jardim de inverno, banhei- cozinha, e iar.lim dc inverno. _ In- C quariO
&' SODRE — 3 salas 250 ni2 aproxim. composto
'. 1 ._. 1 ,1 vi
../ .„„;.i„'ii-ncan
FREIRE «^.^^
armário truçao raauu.
to e. sala conjugados
lwnh
4 quartM salas 4 ^los ^ inv
(,opa mentos, entrega em maio, um portados s| contraio. R. Siqueira Cam- r0 e cozinha; Rua Francisco Otavia- garagem
VICTOR.
CIA.,
MARIO.
PÜOtiS. C'
formaçôe.
S!
embutido, hanh., COZ, Vi logao 4 ,', lianheiros iuxo, copa separada, co- coz. 2 qtos de empr, demais dep. e andar, luxo, 3 belíssimos
garage. EdiflCÍO
quartos,;pos jfl aptos, 407 e 408. Ver 110 local n0 126, apto. 204 telefone 47-6977 -A-Í-da"
garage CrS 3.000.000.00 c| apenas CrS grande sala. cozinha com armários e tratar. Tcl: 52-5749. (Sr. Orlando.) 27-9905 — Preço 700.000,00.r. ' -,2.928v5 $%m™\wn87ÒÕ1 jardim, aquecimento central
bocas, área <7 tanque e qto. c ba-Uinha deps. 2 quartos criados, etc
Tels.: 47-4455 ~-: 1 000,000.00 de tnr. rest, a comb. Tra- embutidos ale o tolo, 2 banheiros so0139
700
700;
20420
andar)
fl pórLIMA
Ohra .1.
Hiiiiii..
27-1818
11111 uo 1empreg.
nhelro
já iniciada,
42-773-1 - 52-8403 IMOBILIÁRIA ciais, dependência.' completas rie em-l
LEAL.
1048 700|tar 42L-í^m^r-:
,,_"r>~r.
- Av. N. S. Copa"ca-!f 0- Já tradiciOM^™*™™'
,.,— n,._.c
34G.000.00
— V. R. Const.
Itamos, COPACABANA
Preços a partir de CrS
4
POSTO
. < iun r ¦
IIVAN
—
22427
1 v ¦¦. . CORRÊA.
700
mar,
apto.
Vazio
c|
vista
Preço: 1.400.000,00. Entrada; VDA
p|
872.
203 — Vende-se, deto da EMIL - EMPRESA All-Kaplo.
bana
pregada
Re-;
.—_
__
Praia.
A
Próx.
mn
novcmliin.
P
a CrS 4Rfi.00n.00 vi apenas 10% COPACABANA
tlc 1.400.000,03. e t,0OO,0O0;0P finan-11212 Rua Júlio Castilhos 33 qlo.sal.i. jfrente p| entrega
saieia,
sala.
banheiro cozi- I^ANTIL S. A.,
:i
-rrente
vario.
Qtos.
e
3
comício
Cr$
ou
4
3 sis.,
COPACABANA
qls, garage.
Confortável ciados cm 5 anos. Tratar
'
de entrada c restante em 20 me- .sidèncl.
na Lojaipeq. coz. banb. complct. Pglo. financ. ;and
informa-1
' proprietária
DIRCEU »!>¦<• _ÇÇ._de empregada
financ. DR.
no
local,
An-|milhocs
Ver
incorporadora.
LTDA
VICTOR.
CIA
ses como V. S. puder pagar. _Ver |'e^,«% SSílM ^gj "SS ^S^^^Ml rios Móveis. Av. Copacabana 664 — le facilitado. Ver eom porteiro '700
MARIO,
! ABREU
SU, AV. Rio Branco.' 120 s| lo-Ições
ÒÍ36
R. Antônio Barreiras, 48, frente |52?0767T'M"-tm *Ól02 700pada, construção sólida, dc dois lnia 22 — Tel: 37-3963, Aberto até tônio.
,..n
20140
700 Av, Tiflz.ez do Maio, 23, sala 721. Tels. Rua Souza Lima, 338, c tra}» « __£__:
22
horas.
terreno
10
de
x
30.
'52-9820 « 52-9825. 18779 700
—
aptos
de
Vendo
SA' FERREIRA
ao Hospital Comerciados, pertoLõpÃcÃBÃNÃ - Vende-se o"üitmTÔ jPa.vimc,"'°.s'
"separa-jCOPACABANA
tar diretamente com a Pro0154
700 sala,
- Apartamento vaalta agua, situada a Avenida
quarto (conjugados e
encontro R. Bulhões de Carvalho $0 do edH&o 4 Av piado Junior Nao
_ ,,.,,
M)
Bolf0lt ,,(n:()
Rua Beiro,t
COPACABANA apto., |rnp,f.ARAN.
n.
228
Ferreira
Sá
entrega
zio
á
Rua
Osvaldo,
à Rua do Carmo, 9
e
banheiro,
cozinha
para
dos),
compôs-!Henrique
locação,
pequena
Venj£"« »£*
AV. ATLÂNTICA -- Vendemos apto.
q'«*-'jJffig prietária
d Francisco Sá, a 100 m da Pra- 298 novo primeira
chaves
vazia, constando o térreo dc .. com 3 quartos, 2 salas, 2 banheiros Tels: 36-3312 (9 as 11 horas) e .... 733 com entrega imediata.
£?„,..
h"
fones 52-8276 e
s1
1201,
c„ Hen oinrlo Tratar SÉRGIO to de: entrada sala, quarto, banhei-1
'•ozi"h•¦,¦ f0,!áoilc 3,bô-salas, hall, cozinha, dep. dc em- sociais, cozinha, dependências con ,: 42-5162 (17 às 18.30 horas,. com o porteiro. J«««_ W'.™ .»ej«i. 'rSffi^'-__%to%SÕ^MÁMbr^_&
rÀOTRii n r„'e,.m?\l rSutí '•"'"""•,"
52-4832.
4897 700
0137 700 nes 22-3111 ou 42-2212 procurar o sr. TOR CIA . LTDA
e area;prC(íada. No andar superior, du 4
**MiM«egn_i_.
"''
de
f0,,,n
ri.
«
VI
M"!".
Av
comi
de
empregada,
garagem,
.}!;„_ C _,!-!)08fl.
n._n
CM
ÍJOSÍ
pletas
EDUARDO ou NILTON da» 10
— 42-0192
de serviço com Ianque. Preço CrS ,
e
52-9285
52-9820
Tels.
P''c"'AP'r
"L
o
®JsM»
mar,
lodo
atapetado.
vista
banheiro
romnlcto
e
vnpara
700
OU CASA
22321
De luxo. Compro i As 13,00 boras.
,«»¦""VÍ-b
•_.¦""•
i«789
6 — Apartamento 006. frente
21840 700 020.000.00, com facilidade no pagamen-—,'anaa.
700 PÔSTO Av.
.„;-;.",v.¦,"'.rr
_¦.;.*,ii;r__.E_r",
.Kr.:,':':;";
„^|hAr,TP
,.,,.,, IÇO! 2.550.000.00, 1.500.000,06 à vista, em
Base b mtiiinc.
de cruzei••ala,
até,
ou Lagoa
Copacabana, com
Copacabana, Leblon
. ___
para
,io Ver nn local com o porteiro,
anos,
.,
em
—
5
570.000,00
financiados
8
meses,
cm
Habite-se
5
2 banheiros, coLeile.iPOSTO
ros,
com financiamento. AceitaCr$ 7.500.000,00. Tel. 52-6549. Sr.
COPACABANA — Vendo terreno de grande, 3 quarlos, dc
COP 4P.ARANA — Vendo anto. Tralar A Av Nilo Peçanha. 12 sala
iino.OWl.OO
em
SUlacape
sinal
de
prestaserviço
cruzeiros
empela
700
com
180.000
dependências
zinha,
e
29423
' nílT Fo,,,c 3i'mi com ° SR' HF_A m°s Propostas, Tratar com J. B.
ótimo
,
na Lad. Tabaiaras.
de 5.500,00, Tratar na Lo|a dos, .._ .._
de sala e 2 qtos., à R Saint Ro- TON
120.000 em 4 meses, 400.000 facilita- 20x230.incorporação
27260 700 DE CARVALHO
IMÓVEIS, a ções
2
mais
—
blo.
d«
ou
—
apartaVendo
para
COPACABANA
rnpasabana
lo-1
664
|Kna;,.I1Síi„í,0Svíiw.lS
__hr_
.1,
Imóveis. Av
dos em 12 meses e financiamento de
man, 271. Preço: CrS 800.000.00,
compro" apto. Avenida Almirante Barroso, 91, ja 22 —tcl: 37-3963. Abei to aic _Si niêiito de frenle em final dc cons- 600.000 cruzeiros em 15 anos, tabe- cos. CrS 2.200,00000 Outro à Esti a- , ' .
,,„„„ Castllho, B,
,
R 5,,.,Aceito financiamento,.Ver-^om o ^me
"?00;
da do .loa. frente paia Estrada asou grupo
grupo 801.
,,, «ndaT ílto c|- boa varanda, ou
801.
21488 - 700 22 horas.
7n()
0152
tres
sala,
meses)
(rução
quar- Ia Price. Ver á Rua Sd Ferreira 208 (aliada CrS 480,000,00,
(seis
e
dep.
empr.
lambem
r—
Facilito
50?.,;
porteiro.
ancbl. ,, terrBÇ0 privativo.
úu|
; COPACABANA — Apartamento no! tos.' jardim de inverno, banheiro apto| 702. Detalhes com sr. PAULO. SR. SEABRA. Tel. 47-7370.
—
—
luxo
dc
todo
2
Aplo.
Moura
sr.
Serve
POSTO
TratáF!Sdm
2.000.000.00
prcço até Cr»,
Vendo magnífico
POSTO 3
garage.
Av. Franklin Roosevelt 137, 12°
101)12 700 vo. dc irente. com entraria, ótima
leblon. a óleo, andar alto, graiidc varan- apartamento, com todas as pecas completo com box e em cor esqua- andar.
700
__
57-6104.
23583
WjÈ WM 700 também Flamengo. Ipanema,
- i sala com .jardim rie Inverno, dois
drias de metal, garagem, sancas, |_"
da, 4 quartos, 3 salas, 2 banhei de frente, com 1 sala, 3
iFonc: 27-3250 ate 9 hs. — 32-6651
com
5
GRATIFICO
mil
cruz.
a quem 1 auartog, sendo um com varanda rnquartos,
apto.
—
serviço
20410
700
área
de
Vcndc-se
ANA
tarde.
cozinha,
os
Belíssima
vista
etc.
280
Vendem-se
ros,
m2.
Kralule
lCOPACAB
Indi0;lr
(le
COPACABAÍ
° -endc,ròS°
Proprietários ¥idracad«, banheiro completo c| box
varandas
ha nheiro
cozinha'1
.•omno.tr. oe
ri. ,]„ ap(0S, de
sa|„ e
e 2 quar-1 pnztnha
:t últimos apartamentos de fren-1DOMINGOS FERREIRA, 32
rie emVenrin para o mar. Vendo por Cr$ ... lárèlvd&fôa^VfiwS. qUart" dC-W C ^ cm™'I°S' Ciente vis.a^ra 2 ,,»_,, composto
c banheiro
auarto
¦¦
.
demais ¦,„„ c rasas c|e vl|as quarto
V
varanda,
e
sala,
VPnda
quartos
4
t.om fn. j
n.°
208
apto.
Ferreira
a
,-,..,,,.
_,
Rua
Sá
serviço rom
sala.
vi
financiafrente,
1.800
alto,
3.500.000,00
3 qt"s..
grande
le ou tle fundos. Prédio já com apt°.
NaRua
Guimarães
Ver
a
"^"ch^eT"".
d^M^'»2_
™l^-'^lrada
"habite-se" de hall, jardim dc in- mil financ. qu 1 500 mil à vista. Tel.;monto. Inf. vi TAVARES. Tcl, [gada.
dc
CrS
...P..
fiVfmançiamento
X>"^
^V.'_
tal, 23, apartamento fiOl, junto
28 _o7o
ap,°- 306, %? J„n
S,0BIUNH0,
d',»-' *,c ~2 h"r"
Morgado.
1000.000 00 cm 15 anos e o restan-ído
42-7456 e à noite 48-1895
,Mcndes
T" interessam os que estão'«¦»»':' cia. CondlçBeii CrS 403.000,00 riee cn,00 nío
verno, sala. .1 bons quartos, ba- 42-1473, Monteiro,
POrt*""'
20419
CrS
20481 700
traria; CrS 100.000,00 rm 30-0-50
700 á Praça Arcovcrde. Chaves com te
15606
I.
rrUnS
W
«
,
fomhinnr
Iranar.
tra
-____—
n„ ciados,
CrS 600.000,00 a combi
fl97L!_0i 7ii5.ooo.oo financiados cn, prestações
nheiro, cozinha, dependências de
o porteiro. Preço CrS
VendeCOPACABANA — Posto ., 5
,..,...
1...
FERREIRA"
DOMINGOS
RIJA
c/
lan-L
,4.400,00
área
CrS
serviço
de
1.600.000,00
com :¦¦¦
50%¦ financia
•
empregada,
dormll6rloSi
lusuoso „„„, com
ATENÇÃO - Faellite o seu pr.-' -n.als
fi55&l
VA,n-- , S^JiífSS
«» 8 ífaSPÍS-.
» ns ls tllas »le"- fíí__L_í_.u
,fl
3'-3120'
,,'
..Loja
pelo : telefone 87-3057.i
que. Pois aptos, por andar. . er 2 «alas. banheiro rie luxo, ropa, co- com financiamento c desocupado, dos. Tratar
15969
—--• consultando a Pcl°
- imobiliário,
Imóvcis Ltda.".
_..«_. . Crité- blema
j
700
dos
«u.v,»_
««-"¦
»«a
•700
i
...... —
de
—
cm
"Loja
í.i.»
"2"'COPACABANA
<v":rnDAt'An\VA zinha e dependências
amplas pnra vcndc-se fino apto.
prédio
na Rua Constante Ramos, 182.
— Vendo
Vnnrtn aptos,
anln.. cm,
Ptn I rio>
_i. Organização.
a.m.(.h.l Presteza.
nH__.4__»r_ —
_ __ Av.
Ltda.
Av.
Imóveis
dos
.._.„,„. _- .„...-"
..... mcSm0
fay
'
1 sala, 1 qto. cnz. completa
™Z*cfS*m,
.
«-1
lage,
c
ampla
—
Informações no BANCO AUXI- empregado Preço ''de ocaalío -Maio- luxo
9.na
construção
e
|
Ipanema,
casas
Tel. Copacabana, 664, loja 22. Ahcrta
Ôu i, ò?
Copa(.,abana, 664. loja 22
'."JSl
-°«_
a»S
e garagem. Chaves com o COPACABANA
MAR DA PRODUÇÃO S/A, Trv. '^
terrenos inf. 36-0560 — 7-9- 12,30 ' "inooSo"".
p"
i'Z & «« ^banheiro
37-3963. Aberta até às 22 horas, até às 22 horas. Tcl. 37-3963. P
Suí par."incorporaçfio
icla<l0r- Tr:,,ar 22-5,7f,A„.in
\m000
S
diante.
10
rm
horas
Tel.
52-2220.
dn Ouvidor, 12.
tV^-MS. « _?*«'
17.4r.-7O0|
183 700
IM700 Tel. 46-9047. ;.216_7,„.
,nn
0213 70Ò|ÍMaSe ¦»««_:
<00
1.1K77 700
R79«
71X1
234.10
COPACABANA - Compro apto., Zona Sul, com sala, 3 qto« c dependènrias. dando como entraria auto
D-dBe 1051, rie 2 portas Waysarcer
Sluld Dnvc, rin ótima* condições, nn
valor rie Cri 350,000.00. Restante a
combinar. Tel. 52-3000, CKISTIANO.
211(107

.0 MELHOR RECANTO DE ICURBI
AGRADÁVEL

SURPRESA

LHE

Francisco, 26, lo.\ •/ 1003, Telefone
43.8O09,
22173 700
PÕBTO 4.S — Vendo ótimo e luxuo-

ESPERA)

\' »jfc_g-i-___l-rfCT ¦ _# nw

EDIFÍCIO

BELIZARIO AUGUSTO
Belltarlo

Rua

I.M01ÜMÍ

CÉSAR

U-Gj

Edifício de acabamento esmerado;
sôbre pilotis; cem garagem; magesto•o solão de festas todo envidraçado,
localizado perto de todos os ramos
tía comercio e da educandários.

Incorporação dc: Dr. ÁLVARO TALT0 • LAURO HUNGRIA
Construção _l; ARTiC-ENGENHASIA

de 'rente a oa#!i' a?

r 870.000,00

Vtndat êteluiivai comi

PAGAMENTO EM 100 MESES

«PRECO FIXO

Augusto, 103 - NITERÓI
Apartamtntoi d* 2 • 3 quartos; saio
da I5m2; granda copa-cozinha; banhiiro completo, espaçoso; depcncèncias da «pregada a área com tanque.

E

comércio 1 mim

:::
f\___9__\

Rua Vise. dt Uruguai, S31
t.° and. - grupo 84

Sb___L_Íí i M
lll

i '

Tel:

-_> bH.rwícíii.

_¦

\

TIO

—
AV COPACABANA, 30fl aplo, «06
Venrin urgente, ei 2 quartos, sal-, ro.
zinha c deps, completas, Kntrada mlnlmai 500.00000. Preço a vista CrS
R00 0000 00 — Detalhe.", nn I.R" ri'' S.

2-2304-NITERÓI
Cemtert M t_rt

»'.i I 11 li

Mu

«o aPl. r amplo S.1IS.0, ) inverno, 3
qts, 2 banhs. côr, cozinha azulejada,
dep empreg, e K.iapc. Preço CrJ..
—
0M00000 com .V', em 15 ano»
Tratar 32-9206. Sr, MAIOS,
2HI03 00

COPACABANA Vcndc-sc
ótimos apartamentos cm construcão à Rua Santa Clara 403,
de frente, com ampla sala,
jardim de inverno, 2 quartos,
banheiro, cozinha, dependencia de empregada e área de
serviço com tanque. Preço a
partir de Cr.*. 850.00000. sendo 10% de sinal c 90% cm
78 prestações. Informações e
vendas com o chefe de vendas de ROMT.O PAOLI. Av.
Copacabana. 861 salas 402 3
Tel.: 37-82.'53 c 57 8228 e
no local até às 22 horas, tel :
57 5220. 40762 700
COPACABANA — V.ndo rm <on«truç... * Riu Joaquim Nabuco, 4*
iPôilo 8), ap.rtammt. c_m 1 qu»'toi, íiiIAo, J h.nh.lros iCcI.U, r-onacorinhi". 2 quarto» 6t 'mprr.a-lo» «
Arm de ífrvlço; g.raífm — Tr*Uí
com HII.TON IJCHOA CAVALCANTI.
Av. Era.-mo Braga,. _M. grupi -01.
'M
ICI. 33-15.» t 43-4473. 1780»
OPORTUNIDADE! — Vrndo nn
melhor local df (opacaban. Kdlficio Joy, apto. dr frente. Vr«;tibulo. ampla »ala, varanda, envldracada. quarto, banheiro, coxinha, área de lervlço r/ tanque,
dep. empreitada e saranem. Sin.l
40 000.00. na prome^^a 40 000,01
Prfstaçôr. df 5 000,00. O »aldo ftn pequena., parcelas. TraUr tel.: 26-0281 — ANITA GELBERT.
I78!)2_"00
COPACABANA — Magnífico nelórlo para rfnda ou moradia. —
Apartamrnto* mobiliado*. rom tflefone, par» «ollfiro f casal. Prfeo: Cr$ 400.000,00 bem facilitado». Tratar com WALDEMAR P.
S. MOREIRA, Av. Almirante Barro»o. 51. grupo 406. Tflv S.-Sint
t. 52-731?.
47753 700

3.° Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 do Maio de 1958

(Parte I)

COMPRA

DE

VENDA

PR

TERRENOS

ÉDIOS

(CONTINUA)

1 POR ANDAR — Saláo ei 33 COPACABANA — Av- Copacabana,[FLAMENGO — Vendo apt. 111)
luxo, 3
quartos, 2 salas, ba- | Largo do Machado
rua das Lamis, 3 quartos, dc frente, arma- nheiro grandes
completo, cozinha
grande, anj.ul's "•
1 ._. 1(m,
„ 1,.a"
VU4
copa-cocom;sociais,
rios, 2 banheiros
completa,! ran4eirac
garagem, dep. de emp.
,. .
dormitórios
e
zinha c/ ótimos armários c exaus- área de 180 m2. Preço: 2.600.000,00.!t:ln(ll) dC * sala,
tor, dcp. de empr. Não tem trará- com financiamento a combinar, e .. completas dependências. Preço:
à vista. Tratar na Loja CrS 1.200.000,00 ei parte facilitagem. Especificações: totalmente 2.000.000,00
dos Imóveis — Av. Copacabana 664 da e financiamento. Tratar telef.
o
até
Azulejado
a
óleo.
pintado
loja 22. Tel: 37-3963. Aberto até às 52-4455, á Av. Rio Branco, 173,
teto, Caixa dágua privativa, já 22 horas.
0159
7Ü0 conj. 1803.4.
instalada em cada apartamento. C Ó PACABANA — Rua Anita Gari Instalação própria p/ máquina de baldi. Entrega em dezembro, últimos
2_1805_ flC0
lavar roupa. Sol pela manhã c aptos., 2 quartos, 1 sala, cozinha, ba- FLAMENGO — Vende-se á rua
sombra à tarde. Fachada moder- nheiro completo, dep. de empregada Marquês dc Abrantes, 199, já em
na. Elevador social cm cabine Preço: 880.000,00. Sinal de 440.000,00 princípio de revestimento, ótimos
cm 5 anos. Tratar na aptos, compostos
inoxidável. Espccificapão de pri- e o restante
de sala, quartu,
Loja dos Imóveis — Av. Copacabana
cozinha, banheiro, dependências
meira. Foro remido. Últimos apar- 664 — Loja 22 — até às 22 horas.
tamentos. Rua Raimundo Corrêa.
0160 700 de empregada e area dc serviço
47, entre Barata Ribeiro e Av. COPACABANA — Rua Barata Ribeiro o/ tanque. Preco a partir de CrS
Cop. Preço fixo: CrS 2,400.000,00. — 2 quartos, sala, cozinha, banheiro 456.000,00 — Com sinal dc CrS
Financiamento cm 5 anos de Cr$ com box, dep. empregada — Preço: 150,000,00 c o restante financiado
1.000.000,00. Tratar diretamente 1.300.000,00 à vista ou à combinar e facilitado. Informações c/ RE— 47-G984. 1735G 700 com 800.000,00 de sinal. Tratar na VIL - CONSTRUTORA, á Av.
] Loja dos Imóveis — Av. Copacabana Rio Branco, 43, 18° andar. Fones:
COPACABANA — Vendo ótimo!664 — Loja 22 — Tel: 37-3963. — Até 43-2305 e 43-5824.
0163 700
apto. de sala, 2 quartos e demais|às 22 horas.
21765 900
dependências inclusive de em COPACABANA — Av. Copacabana — MENDES — Vende-se diversas ireas,
Traocasião.
de
5.000
Preço
de
a
ms.2,
local pito—
em
partir
pregadas.
1 sala, salePosto 5 1|2, 1 quarto
tar com o sr. Moacyr, pelos tele- ta, varanda, cozinha c| fogão de 3 rosco, vizinhos a modernas e confones: 42-0873 e 32-6531 c ver no bocas, banheiro completo. Preço: .. forláveis casas de campo, com água
encanada e luz. Preços a partir dlocal à Av. N. S. Copacabana, 650,000,00 —a vista. Tratar na Loja dos
Imóveis
Av. Copacabana 664 — CrS 15.00 o metro quadrado. Procurar
1.203, apto. 1.203, com o porteiro. Loja 22 — Tel: 37-3963. — Aberto em Mondes o sr. Costa, à Rua D. Ma700 até às 22 horas.
ria Caetana, 13, — Tratar c/ OS43475
0162 700 WALDO SANTOS PARENTE, Av NiÃV."ATLÂNTICA esquina Júlio
lo Peçanha, 12. salas 413 * 411.
de Castilho — Vendemos em la. COPACABANA — Rua Domingos Fer20466 91
—
—
frente
com
vista
reira
ótima
1
oportunidade
locação apto. de
qto.
,
— Vende-se apartamenFLAMENGO
sala,
1
cozinha,
banheiro
completo!
para o mar (tôdas as peças de
vazl0' nn
Carlos Sa,
TVavessa Carlos
na Travessa
— Entrada de ....lí? vazio,
frente) todo pintado a óleo, edi- Preço: 550.000,00
150.000,00 — e 40O.0O0.C0 cm 5 anos 11. apto. 101 (transversal á Rua SUfício sôbre pilotis com salão, 3 Tratar na Loja dos Imóveis. Av. Co- veira Martins, próximo Bento Lisótimos quartos, 2 banheiros so- pacabana 664 — Loja 22 — Tel: .... boa). Tem 3 quartos, grande sala,
dep. empregada c quintal. Chaves no
ciais em côr, copa-cozinha, dcp. 37-3963. Aberto até às 22 horas.
0164 700 n.» n-A (mercearia). 27241 900
empreg. CrS 800 mil financiados
cm 15 anos (juros 10%) e 1.400 COPACABANA — Rua
Constante FLAMENGO — Rua Riiarque Mamil a combinar. Chaves ei o por- Ramos. Vend. próx. à praia apto. de cedo 48 — Vendo em suntuoso editeiro sr. Mendes. CORRETORES alto luxo, edif. pilotis, ótima constr. fício, para entrega em 12 meses,
ASSOCIADOS, Av. Almte. Bar- c| hall cm márm. amplo salão soe. apartamentos de alto luxo, com garoso, 90, salas 801/2. Tels. 52-4330 em parquet marav. galeria, 4 am- ragem no subsolo, play-ground, etc.
pios dormits., 2 banhs. soe. copa-co- acabamento finíssimo, com
e 32-6750.
parquet
zinha, e gde. área c| tanque, dcp.
box c| paulista nos pisos, louças de còr,
compl. emp. garagem tipo
—
Vende- qto. c banh.
RUA 5 DE JULHO, 47
pi chofer Inf. Marques banheiros, cozinhas c áreas azumos os últimos aptos, em inicio & Cia. Tcl: 57-3360.
lejadas inteiramente, antenas do
17307 700 rádio e televisão coletivas etc, dos
dc construção (entrega em 24
r cses) com 2 quartos, sala, cozi- COPACABANA — Rara oportu- tipos de sala
separados,
quarto
nha e banheiros completos, área nidade — Alto luxo, vendo mara- banh. e cozinha o| tanque; sala. j.
de serviço c/ tanque dcp. comple- vilhoso apartamento, com 590 ms. inverno, quarto, c sala c| J. inverno,
2 quartos banh. cozinha, quarto c
las de empreg. Edifício sôbre piquadrados, próprio para embailotis, revestido dc pastilhas vitri- xada ou família de alto trato, c/ banh. empreg. área c tanque por
ficadas, garage subterrânea, etc. amplos salões, 7 quartos, banhei- preços desde CrS 750 000,00 a ....
Preços a partir de CrS 860 mil, ros, grande copa e cozinha, rou- 1.400.000,00, com 20% de sinal na cscrltura dc promessa; — 20% no hasendo 10% de sinal, 10% nas chapárias, armários embutidos, quar- bite-se e entrega das chaves c 60%
ves c 80% em 5 anos, sem juros. tos
empregados,
garagem, em 50
para
prestações iguais sem juPreço fixo sem reajustamento de etc.,
por CrÇ 5.500.000,00 faciliespécie alguma. Vendas exclusi- tando-se ou aceitando um menor ros, a partir do sinal. Informações
vas
CORRETORES ASSOCIA- dc 2 quartos, no Posto 3V_ a 5, c| J. MALAFAIA. Av. Pres. Vargas, 417-A, 4.° and. sl 410 — tel.:
DOS. No local diariamente ou à como
parte pagamento. Tratar c/ 43-9195.
21874
900
Av. Almte. Barroso, 90, salas 801- Leite, tel. 52-6549.
801. Tels.: 52-4330 e 32-6750.
29424 700 FLAMENGO — Rim Senador
Ver— Apto. com 4 quartos, 1 salfio,
COPACABANA — Rua Djalma VENDEMOS EM COPACABANA, guir
1 sala, 2 banheiros sociais, cozinha
Ulrich, 57 — Vendemos em final próximo à praia, ótimo apto. ter- grande, área de serviço grande, gade construção entrega em out/58 reo de sala, dois quartos e dc- ragem. Preço: 3.403 000,00 — Sinal d»
o apto. 307, frente, vista para o pendências. — Ver à Rua Paula 1.700 000,00 — Em 3 ou 4 ano.-,
Facilitados, e 700.000,00
mar, sala c qto. conj., banheiro c Freitas, 31, apto. 110. c/ o portei- 1.000.000,00.
cm 7 anos. Tratar na LOJA
DOS
IMõkit. CrS 500.000,00, sendo 200 mil ro e tratar na ATLANTIDA
IMÓVEIS — Av. Copacabana 664 —
—
Tcl: 37-3963. Aberto até
de entrada, 15 prest. 6.000,00 ca VEIS Ltda., à Rua Senador Dan- Loja 22
às 22 horas.
168 900
da uma, depois 25 dc 3.000,00, tas, 80, 18.°. Tcl. 32-9253.
21800 700
sem juros, nas chaves 37 mil e o
FLAMENGO — Rua Marquês do Pasaldo 98 mil a combinar. COR
raná — Apto. com sala o quarto sc—
RETORES ASSOCIADOS
Av. Flamengo
parados, cozinha, banheiro completo. Preço: 650.000,00, sinal dc
Almte. Barroso, 90, salas 801/2
400
000,00 c o restante cm 3 anos —
FLAMENGO — V. ótimo apto. de
Tels. 52-4330 e 32-6750.
Tratar na LO.TA DOS IMÓVEIS — Av.
700 frente, em final dc construção, com Copacabana 664 — Loja 22 — Tcl:..
43462
sala, quarto, varanda, banheiro em
— Aberto até às 22 horas.
COPACABANA — Apto. vendo cor e Kitch. Cr$ 450. sendo CrS 150. 37-3963
166 900
cm edifício moderno, 5 quartos e à vista — DR. GABRIKL DE AN— Almte. Barroso 90, s. 810
DRADF.
2 salões, tôdas as peças dc fren — 22-2931 e 22-5599.
FLAMENGO — Vendo cm local único
— Av. Osvaldo Cruz, esquina Honóte. Preço: 5.700,00. Tcl. 46-5044,
sr. Saraiva. 26977 700 FLAMENGO — V. apto., c. s. var. rio de Barras, npts, de 4 qts., 2 ais.,
p,
separado, banh., coz., qto., e 2 qts, emp., garage, 3 qts., 2 sls., —
COPACABANA — Rua Barata Ribcl- qto.
W.C.
de empreg. e área com tanque emp., garniçc.— Entradas módicas
—
ro
De frente, com salão hall, 2 — Preço
Tcl:
45.6762.
Sr.
CARLOS
620.000,00,
ocasião
Cr$
de
22369 900
grandes quartos, banheiro, cozinha, c. íac. no pagamento. — DR. GAdep. de empregada completa
— Alm. BarBRI1CL
DE
ANDRADE
1.300.000,00 sinal de 800.000,00 e o res- roso 90, s. 810 — 22-2931 c 22-5599. FLAMENGO — Vendo k R. Machado
tante 3 anos. Tratar: Loja dos Imóde Assis — 50 mis. da praia — Apto.
veis, Av. Copacabana 664 — Loja 22 LGO. MACHADO — V. apto. c. 1 s. de qt., s„ kitch.. dep. — Peças am— aberto até às 22 horas — Tel: ..
Prestações
e 1
separados ,banh. c coz. Pc- pias. Ent. CrS 50 mil.
— Tcl: 45-67112.
37-3963.
0165 700 ças qto.
amplas. Crt 700. sendo Crt 400 a suaves. Sr. CARLOS
22371 900
APTO — Posto 4. Vendo prontos, de prozo. — DR. GABRIEL DE ANDRA2 qtos 1 sala depend. emp. etc. fren- DE — Almte. Barroso 90, s. 810, .. FLAMENGO — Vende-se
Ferreira
te e fundos. Inf. D. Dinorah. Tel. .. 22-2931 e 22-5599.
Viana, fino apt. 1 sal. 2 q. coz. etc.
36-0519.
17398 700
1.450.000
financ,
andar.
CrS
último
FLAMENGO — Pertinho da Praia —
POSTOS — 4 e 6 vendo belíssimos Vend. ótimo apto. p. entr. imed. c. Tel: 46-6994, das 9 ás 12 horas.
22374 900
aptos de 3 c 4 qtos, 1' ou 2 salões 1 s., 2 qtos.', banh. c. box, coz.,
etc, a partir dc 2.500, mil cruzeiros. W.C. de empr. e tanque. Cr$ 800, c.
Inf. cl d. Dinorah 36-0519.
metade a prazo — DR. GABRIF.r. FLAMENGO — K"a Ferreira
17307 700 LIE ANDRADE — Almte. Barroso 90, Viana, 32 — Vendemos luxuoso
810 — 22-2931 e 22-5599.
apto. 1 por andar, pilotis, vista
VENDO terrenos de 10x55, 14x48 s.
— l?x_3 e outros. Postos 4 e 0. PAISSANDU — Perto
para o mar, todo pintado a óleo,
da Praia V., salão
medindo 48m2., 3 amplos
Inf. D. Dinorah. Tel. 36-0519.
apto. de fiente, vazio, 1 s., 3 qtos.,
17323 700 deps. compl. Moderno e novo Ct$ .. quartos com armários embutidos,
empreg.,
1.500. sendo Crt 700. à vista — DR. banheiro cm eór dcp.
vaga p/autoATENÇÃO — Oportunidade! — GABRIEL DE ANDRADE — Almte. área com tanque,
— 22-2931 c 22-5.W9. móveis sob os pilotis. Cr?
,-.. num redemoinho de emoções.,
Vendo tôdas as peças dç frente, Barroso 90, s. 810
27163 900 2.250.000,00 sendo 60% à vista e
no melhor ponto clc Copacabana,
— Vendo — Local cx 50% financiados em S anos. AcciFLAMENGO
vibrante.
Rua
ou
Siqueira
composto
Campos,
Calma
ccpclonal — R. Silveira Martins — ta-se oferta
para pagamento á,
dc: vestibulo, ampla sala, saleta, vista
p. o mar — apto. de q., o, jdm vista. Chaves e/o porteiro c trajardim inverno, 3 quartos, ba- inverno, dep. — Pequena entrada —
Exuberante ou indecisa ...
ASSOCIAnheiro, copa-cozinha, área, dcp Tel. 45-6762. 3301 900 tar: CORRETORES
DOS. Av. Alm. Barroso, 90 S/
empregada. Sinal 50,000,00, proFLAMENGO — Vendo magnífico apt. 801/2. Tels. 52-4330 e 32-6750.
Mas continua.
messa 50.000,00, prestações de ... de frente, Rua B. Icarai.
final cons6.000,00. Preço: 750.000,00. O sal- truçao, andar alto, próximo Av, Osv. FLAMENGO — Visite nosso posE se desdobra, num berço
— Kua
do em pequenas parcelas. Tratar Cruz, 2 ralas, 3 qtos., banh. social, to dc vendas
Silveira
tel. 26-0281, Anita Gclbcrt. Atcn copa, cozinha, dependências garage. Martins,
22/24/26 — Vendemos
Preçço
2.200
mil 40% entrada e resdn diariamente das 9 às 20 horas.
dc inverque surge...
tante financ. 5 anos juros 12',». Tra. ótimos aptos, c/jardim
Ótimo negócio.
tar de 14 às 17 horas. Tel. 42-2179. no, sala c qto. separados (peças
104 700
Naquele menino que corre e brinca .7:
900 amplas c claras) cozinha c lia29677
nheiro completos, área c/tanque e
ATENÇÃO — Antes dc adquirir RUY BARBOSA — Vendo apto. de W.C. empreg. Temos também c/
Naquela jovem que se casa...
ou vender scu "Imóvel", faça uma alto luxo, próprio para cmbalxa- qto. de empreg. Preços a partir
visita à "Loja dos Imóveis Ltda." das cl 540 m2, ar condicionado cen- de CrS 580.000,00 sendo 10% de
pronta entrega. sinal 10% nas cliaves e 80% em
Av. Copacabana, 064, loja 22. — trai, novo, para
Num novo lar que se expande.
Tcl. 37-3963. — Aberta até às 22 Preço CrÇ 8.480.000,00. Tratar cj 5 anos sem juros .Preço fixo sem
horas.
185 W0 SR MOURA. Tel.: 57-6164
reajustamento dc espérie alguma.
... e a vida continua, porque
1031 900 Maiores detalhes CORRETORES
—
—
DUPLEX
— No local diáriaCOPACABANA
DE VENDAS — ASSOCIADOS
NOSSA MÃE assim o permitiu.
Rua Miguel Lemos, 126, apto. 1001 SUCESSO
mente ou a Av. Alm. Barroso,
— Próximo à Praça Eugênio Jar- Compre agora o seu aparta- 90 S/801/802. Tel. 52-4330 c ..
dim — Vendemos este luxuoso mento
Sua missão está cumprida.
no Edifício Palácio 32-6750.
apartamento cm final dc constru- União e fique certo
que êle FLAMENGO — Rua Senador Eução, com saleta, 2 salas, 4 dormiPara ELA, nêsle II de Maio
3 zebio. 26 — Vendemos cm inicio
valerá
o
dobro
cm
apenas
tórios, 2 banheiros sociais cm côr,
belíssimo terraço com jardim, co- anos. Apartamentos de fino dc construção, ótimos apartamencomo em todos os dias%
dc luxo, todo»
pa-cozinha, área dc serviço, gran- acabamento de 3 quartos, sa- tos c/aeabamento a óleo, 3 ou 2
salas
de
frente
c/2
empredc quarto e banheiro de
la ampla, jardins de inverno, quartos, 2 banheiros sociais em
a nossa gralidâo.
gada. Garage c play-ground. Ver
dep. empreg,
no local. Tratar na SOCICO, Rua cozinha ampla, quarto c ba côr, copa-cozinha, as
Tôdas
peças são
c
garagem.
AÍvarVÃlVimT2lTsaTa W-3/T€l-.|nhelro de empregada,
grande
e claras, edifício sobre piamplas
32-7807, 42-1365 e 22-6596
tanque
e;|0llSi
de
serviço
com
area
revcStido de pastilhas, ele42599 700|
etc.
garage. Condições especiaisjvadorcs otis. play-ground —
dc-CrS!".••
SANTOS BAHDUR
COPACABANA _ Compro apar-lde pagamento: Cr$ 48.000.00 j^r^s i.partir
tamento de frente.com living. 3 somente de sinal, 5 parcelas
lòKSv". SoTemVanoquartos, dependências c Paragem, semestrais suaves. Durante aisem
MaES,
as
tôdas
a
homenageia
juros. Preço fixo «em reaalguma,
men-|^-"^;|« -pécie
4.750.00
Cr$
pacab^nafVScrÍYi^Sôlconstrução
no dia que lhes é consagrado.
a Cr$ 2.000.000.00. Tcl. 46-6837. isais. Ver no local a Rua Fer- Jgg"^SOCIADOS — No Wal
!reira Viana, 36 corretor ex-;ou"a Av.
Barroso. 90 —
Alm.
-r_._D_.xir»
TERRENO - 7r_..rA11,vt
COIACABANA —
52-4330 e 32-6750.
— i*r
Tels. áuttl
c|usiv0
SYI
Vj0
SEIBEL
«ubll
jS/801/2.
>i-''w
Vendo, recebendo parte cm apar-;.'„;".„
SOO
Pres. Vargas,
Av.
tamentos no local. Tel. 46-6837 e IMÓVEIS
—
—
5
Posto
22-7249.
43523 700J435-S1 1.006 tel.: 43-5457. Pre- COPACABANA
apartaVcndrm-sc os últlmoi
sem
reajustamento.
Fixo
"habitePARA pronta ENTREGA - ÇO
, ,„ mentos de luxo, já rom
"""sc",
41858
otiir.., apartamento constando de:
todos de frente, contendo:
vestibulo, sala, 3 quartos com argrande hall, salão, 3 quartos, tolmários, banheiros social, cozinha,
quarto e dcp. de empregadas, mento em edifício dc 1
por andar, e garagem, 50 por cento em 1 ano,
área de serviço, garacr. — Ver o
com vestibulo, duaj grandes saapto. 201 da Av. Henrique Dods- Ias. boa varanda. 4 amplos dormi- sem juros c 50 por cento em 5
v^>rth, 83 (Corte de Cantagalo). iórios, 2 banheiros noriais comple- anos. STIL de Imóveis Ltda.. à
( naves com o porteiro. — Preço: tos e em cor, copa, cozinha, demais 'j*Avenida 13 de Maio. 47, grupo
605 Teiefonc 42-3274
CrS 1.700.000,00 rom parU- finan- dependências c garagem. Acaba-1
1
ciada, em 18 anos. CIVIA. Trv. mento de Iwo. Pagamento farlli— Posto 5 —
COPACABANA
Ouvidor. 17 (,>er.venaas,..an-U(ln Tami)om troca-M por apar- Apartamentos de alio luxo, com
8..0
as
dc
52-8166,
dar). Tel.
JUN-|ar
tamento,
CAVALCANTI
condicionado — Vendem-se.
IS.!»»»
QUEIRAS,
A Departamento de na rua Aires Saldanha n." Gfi, edi42187 700 Vendas Imobiliárias Av. 13 de;fjc|0 sôbre pilotis, com área para
DE VENDAS DE IMÓVEIS
mpirmivi
v«.nHn
_nin IMé-O, 23-10." (Edifício Darke). Tel recreio, todos de frente, 2 apena*
onit . Onjpç ljlj . TtL 52-7J16
<2250 m PT andar e pintados a óleo; área
«"«'"
a,Tfrnn_anVn«T.nit,
_0
an-,
garagem.
de frente, apenas 2 aptos, por an
Construdar. constando de 2 salas conju- LOJAS E BOXES -- Vendemos 6ti-i"| „" .-.itima iaie STIL de Imóco- »*" "•
moderna
tm
galeria
boxes
gadas, 3 dormitórios com armá-.mM
'mcrcla!
|J"
J4_ti___ 13 de Maio
»»~_™*J_í_i__._"M
Ta-|«»_MO*.
'rios, 2 banheiros sociais, copa-co- '««da ligando as Auas Almte.
* 7M.ch__od.ÃBÍ„ ion» da n. 47. grupo 1.605 Telefone
nt
rrlZZãl
^PnHènriã;;
de
dependências
de.
unha. compleUs
erandc p.pu,açao ,„- abastecimen-!42-3274.
empregadas e garage. Prédio ro- ; to i-cji. preços a partir de Cri ..
Copacabana
bre pilotis ajardinado com play- sW.ooo.OO sendo 20 por cento de sinal, ATENÇÃO
1 pòslo fi _ yende-sc para renda,
w por
ground. Posto 2. Náo falta água. i» r*>r cer.io nas

— Vendo os últimos COPACABANA — Rua Leopoldo MlED. DON CARLOS — Av. Copasaba- POSTO 5 — V. apto. 4 qts„ gala, l COPACABANA
super-luxo,
e 901, sendo um guez — Apartamento
na, 1.150 — Vendo o apto. 616 (fun- garage. Cr$ 1.500 mil c| 500 mil en- aptos 301 — 701
dos) c| ampla sala e quarto conju- trada. DR DIRCEU ABREU, Av. Río por andar c| sala 2 qts., copa, coz., um por andar, vendemos no 5.» andar
80
mil
2 banheide
empregada.
Sinal
4
2
dep.
salões,
com
quartos,
gados, saleta, banh. e cozinha, por Branco, 120 sl loja 42-1330, 22-3654 e
facilidade dc pagamento, ros sociais, jardim de inverno, copa
20433 700 e grande
Cr? 700.000,00, sendo 200.000 finane cozinha, deps. de emp. completa
ciados pela Caixa Econômica, em GUST. SAMPAIO — vTlipto. fren- entrega-se em 15 meses.— Ótimo local
rua Souza Lima 432
posto 6 — com 2 quartos, garagem, todo atapeprest. de 2.202,00. Visitas até 11 lio- te, 10?, 2 sls., 3 qts. Cr$ 1.500 mil Inf.
incorporador
ORGANIZAc| o
tado e acortinado. Preço: CrS
ras. Tralar c| J. Malafaia, tel
Cl financ. DR. DIRCEU ABREU. — ÇAO MONTEIRO DE IMÓVEIS LTDA. 6.000.000,00, 50% à vista, 50r;, à com43-9195.
21877 700 Av. Rio Branco, 120 s|loja
42-1330, — Av. Pres. Vargas, 417 A sl 606 —
binar. Tratar na Loja dos Imóveis —
20431 700 tel. 23-3496.
AV. ATLÂNTICA — Vende-se ur- 22-3654.
Av. Copacabana 664 — Loja 22 tel.
—
—
novo
de
frente
pri- GUST.-SAMPAIO
V^aptorsa-Í
gente apto.
37-3963. Até ás 22 horas.
6 - Vendo
meira habitação, majestosa entrada la, 2 quartos sem qt. empregada. — .COPACABANA - Posto
700
0155_
sob pilotis, composto de 2 salões, 3 Cr$ 700 mil c| íinac. DR. DIRCEU aptos obras adiantada c| hall, vesti— Rua Barata Ridormitórios, corrr armários embutidos ABREU — Av. Rio Branco. 120 s|!bulo c| 34 m2, 4 grandes quartos, 3 COPACABANA
2 banheiros sociais, copa, cozinha, loja 22-3654. 20430 700 banhs. sociais, sala de almoço, copa beiro — frente, grande quarto com
armário embutido, saleta, pequeno
dependências de empregada e garaAHd^OR-IT^toTfwn^vestibulo, banheiro .
completo, . cozi
gem. Preço Cr$ 3.700.000,00 com CrS 110m2, sala. 3 qts., garage. CrI .,.
1.200.000,00 financiados em 10 anos rest. 1.600 mil
garagem Preço 3.300 mu condições nha completa com tanque. Preço
DIRCEU»
financ.
C|
err 3
50%
50% em
511%
de
sinal,
5U'-„
660.000,00,
_DR.
Temo. outros
outro* na
nn Rua j650.000,«fl,
combinar. Temos
4 combinar. Tratar Sociedade Imobi- ABREU — Av. Rio Branco,
120' s| aPompeu Loureiro c| 444 ms de altoianos.
Tratar na Loja dos Imóveis —
liaria "Icca" Ltda. Av. 13 de Maio, loja 42-1330
20429 700 luxo. — Inf. e venda ORè. MON-!Av. Copacabana 664 - Loja 22 —
23. quarto andar. Tels: 52-2212
— Av Pres. Vargas, 417 A Tel! 37-3963. Até as 22 horas.
42-1188 e 42-8597. 22-410 700 prxsTrTo
V~_ntn~
ei* ÍTEIRO
X- •",t0- frr-ntp
fiente, 2 í,Ií,.,!s|
)OS1() '
...
0166,700
^ 23.3469_
3 qts, etc. CrS 1.350 mil c| financ.
Opor- 'DR
COPACABANA — Posto 5
Rio
COPACABANA — Rua Barata RiDIRCEU
ABREU, Av.
J
tunidade -Vende-se urgente luxuoso
C0PACABANA
0!_co_.?_.r,
.".f. em qual. Ibeiro - De fiente. com: hall, 2 saapartamento de frente, lado da som Branco 120 s!loja 42-1330, 22-3654 para inc0rporaçno, _erve
lões, varanda. 3 quartos, 2 banheiros
bra, 6.» and. composto de 2 salões, 3
da
zona
sul,
lugar
quer
que sejam
,
de empregada
dormitórios, sendo 1 com arm. embu- POSTO 4 — V. apto. frente, luxo, 3 bem localizados. Condições a corn- sociais, cozinha, dep. Preço:
completa garagem.
tidos, 2 banhs. sociais, copa, cozinha, qts., sala, sala, etc. Cr$ 2.200 mil cl: binar. Sr. MONTEIRO — tel.
2.600.0.100. Sinal de 1.500.000,00 —
dependência de empregada e gara- financ. DR. DIRCEU ABREU, Av.
z_
500.000,00 à combinar —
gem. Preço 3.200.000,00 sendo 1500 — Rio Branco, 12 s|loja 42-1330. ! |23-3469.
RAIMUNDO CORRÊA — V. apto. 600.000,00 financiados. Tratar na LoTratar Soa vista rest. financiados.
700
garage. Cr$ 1.900 mil ja dos Imóveis. Av. Copacabana 664
20592
o| 2 sls,¦- 3 qts,,
ciedade Imobiliária "Icca" Ltda. Av.
500 mil entrada. DR, DIRCEU — Loja 22 — Tel: 37-3963.
13 de Maio, 23 4. and. tels. 52-2212, COPACABANA — Vendemos na Rua ABREU,
Av, Rio Branco, 120 sj lo0157 700
42-1188 e 42-851)74 22409 700 Figueireido Magalhães, 663 o apto.
42-1330.
20594 700
COPACABANA — Vende-se aparta103 composto de: quarto cj armário ja
COPACABANA — Av. Copacabana,
frente,
V.
apto.
cs6
POSTO
mento, com 2 quartos, sala, depenseparados, banhei- PRADO JR - V. apto. novo, 2 qts 1 quarto, 1 sala, cozinha, banheiro.
qts., etc. 190 m2. embutido e sala
déncias dc empregada, de frente, c quina, 2 sls 3 íinac.
grandes.
DR. DIRCEU ro completo, cozinha, área de ser- sala, etc. Cr$ 1.150 mil c| financ. - N.B. Tôdas as peças sâo
Cr$ 2.50 mil cl
N.S.
CoAvenida
de
Inverno,
jardim
ABREU Av. Rio Branco, 120 sl lo-,viço e dep. empreg. Grande íacili-,DR. DIRCEU ABREU, Av, Rio Bran. Preço: 820.000,00 — sendo
Vazio,
apto.
812.
1335
11."
de pagamento taratar na IMO- co 120 sl loja 42-1330, 22-3654.
pacabana
120.000,00 pelo Banco do Comércio de
22-3654,
20436 dade
melhores detalhes com o sr. Machado ja 42-1330
20593 700 Minas Gerais à 12%'e — 30.000,00 pe700 BILIARIA S|A, Rua do Carmo, 38
Avenida 28 de Setembro n. 357
2 «andar. Tel: 52-6635. „„--,„, - ,,—. —,~
lo I.A.P.C, a W"r,
o restante
V .apto. sala-quarto etc. 070.000,00 à combinar. Tratar na Lo38-3228 e 38-6221. 23693 700 SIQ. CAMPOS - V. apto. frente,
700 POSTO 3
27235
-inn
Cr$
DR.
entrada.
•»
345
mil
c
UA)
mil
ci»
„,,!,= „tn r>c 1
mii ,¦!
ja dos Imóveis. Av. Copacabana 664
COPACABANA - eVndo apto. com DIRCEU ABREU. Av. Rio
COPACABANA — Posto 6 — Vendo R«"m?l
Branco, —
mo DH.
DR mRCFU
IJII.C.I.U ABREU
Al.Hl.U •__,__
Iiii.uk.
mil fin
Lojas 22 — Aberta até 22 horas.
inverno - 3x2,120 s|loja 42-1330
o apto. 921 (fundos) da Rua Jullo (,,., Av
jardim
quart0)
Rio Branco, 120 s|loja 421-1330 rabà_heÍro* e cozinha, frente vasto
Tel: 37-3963. 0161 700
700
Castllhos, 35, c| sala e quaito con- 22-3654.
20134 700 R. Santa Clara, tovo, ocupado — Cr$
20590
— Apto, cede-se
jugados, amplo banheiro e cozinha,
Domingos COPACABANA
COPACABANA — Rua
15 meses, mediante garantia, saÍJ2 — V._apto. frente, 630 mil com 220 mil fin. — Tratar Ferreira
por
por Cr? 550.000,00, sendo 324.000 de POSTA 3
—
com
ricamente
mobiliado,
• entrada e 226.000 em 90 prests. de .. p| entrega 180 dias, 2 qts., sala, etc. MARIO HENRIQUE — Tel: 42-2584
cozinha, banheiro, etc.
la,
alta-fidelidade com quarto,
geladeira,
27223 700 telefone,
alguns móveis, 5.500,00. Tralar
2.500,00 sem juros. Ver 110 local c||Crí 900 mil cL financ. DR DIRCEU
das
setapetes,
cortinas,
composto
porteiro e tratar c| J. Malafaia, tel. ABREU, av. Rio Branco, 120 sjloja COPACABANA — Av. Copacabana guintes peças: 2 quartos, 1 salão, ba- com dr. Benicio, tel:
47-6305.
17308 700
43-9195.
21878 700 42-1330, 22-3654.
20438 700 — Com 3 quartos, 1 sala, cozinha, nheiro, cozinha, dep. de empregada,
RT LEOPOLDO MIGUEZ — Apto, sabanheiro completo, dep. de emprega- preço: 2.300.000,00 sinal de
EDIFÍCIO — Para Renda 12% — Vennpto. da, área com tanque, garagem. Pre- 1.500.000,00, e o restante em condi- leta, sala, j. inverno, 3 quartos com
de-sc com lojas e pequenos aparta- SIARATA RIBEIRO — V.
ções a combinar. Tratar na Loja dos armários embutidos, tôdas outras dementos rendendo CrS 200.000 men-frente, sa]a-quarto etc. Cr$ 450 mil ço. 1.400.000,00. Tratar na Loja dos
664 — Imóveis — Av. Copacabana 664 loja pendências e garage. Vende um misais. Com Arthur Perrone. Av. Nilo entrada. DR. DIRCEU ABREU — Imóveis — Av. Copacabana
IRio Branco-, 120 slloja 42-1330 — Loja 22 — Tels: 37-3963. Aberto até 22 — Tel: 37-3963. Aberto até às 22 lhão e meio. Armando. Tels: 22-3441
Peçanha 26 7.» sl 714. Tcl:
17321 700
700 36-0572.
0153
0158 700 horas.
20435 700 às 22 horas.
82-8913.
27272 700 22-3654.

TERRENO — Copacabana. Posto 3.
4 pavimentos, livre e desembaraçado
"5 aptos por andar. 580m2. Preço ..
2.500.000,00. Venda exclusiva de Luís
Osvaldo. Tel: 38-0018.
700
0126
128 — Ap~to
LEOPOLDO MIGUEZ
105 — Vende-sc magnífico apartamento lindamente decorado e mobiliado de saleta, Quarto e sala separados, banheiro, cozinha, área com
tanque e banheiro empregada. Chaves, com porteiro. Tratar pelo tel:..
47-1208. Não se atende intermediario, Preço. CrS 850.000,00 60 por cen'to
financiados em 10 anos.
0118 700
COPACABANA — vendo pnr üÓÕ~mil
cruzeiros, ótimo apto. vazio, junto
i a praia, de gt. sala, banh. c quite.
com facilidade; inf. tels:
27-1705 c 42-0883. 0143 700
COPACABANA — Apartamentos 2 s.
e q. c 4 q. 2 b sociais e demais
dependências nos postos 4 e 5 e 6.
Dona
47-8102.
Informações. Tel:
Alayde.
17300 700
Atlântica —
APTO — Junto Av.
Magnífico, na primeira quadra da
praia, 2 sls. 3 dormts. deps. Tel ..
;:7-1818 ou 47-4455. Lima Leal.
1047 700

1

..vè a vida continua
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SANTOS BAHDUR
INCORPORAÇÃO

A*. *ic BrorKO, 185 • li*

Tratar d pNprktári*, teldone: - »»--•
óttao »Pto.
^«^;
t^rt^h^
e kitch. de
57-6490.
21806 700.^ „ â
entrega áas chv: jugados. banheiro

_lMl p»-tir'__
_____
1,
de coratruçj0i CTtrega em frente para Av. ( opacanana, aiuCOPACABANA — V e n d e - « e out.-M. Maiores detalhes COnft_TO-!-ado por CrS 5.000,00. Preço CrS
ASSOCIADOS - No loca! à R"»55o 000,00 financiado ou ..,.«..
apartamento eom 2 salas, 3 quar-jRES
*^-\f^*lr^^ **
ST1I, de
vista
à
tos e dependências. Dias da
- S?MM£J?"^ T£ 400.000.00
13 de Maio,
cha. 35. apto. 1004 Chave, c/ oj^^aVaI^eI? Imóveis LW». Av.
! > roso.
roso. ío. ». Wt-S - TeU.: K-CCO e 47, grupo 1605. Tel 42-3274.
porteiro. Tcl. 47-0983.
ÍÍKI 804»,
1157 TOO^-STSO.

Tí<. rr»h.*.4r

:¦>¦)
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TERRENOS

S

Caderno

BOTÂNICO —¦ Aendn
FLAMENGO - ANDAR JARDIM
PRAIA DO
APARTAMENTO — Opottuiiidarie ex- ótimo apto. t.a loc, Vista P/Lacepclonal. Aceita-se a subscrição p«- »,oa f;irtUra dc airua, 2 salas ammengo — Apartamentos
ainda
ra a última quota de terreno
dependeni R
»„ »onsOU;irtos
«uumic °«
|a em construção, a K.
dUponl¥el
£ala
VMan.
sa
^
par, 0 Ec;ir. ~ha rontai- Pcias»«. c/todo
.w
\<i
cOli.ono
— cia recitada, 2 ótimo; qtos. c| arma- ne" que será construído em terreno
Abrantes
n.°
138.
de
quês
o teto, banheiro de 13 x 55 metros cem Um ú;'tco apar- S/:Í04 c/sr. Serafim na rua Gctu
trabalhado
a'.é
rio
Apenas 2 apartamentos
por completo e mcoí, ótima cozinha c tamento per andar, no magnífico lo- lio das Neves 56 (junto à rua .1.
P. VEIandar, todos muito conforta- ai mários e demais dependência». Par. cal da praia do Flamengo n". 332. —
— Botânico). Tratar c/F,
te financiada — Tralar c, GOMES (trecho *em paisagem de bondes)
FILHO. Av. Almte.
FARO
&
GA
veis, para familia de fino tra- AZEREDO
45-2ci84. 6950 90.1 Os apartamentos construídos sftbie pi42-5231 e ..
lotls com garagem so nivel da rua. Barroso 00 S/1108.
to.
Esmerado
acabamento,
1001
TERRENO praia FLAMENGO - mentor pronto alugado s con- ciada. CIVIA —Trv. Ouvidor, 17
—
42-5412.
27195
metros
de
382
superfície
entrega
a
Para
quaterão
FLAMENGO
Telefone:
and.).
2°
Vendo em rua transversais -28 x 35
-to
ar
,a|,
q
e
muita
claridade
em
muito
Vendas.
característicos:
(Sec.
cs
u/.-ijU.,in
rie
drarios
e
seguintes
c|Tf're"ntes
J
— Vende-se .|unto"à
Av. Nilo trato, com vestibulo, sala,
imediata, vendo ótimo aparta- eapaçuso vestibulo, rhapeiarl.i. cnor- LAGÔÃVÍERRENO
perrone
rgô.íiefi
Com arthur
de 8,30 ás 18.00 hs. FLAMENGO
x ü*
mt. a Taia Sacopã. loso depois cio
Praia, magnífico apartamento
com todas as peças. Cada apartaPenha 26 - 7.» - s| 714 - Telefone qUart0S, banlieiro Completo,
de
70
metros quame living, cie cerca
venc.o
•
com sala
maravilhoso)
quarto
.
*™2E: 2---'--0" cozinha, varanda de serviço r R.Al A DO FLAMENGO- varanda, saleta. sala. .1 dormitórios mento tem:: 2 salas, 3 quar- mento,
r
,
. .¦ ,
j„ arados, bells^-mo jardim cle inverno. N" 112 (lugar
,
e demais dependências, Preço CrS .. t«c k«n.
«on |., banheiro, cozinha, de grande sala dc Jantar, confortável sa- base 600.000.00, 27-3806, LOUREN7.0.
—
r«~,
a,rm»iA«\m
vazio
aplo.
Vende-se
0085
1001
constando
FLAMENGO
.,
, D . d.:-..~j..
í
posterior,
1...-,00.000,00 com CrJ 500.000,00 iinan- tos bons, com armários em- ;
— Acabamento
,a"Huu
., Apartamento banlieiro
' tanque
sito a Rua Paissandu. la cle almóco. grande cozinha dc 17
frente, '.Cft
rie frente, 1 cito., 1 sala. dep. emp com
e
completo
u..»,j«c
V.=«k«;r«
,«^,«io»«
caídos.
Detalhes
com
a
ENIR
LTDA.,
Ue;
quarto,
apto.
..
_
201,
banheiro
completo,
but
dos,
i
i
'Ias
Acácias,
—
ba___j_
3
amplíssimos
metros
íliia
••¦
GÁVEA
'
mil „„.,,,?,,.,,. precoí CrS 530.000,00 rua Ouvidor n". 86, 5°. leis. 2:;-;)ü62
banh. comp. cozinha c| fogão 4 bfi- de luxo — Preço 1.350
sendo nhelros quadrados,
Preço 450 mil cruzeiros >-.i
sociais cnm piso de márino 301 — Vende-se. com 3 qlos., :
r«,ir.u. ,««,«u»3
...
¦
copa-cozinha
completa, „„,/
23-0ÜS8. 23496 900 <-nn*
.e re, 4 dormllcirlcs,
quar- nnr.*
dos quais 3 siio. 0;ln|,. e demais c ependèn ias. Cr$
sinal
de
cruzeiros
mil
200
buUdorTudo0%pio?ucrsai:85o mil, sijcruzeiros «para pagamento a com ci-s 284.5on.oo financiados
»„
to «e Umi,.;.-»
banheiro j«
embutidos em 240.000.00 rie entraria, restante flnande ILmLhIa**
empregadas,
d
enormes com
CrS 140 mil em prest. yjs|a /\cejfa os finanetamen- ,-m 15 anos, prestações de Cr.S FLAMENGO — Vendo
por cento a vista
CrS torta exteruão. armários
maravilhoso
2 quartos rie emprega-1ciaelo ate 50 rnos. — MARIO. VICTratar
1.287,50 e o saldo a combinar,
serv.ço
com
tanque, .•
area
de
duplex
com
2
amplos
empregada
de
ln.
com bos. foR. CIA. LTDA.. Av. 1.1 ds Maio,
da.
banheiro
jardins
de
com
j
ROSA
102.
Falar
com
juu uu
Paissandu, 15B, aplo.
_',. . '„
verno. 4 salas, copa, cozinha, quarto garagem, elevador
— Kua do
grande terraço rie serviço, lavande- ,3 s'ala 721. Tel. 52-9820 e 52-9285.
privativo. rlLLCK
SR, ALBERTO. 20546 000 Inf. com KAIC
privativo.
, ^R __ Rua Setft d<J Se. a. etc. — Finíssimo
v,.8i6(i (!(. 8,:jo as-i8,oo hs.
e banheiro cle empregada e um toilet- D--._. r:„— .«_ _..!...a.„..-._
acabamento
1877.1 1001
4U81 900 te no pavimento superior, 4 amplos
601 — Telefo—-£ ; „,„,.. ;..„,!.. » ' i
om pintura totalmente a 6I10, aqueFLAMENGO — Vende-se aplo. no Carmo 27, g
BOTÂNICO - V«nde-se, A
JARDIM
sendo um amplo banheiro to desde Cr5 1.240.000,00 — _ .
elétrico,
esquadras
mento
central
Edificio Araruna, a praia do Flainen- ne 22-1860.
quartos,
-i
PRAÍA DO FLAMENGO. n.° completo em còr, ampla área com
99 oioo *- 50.0539 C1
cie lurr.ínio anodlzado t todos os re- Rua Lopes Quintas, 896, aptos, dc
jo. 70. acabado de construir, edlglclo
ouPequeno sinal e facilidade pa- ™$- 22-83y2
da mais perfeta arte e téc- qlos.. sala. demais dependências e
de cerâmica e garagem. Preço
piso
moderno, sóbie pilotis. Com Cr$ —
900
quintos
23434
entrega,
Para
140
m
pronta
nica moderna tle Mnstr. Plantas e de- 'tro rie sala e quarto se urados.
Crí 2.500.000,00, eom facilidade de ra o restante, sem juros,
150.000.00 dc entrada e o saldo em lã FLAMENGO — Vendemos na
vista nara a Lagoa, entrada
— Av. Rui Bar- mais esclarecimentos pessoalmente c belíssima"2M.Õ0Õ0'ÒÕ,
vende-se grandes apartamen pagametno e combinar. Av. Rio Plantas e informações
anos. Ver lio local e tratai com GÓES
ap.
o
FLAMENGO
402,
Flamengo
na
Praia
do
—
—
facilita500.000,00
8 9 and.
• • Largo da Carioca. ã
WALTER BERGER, rua da Assembléls I de CrS
151 — 4". andar. Salas 401-7
de luxo ocupando todo o Branco
RAUL RKEOUÇAS.
PREVINAL COMERCIO E IN- bosa — Vendo maravilhoso n". 104, sala 50.1. Trl. 42-2820
de?, restnle financiado ste 20 ann*.
Sala B1R — Tels.: 52-1590 ou 42-7023 - 402, pronto, vazio com entra- tos
MARIO,
!)0'i
e
—
Iníormaçôes,
42718
900
de
4
PlRiiias
casa.
2360B
en,
29298 900 DUSTRIA S. A.
quartos
— Rua da apto., composto de ótima sada, quarto, banheiro e kitch. andar composto
13 d*
CIA . LTDA . Av
VC1TOR
envidravaranda
armários,
c
c
-- Preço 530 mil cruzeiros
52-BBJ0.<
PRAIA DO FLAMENGO, es- Assembléia n.° 11, 12.° andar Ia, 3 amplos quartos, banhei- FLAMENGO - Preço fixo — Maio, 23, sala 721. 52-9825 e 18774
FLAMENGO — Vende-se
1001
Ótimo apartamento de fren- financiamento. Ver no local e cada, dois salões, jardim de
jna Rua Bflrào do F|amtn.-_ Telefones: (Dep. de Ven- ro completo com banheira e Em início de COnstrução ven—
—
va?l0
Ap.
BOTANMCO
1 ARDIM
_ Ed Conde de Naj$au das) 42.4737 , 22-3606. Visi- box, cozinha, area de serv. c den)OS à Rlia Barào dc „am. Vrudo
te, primeira habitação. Rua tratar na KAIC — Rua do inverno, 2 banheiros sociais.
na ru «Nina Rodrigues 49. alcozinha..sôbre
de
almoço,
copa
compl.
de
emTelefo-sala
Hípica, eom sala. quar2 de Dezembro, 116 apto. Carmo 27, g 601
bj ,7 apartan]entos de sala tura da Sor. are»
i[oti
magnifjeam,nt; tas e vendas, ta mbem no lo- tanque e dep.
c tanque. 2 entralo. corlnbs,
..... e
401, de 1 sala e quarto sepa- ne 22-1860. 46793 900 rouparia. 2 quartos de empre- |oca|izardo Vendem-se ótimos "I, diariamente das 8 às 20 pr«gada. Preço CrS
separados,
cozinha.
600
mil
facilitando melo -CrS
das.
quarto
>— de
-'- Ttl. 23-0475. 20ÔM 1001
45709 900 1-600.000,00 senoo 600 miljb*nhéif-b completo
rado, coz., banh. quarto e baarea
"botânico
— Ventlo ma*cruzeiros de sinal e o restanárea
-™%
de empregada,

—
Vende-se nn Edifício FLAMENGO— Vendo-se ótimo apar- PARA ENTREGA IMEDIATA
FLAMENGO
separado, co- f)timo apartamento dc frente em
sala.
de
T.-imanlamento
quarto
Almirante
Rua
Manguaba
rJaió apartamento, quarto, banheiro zinha. banheiro social, area de servi- an(|ai. a|t(), constando tle: Entracom
rto conjug;ados (o/
completo ampla Kttch, podendo ser co com tanque etc, Informações
,,
-.RU» "'
i,....!,,,;,.,,
adaptada para cozinha, Preço cle ra- sr CARLOS- -Tel.: 32-5958
ar' "VJ
lu ""l completo,
"'!'
!j.i« mi),
5,» and. Grupo 503.
rtsslma oportunidade: Aceita-se pio- México, 74
Ver
uno mArio embutido e kitchhicUe. Vei
22120
bosta à Vista ou institutos - • Tralar
ími.i
c ülvsses caries Moreira - Telefo- ei aucura — \/.-j-^„,
„, á rua Paissandu, 59, apt,
Vendemos, na
FLAMENGO
pom fl poíiúr0i - Preço:
nes 22-11315 e 45-728B.
^-—
205:i!l 900 rua Silveira Martins
aparta- (l.ç, 500.01111.011 com parle finan-

FLAMENGO — Vista para o mar, .
- Vendo magnífico apar- t
de" frenle com entrada, sala,
' '"'
,",',„
sala
dc almoço. 3 quartos,
varanda;
embutidos,
banheiro
com armários
completo, cozinha e dependências paia empregados. Todo pintado a óleo.
Entrada pela rua Tucumã, ã. Para
visitas apanhar autorização com FlGUEIRA DE MELLO CORRETAGENS
S.A. à rua cio Rosário, 113 — S. 705
Tcl, 2.'l-2H!)2. 29338 !K!Ü

-Rua Pre:idonte Carlos
1.17 Vende-se. pronta en• lo- treRa. excelente e confortável apto
M»r. tedo -*pintado em cores diferentes e.
Mar-

Eli.iFLAMENGO
EDIFICiu GURUPA' de
Campos.

teXdÍMTíS^ST

nheiro
de serviço

3 OUARTOS E SALÃO . Fl* ^«VKVjSiioã^f.*
Jt^JcS^^^

com

tanque.

Con-

dições: CrS 720.000,00, 50%
à vista, o restante financiado. I. CHAZIN IMÓVEIS,
Rua Uruguaiana, 104, 5" andar, sala 504 5. Tel: 52-1782.
88648 900
Vendemos
FLAMENGO de sala,
magníficos aptos,
dependen.
demais
quarto
cias. Ótimo negocio para renda ou moradia, tendo em vista a excelente localização —
Ver no local com o Sr. Joa-

FLAMENGO
bofíi. apto. da fundos, vazio, com 3
oli . 5Hia n rtlcn c, sanení, dependênelas amplnn KnrPKe pnr Cri 1 .soo mil,
pmtc finnnrlücln e pnrte a combinar,
ar."i',indo propostas, Tcl: 27-1IC
UDO

PRAIA no rLAMENOO — Prente sndar alto. «pto. de luxo, novo. CiS.. i
2.500.000,00 c 1,500,000,00 cio ent. citinu oportunidade,
Venda osciuslva
c'c I.UI7, OSVALDO — Tel: 30-0048,
123 900

FLAMENGO — Av. Ruy Barbosa rVendo apto. a serem construído acabamentb luxuoso, iodos dc irenie, c.
apenas dois por andar, cnm salão, II
c 4 quartos, 2 banheiros sociais, copa-cozlnlia, dependências para empregada, área cle serviços com 2 tanques e garagem. Preços u partir clc
CrS 2.380,000.00 - Avenida Rio Branco 151, salas 4IW-7 -- RAUL REBOUÇAS,
2020(1
900

.
FLAMTDNGO
Vendo acabado de
construir ápartumenln de sala e quarto conjugado, Kit e banheiro á Rua
Dois de Dezembro, 73 aplo. iHllt —
CrS 250.000,00 inicial. Crí 100,000,00 a
combinar e Cr$ t6fl.000.oo a longo
prazo pela Caixa Econômica. Chaves
- Tratar à Praça XV
cuni o porteiro
¦ escrlde Novembro, 20, sola :iob
tário diariamente,
2223J 9011
FXiAMENGO
Vendo aplo, ,1 fliiíl
Machado de Assis. i»B, c sala, quarto
FLAMENGO
V. «pio, de sala e qtd.{(separado); banheiro, cozinha e qual
ronj. i, de Inv. banh, em eflr e Kit, lo empregada, CrS «ao mi'
Infs.
Km final de constr. Tratar 42-77:14. 1'ÍRK'I.KS DUTRA Av. Nll> Peçanha.,
Í2-H403 — IMOBILIÁRIA
IVAN 135, s 012; lei, 22-24.10
^IHU2 9011
IMiii
CORRÊA.
22425

clc
Marquês
FLAMENGO - Itua
Ap'.<>. cnm -2 quartos, i
Abrantes
banheiro, dependênAala, cozinha,
cia5 dc empregada, Preço: CrS
1.100.1100.00 - Sinal dr 400 000.00. c o
rrsiHiile em .1 anos s. Juros. A nina
oMh cm tese de revestimento ¦ - Tmtar na LOJA DOS IMOVEI8 — Av.
- Tel!,.
Copacabana M4
Loja 22
T,-':M — Aberlo .ile ns 11 horas,
107 900

leriá, jardim de inverno em mar. ri... ii.nic. luxo. „„„.,., :, saifies, 4 e 5
FLAMENGO quartos, ar'fV" embutidos, 3 banheiros so!»: ÒÍRCÊU ABREU. Av. Rio
!:,.,„,
Branco. 120-spbreloja - 42-1330, via,íi e,n mármore, i-oim, cozi20417 900 nlia, ,'i quintos dc empregada, garagem para l carros, ctc. Tratar
FLAMENGO — Vendo na Rua Silvei- com IMOBILIÁRIA CARRILHO.
ra Martins 30. 3 aplos. dc sala. 2 Rua Crujruajana
118 — 10." anquartos conjugados, banheiro e co- dar, saias 1008/!) — Tels,:
43-9672
Kstfro alugados sem conlrazinha.
•;! :•,::•!
900
to. Preço 800,000 mil com loo.ooo mil c iS-Uls.
financiados cm ã anos. MILTON MA—
Praia
FLAMENGO
apto.
de
GALHÃRS — Av. Erasmo Bra3a 255
s. M.\. lei, 32-8128, 416B9 900 luxo. Vendemos no majestoso Edf.
Lamina, no bloco
Barão de
centrai,
andar alto, apto. de
grande
FLAMENGO -- Vendo apar- jard.
inv., 2 salas, hall de entrada
tamentos de diversos tipos — espaçoso, 4 grandes quartos. 2 banhelros
completos, grande copa
—
c
S.
Facilito pagamento
cozinha completamente eciuiSTOCKI.ER — Av. Nilo Pe- Brande
pado. área de serviço espaçosa e 2
quartos ds empreg'c'o:, haçanha 155, s! 802 — Telefo- mandes
nhelro etc, Armários embutidos, ganes 22-7221 e 32-9261.
ragem, Preço CrS 5.000.000,00, com
20446 900 50',,' financiados cm 10 anos. Nuniir foi habitacio. Entrega imeduna.
APS, FRENTE PARA A PliAlA, 700 Ver e tratar c, o sr. Freitas na Pre—
dial Sáo Jorge Lida. Hua Alvaio AlTIEnu.
mil, metade em 15 após
'vim,
21 gr.
1.102 Tels. 42-7859 e
TO LIVIO vende — 42-17Ü.1.
-6713.
23276 900
2P343 800

Í^^^^^X^W^t^üwft 1 m. *\ klli k
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jardim

do
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OUARTO
3.00X4-.OO

2 talas
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3
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ba-

nheiros sociais, copa, cozinha, terraço
de

serviço,

amplo

quarto

e banheiro

dj 8°x

de empregada.

3.COV4.00

X

*
Obra

ja

iniciada.

OU ARTO

Acabamento de I.*
Todos apartamentos de

*

frente e com garagem

(Pro]. aprovado pela P.D.F.)

fáí
eu«uo
"<r^yj
,
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Empresa Construtora Orion Ltda.

•

— 19 Edifícios entregues dentro do prazo.
2 Edifícios para serem entregues nos próximos 4 meses.

0

ô#
uatro

$£>aas"

o^v00

w00 iVlRO^

Incorporação:

*

(eres Edificadora Industrial S/A.
*

Vendas:

Casa Bancária Oriental Brasileira S/A.
AV. CALÓGERAS, 6-A (Loja) — Telefone: 42-3574

gada. grande área de serviço rciestida da zulcjns, Preço CrS
K70.000.00. Sinal CrS 330.000 0(1. F.m
12 meses Cr$ .110000 00. Saldo em
"
OO.i.00. Ver
40 prestações de CrS
no local com o porteiro ou tratar
na CONSTRUTORA A. J. BRITO
S. A. Itua México, 41 — 3" andar
900
tel: 5'!-5301

VENDE-SE — Pará moradia ou
renda, junto à praia do Flnmcnro, aplo de sala e quarto conjugados. banheiro e kitch. Base 350 ml
cruzeiros — Aceita-se oferta para
ciinrtiçtKs cle nagAinsnto, faz-se nogócio através de Caixa, Instituto1.
.Montepios ele. — Tralar da- 14,30
às l8.:;;;o. c Celso Villela — ÜRBANO RURAL — Av. Graça Aranha
33:!. s 3012 — Telefone: 52-3052,
•:70!)9 000

IMOBILIÁRJA
89-A, sala 44.

ir

ffltè&fàs no côôfé,fiwi^te ms 4$ 22,3t> m

CARLISA,
Tel: 43-4280,

Ouvidor

141Í7B 900

APARTAMENTOS- — Vendõj

"constru-

plana, descortinando lindo panorama
cm clima privilegiado, vende-se pro.ita entrega em centro cle terreno de
ii:t x uo luxuosíssima residência dr J
família de alto
pãvts própria paia
tratamento, r varanda. 3 amplos salórs, linda lareira, grande galeria em
mármore, banlieiro dc luxo, 4 granciei quartos, varanda, amplo banh, tod o cin mármore, grande copa c co:'.
dispensa, 2
.
..
,
separadas c armários,
,
,
tura a oleo, banhs. c/ chuveiro L£ p criados c garagem, Prego
facilitada cm .1
em box, piso em mármore e azu- milhões, com parto
,,.s Pára visitas marcar hora c GO-

Rua 7 Setembro, 66, 4.° andar —
Tels. 22-8392 e 52-0532 - Vende à praia do Flamengo, esq. da
Rua Barão Flamengo, localização
excepcional, construção esmeruda, sobre pilotis, belíssimo playtropicais, pinground c/ jardins
-

cão multo adiantada, com vestibulo,
2 salas. 3 quarios. banheiro, cozinha,
dep. empregada, área com Ianque,
íiarage. perlo cia prala, a partir de
CrS 1.700.000,00, facilitados. Tel: ..
20234 900
47-;>7ffi).
— Crande apartamento.
PERMUTO
Flamengo com garage, por rasa na
Tijuca ou vendo. Inls: 45-0103.
19602 900 e|0s em cor, aquecimento cen- Hes azí',kedo - Tel. 45-2681,
lunl
"or'1
COMPRO TERRENO - Mínimo, n dc- trai, todas as peças de frents,
frente, 57-0074 e 42-17.1' i. E-IR. TT'r^
—
i.rnn« Frei
aptos, consamplas e - arejadas,
jardim botânico
•
dr0j
l.iVIO, Av. Rio Branco Í31.
—
prój;|mo n Fmitc du F^ucludc
29500 900 tituídos de 2 salas, 2 ou 3 qts.,
Imcla c iuentrega
Vende-sc pronta
APTOS. NA PRAIA, entrada 1"0 mil. 2 baniis. sociai, 1 ou 2 qtos. em- suo<a residência de 2 pavs, com tw200 mil em .'! anos e 250 ni:l em 15 pregada, banh. empregada, ar- do reqiinilc p, família dc fino rcYmo
com Jardim .varanda esorltrlo, gralldí
anos V.nz. TITO l.IVIO vende 42-1760
29353 900 mários embutidos, garagem, etc. living, í. clc Jantar, 3 tlmos citos. c.
varanda, 2 banheiros completou em
AP, EM SEN. VERGUEIRO c| 4 qtos.. Preços fixos sem reajustamento ròr. copa e cozinha com armário» clc.
2 sala.s, e garage, 2 mlliiiVs, novo, de a partir de Cr$ 1.250.000,00 com mais dep. e garagem, Grande finan- F.n»!. TITO LI(rente, and. alio
Haia vi.sitn marcar hora
grande facilidade de pagamento clamento.
vio vende — 42-176».
43-2(84
2ü::55 «oo em 70 meses. Informações tam- cóm GOMES AZBREDO .tel: soo2 írm:

FLAMENGO — Vende-se
VESTI
com
apartamentos
BUI.O. QUARTO, SALA DE APTOS. NOVOS NA praía, mio mil
ALMOÇO. BANHEIRO, COZI- metade em lã ano.-.. Eiir. TITO 1.129340 «00
42-1769,
NHA COMPLETA c Ilibar pa- VIO vende
— No Araruna, na
apto.
COMPRO
ra geladeira. — Rua Marquês Piaia. Quero tratar com o dono. D.
de Abrantes 18. com frente CARMEN. 57-9074 ou 42-1169,29506 ooo
também para a Avenida RaFLAMENGO — Vencio á Prala do Fiadial Sul. ju.ito à Praça José menRO aplo, cem 4 quartos, 3 aalnf.
de Alencar e p r ó x i m o da ¦I ha'beIm", varanda, dfii. pn. c-m-p.
e garagem. WALTER WEINSOHENCK
2tl-C(i20. 2:i544 900
praia. Magníficos para ren- — -!2-6i:i7
da, moradia, revenda. Edifício "CATETE, FLAMENGO" GLORIA —
sala. varanda,
de linhas modernas com aca- Compro aplo. 2 qt»s„
demais dep., qto. e banh. empr., edili'iiiisliiicão. Don
CONS- cio sólida recintü
esmerado.
bamento
entrada
CrS 400.ooo.oo restante dez
TRUÇÃO EM RITMO ACELE- mil
por mes. Ofertas paia a portaria
—
sem
Preços
fixos
RADO.
dêMe iornal. cx. no 2.'i:i4:! Negócio di2.T.I42 000
reajustamento. Prazo certo de reto, sem Intermediários.
—
os
BARBOSA
Venriem-fe
AV
RUI
—
Preços desde 360 últimos e Ivucuçitoa apartamentos em
enlrega.
mil
sinal
30
mil cruzeiros,
construção na Avenida Rui BnrbOtis,
edificio oe Um apartanuielo P"i
cruzeiros — Contrato 30 mil em
pavimento, piloii--, garage no subsolo
cruzeiros,,; Os restantes faci- contendo cada aparumento: hall, fcalei ia, amplo .lanllm clc Inverno, bilitados com prestação mensal bllotecs;
liv,!ig. sala de Jantai, tolde 4 mil cruzeiros sem juros Ic.tc e chnpclarlfi, rouparia, 4 ampios cils.. 2 banheiros sociais comple— Corretores no local de 9 ios.
copa. rozinliB. .I quartos ' h*"
nhelros completo para empregados e
às 22 horas diariamente.

diariamente, das 9
bém no local,
...

Vende-se »
BOTAiNICO
JARDIM
domingo.
nun Eng. Pena Chaves Mniiiivcrs.il
sala. 3 quarapto
47764 900 '¦°iie-" Quintas),
los armários embutidos, cotinha, banheiro em cor, dependência» compleMARQUÊS DE ABRANTF.S. 64 las serviço e garagem — Tralar lei.
13533 íon!
Terraço — Vende-se mag- 46-28112.
-•
r.r. Rua
Vendo
nífico apartamento no terra- .1AR1M BOTÂNICO
terreno
Engenheiro Alfredo Duarte,
cozisala,
tom
2
are.
quartos,
ço,
medindo IS metros - dc frente, c, MAMILTON
nha. banheiro, área de ser- Icnnl dc 44S,80mü Ei.vmo
23.
Braga.
GALHAES Av.
viço, quarto e WC de empre- Uu
^
401, Tcl: 22-11.28.
.
„„
as 22

,
hs.

inclusive

pada; todo pintado a óleo,
água filtrada c gelada per- GÁVEA ¦ Vendemos apto. paia enimediata, çom living, jardim
manente. Sinal li) por CdtltO tregàlincnio,
cU
piso dc márnioic, sala
de
a combinar e 90 por cento lant.ir. 4 quartos COin armirlps, 2 hasociais louça Inglõsa de cor,
financiados cm 100 meses. nhruos cozinha,
fcven com tanque. 2
copai
Tratar com SANTOS BAHDUR quartos e WC criados, ÓBiia (juenw
ate o
Av. Rio Branco 185 -- 18." cm tôclas as torneiras, a/ulc.jos
leio, pintura a óleo c outras heniei—
-—
ifti)
Telenndar
Praça Santos Dumonl,
grupo 1813
todas
pmço cr$^ i.mo.ooo.oii1 -fone: 52-7316 - Corretores apto.- mj. financiamentos
dc caixa mi
Aceitamos
no local até às 22 horas.
Tratar na IMOBILIÁRIA
ln.11,,1..

FLAMENOÒ - Lojas - Reserva — Rua Marquês de
5029 SOO área de serviço'. Sendo dotado, ain- Abrantes, 64 em frente ao Coria. de ar condicionado, Instalação de
Bennett. Reservas de
—
Run
Ssnador ligím" quente, telefone interno. 2 a in- légio
Aolo..
FLAMENGO
lojas, no melhor
Vergueiro — 180.000.00 de entrada ' pios elevadores Ottis. Pintura a óieo magníficas
todo restante em prests. àe 5.000.00, n»s peçaa principais c pliOs cte mir- nn„*ft rnnicrcial un
Marda Rua
Rua Mar
comerciai
_ Detalhes nn Lgo. de S. Francisco, ml)lc no hall. galeria, lardlm de in- pomo
^u«ijtwii
26 10." s/: 1003. T2l.. 43-8003, 2'-'172 900 , verno e banheuos sorims. Constru- ques de Abrantes. Condições
çáo de Co.-ta Pereira Bnkíl. Engenhade pagamento.
PRAIA FLAMENGO — Vendo aplo. ria e Construções s.A — Tratai pe- excepcionais
arc
co/.inha
1
entrada.
quarto,
c
lo te',- 42-S!"0, ramais, 221 e 204.
» combinar e
de
10%
sinal
4460 900
marlo, banheiro c box, Kstà pronta,
em 100 mefinanciados
90%
var.lo — 5151 financiados - Tel.! ..
RUA SENADOR VKR32-6001 — 42-5661 — Sr. NOGUEIRA, AMPLO APT.
SANTOS
com
Tratar
20291 90.1 GUEIRO - Vcncic-sc c. 2 saKs e Jar- ses.
dim cle inverno 140 m2.1, 3 qts., sen- BAHDUR
Branco
Rio
Av.
coz.,
FLAMENGO -- Rua Senador rio I de 20 m2., gde copa, amplaempga.
andar
18."
185
grupo
dep.
de
ampla
c. box,
Vergueiro 228. vendemos em bali.
- Telefone: 52-7316
e arca c. lann. Tudo c, luz direta
1813
Picçn:
construção adiantada, apar- Nunca faltou água.
"'O','
Corretores no local até 22
.í vista. Ver no n*
1.700.000.0c)
tamento de quarto e sala se- .*() apt 602, c.chaves no «pt. StH. Tra- horas.
parada, banheiro, cozinha e lar pelo tel, 4.1-02li7. 2.1490 D00
Dois p| ARENGO
dependência de empregada. FLAMENGO - Vende-se á clcruafrente
Rua Marquês
»i-_j,
;!e Dezembro 124, ap. 502
r„
Edif. sôbre pilotis. bonita vis- constando de saleta, salío, jardim de de Abranles, b'l — VCiiae-se
banheiro
social.
quartos,
ta e esmerado acabamento. inverno, 4copa.
apto. com sala. 2 quartos, haquarto e banheiro dc
Preço e condições a combi- cozinha,
nheiro em cór. cozinha, área
empre:. da. tanque c áica cle ¦:: serviço
"09
900 de serviço com tanque e hanar. Pagamento grandemente
- Av, Rui Barbosa —
facilitado Tratar na IMOBI- FLAMENGO
nheiro dc empregada. Preço
F.df. B. Laguna Vende-sc apto.
LIARIA ARCOVERDE. à Rua de 2 salões, :i amplos quartos, rou- S20 mil cruzeiros sendo 192
sociais e demais de- mil cruzeiros a combinar e o
México 158. Or. 504, tels.: ... paria, 2 banhs
pendências. Tralar — tel: 45-9929.
finanlongamente
32-7865 c 32-3331.
T.m\ 900 restante
em
92
Iniciada,
ciados
Construção
—¦
flamengo":
prestações de
Rua Senador
FLAMENGO
'" '"" t quarto con]., banh . CrS 6.500.00
A"
Tratar cnm
apt.
Vendemos
228.
Vergueiro.
kit. A partir de 440 mil cruzs. ôti- Av Rio
oportunidade SANTOS BAHDUR
local. RârlMlmi
com 2 salas, 3 dormitórios. 2 nio
Plantas e vendas C ELIAS BICHARA Rranr<-i IRt
18"
ntldar —
KranC0
banheiros sociais, dependen- - Av. Rio Brinco. 151 - Sobreloia.
J"?
'
Telefone:
22-8ll0__21617
900
s
1813
20,1
52-8926
e
Tel
empregagrupO
cias completas de
— Vende-te
Corretores no local
aptos, dc 52-7316.
da. Preço excepcional, e con- FLAMÉKGÕ
baaala,
cozinha,
Írente com quarto,
horas.
42162 900
22
até
dições de pagamento a com- nhelro social, construções adiantaIMOBIrondiçóe*
na
—
e
da.
Plantas
apartamento de
Vendo
FLAMENGO
binar. Material de 1." quali- LIARIA DOMUa LTDA - P.ua Se1 onartos e 2 -.alai, demais depen.
dade e acabamento de luxo. narior Dantas 75 - 1° f. 150.1.4 Tel: clínclas
garate. Ver A rua Marquía de
S*»6 900 Abranles. 152 1004. rie 9 as 12 clianaTratar na IMOBILIÁRIA AR 22-738S.
opormente. Tratar prln telefone 42-1:174
Excepcional
COVERDE, ã Rua México 158 FLAMENGO
187.HI 900
com ROKS1 ou MAURO.
26,
Salvador,
Rua
São
ò
tunidade
— Gr. 304 — Tels. 32-7865 e
— Vende-se apartamenFLAMENGO
vendemos excelentes aptos., em 'o na Av. Oswaldo Cruz 103. ap.
32-3331. 43114 900
2
—
FI.4MENOO
EI). ARAHIN.A Vendo na praia no ultimo andar. 12"
andar, aparlamenlo grande sala. roe banheiro, ambos
rinh» compieia
cnm bom. 150 entrada. 14S a combinar
t 252 em 15 anos Tralar rom prnprietário. Tels: 26-9193 t «-5078
27038 900

Construção:

.#

"""' —

rie , pàvlmanl0Il Cm
silve:ra te financiado. Tratar c RO- serviço c tanque e W.C.
com hi.,h
rnn> m,i
Rua
com ou sem quarto de em- centro de terreno eoin 15.00x30 00, próMarlÍ"S'
de
Carl0S
146
Rua Sete de
(eSq"
SA FILLER
Cn°í!I
orlo pnrn familla de ali» lratumen'o,
rm embut
embut., 52JS
de?Pensa,
4 arm.
pregada ¦— Garage. Sinal de com
ln,?M o ulfimo *12- %*&&!*.' àMar
amolas varanda?, galeria, 2 im^SnS de Sál " Ultimos aPtos- de Setembro 66, 4." andar. Tele- apenas
Av. Rio¦"""'
l'
,aPar,fa"os
proprietários
etc
"'I:;1
Cr$ 16.350.00. Saldo pios salões, sala dc almoço, c-"1^. i mento de frente no 7." andar
Sala" 2 ('uartos e demais de" fo"« 22-8392 . 52-0532.
.....
0 granSSíl d?' enír"adT
!S
longamente financiado. In- rlnha, d?s? nsa; e em clm.i;
corr, vista para o mar, a 2ü.-c|efoi]e
de
665
23638
a
0_^m
''S
:l banheiros ,<oe.lals, seii900
¦
pe^ências,
ttes
partir
quarto"s,
.,
»3
voround" c, iardI tropi.;„.
piav-grouna
e outro em i or.
meiros da praia constando de
èrüzèiròs e aotos de sa- —r-mw.xTs x—r- •-, formações com NEWTON C cio uni em mármore empregada,
jard.
90_° «•$. Pintura, a oleo,
garabanheiDependências paia
DE
AZEVEDO,
4M
à
Rua
México
salão,
3
inverno,
9fortun.,tlaquarCvl
jardim
u Vqua
o sepafados c dl CLAM.ENG°o7;
—,800
gem e jardim com i^puxo. Preço tu'..
ros,
cruzeiros
com
mil
d»
.
box
""'"
e
azulejos
em
Apto.
FLAMENGO
ni,
ou
Grupo
vazio
cor,
diretamen i^o.ii.ooooo. podendo facilitar
501,
tos, banheiro compl. em
Vnendêncla». fl na"tir
'&?**!&
f,Panciado$ .m 20 ano.s(- le com a incorporadora PRE tm 5 .-nos. - Av. Rio Branco. 4.» -nA<luecimenío "ntral cozinha, area de serviço com ^"ú^ ,f. JTn
d 430 mi cruzeiros Gran. ^
1e %0rj
T,od3s
Pr0XÍm0
as
" pra,a' m^mf " DIAL ARMON Rua Assem dar, salas 406-7, RAUL REB°.^sA,Sf01
de
,rente'
am<
P.6??s
tanque e dependências com- (1(.
t sa|aSi
sa No.aa
3 quartos,
:
ís dependências
iiid des ir a aS
S
,
8p8^* "ovo andar alto bleia. 51. 8„ andar t„.A
de
empregada - vaga¦- ^^A^&^&S^
— Vende-se um magnífico
pletas de '
fnformi £ íon, ffSSíSf.'
V/^tó^ c parti:
?'" 1.260.000,00
entrega imediata, com oti- 22-6350 e 42-02S5. Corretores GÁVEA
!
..'",„,,
pelo CrS
£„,,!
grande fa- radora
lc rr.no, em siluação prlvlleglada_. i'»n
na garage — apenas 4 apar- Tratar com a proprietária
PREDIAL
MERIBEL.
telefone 25r0105. Preço CrS ... cilidade de pagto. em 70 mema sala, 2 magníficos dormi;i0;:00, próprio para a construção de
tamentos por andar — Peças ^'^oo. 000.00
. a*a dc saúde ou fainili; de alto IraAvenida 13 de Maio »orj0S/ banheiro completo, co- n0 |oca| diariamente.
parto à vista e par- ses. Preços fixos sem reaius\]®\"
a
oleo, ,,. financiado'.
42814 900 tamento, Pr«ço CrS 12,000.000 U0, po" Sala 21
principais pintadas
'
—
zinha, area de serviço,
detamento;
Vendas exclusivas l3', l3" an.^\r
elendo facilitar partp a u imblnav
sancas e ferragens Lafont
FIiAMENGO — Silveira Martins - Tratar á Av, Rio Branco, ni. 4 " auTelefone 42-4723.
de
empregada,
Rua
Sete
pendências
Apartamentos, c/ hall, grande sala dar ul 400-7. RAUL REBOU(,.\S.
acabamento de primeiríssima lamcntoí ,m flnal de'-'èoMÍruçfcb
47772 900
:i,'.ij iiiol
£VL.,„ i" aa ,7 „/
3 quartos. b?n'.i°irn completo, copa
— Preço 1.550.000,00 — Si- composto
garagem — Preço CrS
de 3 quartos, saleta, sa- ?e,Sse™n, 6,J™d' .""
cozinha,
dependências para 'mor so>
—
—
Ie,s1.480.00,00
Tratar
tei^-c«i92
52-0532.
e
Rua C orreia Dutra
In- FLAMENGO
pelo
Casa niodernal facilitado em 6 meses e la, banheiro; copa-cozinha e ctc.
da, í\rea de serviço e ffrtrftgOfn. Vvc1 JARDIM BOTÂNICO
10». lefone 42-2025 — C MAURI- ço CrS 1.400,000,00, cnm tncilidpí.es clc na vende-se R. Maria Angélica 35^
129 — Vendemos apartamentos
apar
6();i ee tratar
tratar formações tambem no local,
«''^ S01 cc 602
«« aplos.
local. 129
,„«« Ver
r.o c„IAn
V« os
saldo ('.n*.-,rl*Ar.
financiado ««,
em 5<C anos
bani'.?.
3 qts.
4
a combinar, -¦ Av, P!o|— 3 salas. 7 quartos,
80;í, "7fts; <.'nm sala..fluart? «¦¦ CIO.
, Preço a par- diariamente, das
20442 900 pagamento
.
9 às 22 ho- ?
— Corretor no local. Tratar
Bronco, 151, s/ 406-7. RAUL RKílOU- emprejj. Garage. Demais deu CrS
.,.',.
ourado,
banheiro em cor. coz nha.
Jir",,,. çr$ \ 9oo';000,?0 o/parte ras, inclusive
17 ns.
— Próximo á praia já ÇAS.
domingo. área 0l)m tiimi„e revestido de azu- FLAMENGO
213S7 SOI 7.500.000,00 - Ver das 8 às
na IMOBILIÁRIA
DAMONTjfinanciada. 4484» 800
1001
"liabite-se". vende-se apartamen8840
Inf, no iccal.
47730 900 lejos. quarto e banheiro de empre- eom
'.
LTDA., à Rua da Assembléia, flamÉngo
to com 3 quartos e dependências FLAMENGO - ROSA FILLER - ESTRADA DA GÁVEA — Na pa.se
apto., sala. :i qtos.,

ou Haron. Condições
q gim
em facilitadas. - Tralar dibem
a IMOBILIAetamente com
..
ret
ia MiADi — a., ii
m,:„
de Maio
Av. 13 jPJA
NIGRI
—
Telefones
47, qrupos 801-2
32-6531 e 42-0873 — Ver os
pptos. 207, 402, 503, 504, 505
e 701, na Rua Cândido Men- 93, 8.°, gr. 801 — Telefones: etc. CrS 1.150 mil c/ ílnane, Dr. DIH- AV. KUV BARBOSA — LuxuoCEU ABREU, Av. Kio Branco, 120- •ios apartaisientos —¦
Vendo uni
des 173. 43474 900 22-3375 e 22-9715.
sobreloja - 42-1330 e 22-3654
05un 9oo Por anilat. õ:,II m2 m/m. hall, ga42Ó55
900
Vendo « Av. nni Ha:-

128

t«mbre'u>A'°and-0üpel0$r":

Correia DuFLAMENGO —
tra 37 — Vendemos apartamentos construção adiantada
— Contém 1 boa sala, 1 quarcozito separados, banheiro,
nha ampla, quarto e banheiro
de criada e area de serviço c
tanque — Ver no local. Preço fixo frente 780 mil cruzeiros e fundos 750 mil cruzeiros sinal 10 por cento, parte
facilitada e parte financiada.
com
Vendas exclusivamente
IMOBILIÁRIA BERNA LTDA.
Av. Rio Branco 11é, gr. 901
— Tels. 42-óoU e 52-9704.
42177 900

inicio de construção, tendo:
salas, 3 quartos, banheiro, toilete, cozinha, dependências com4
pletas empregada e garage,
Rua
elevadores.
3
com
andar,
por
sossegada e sem lojas. Constru-

¦02, tle frenle, vazio, cam doas bna«
«alas. sileta, 3 quarto», banhem saAtima
área de
ranria envidraçada.
Preço:
serv.ço. itaiajte. etc
Facilita-sc
(.SOO. 000.00.
parte. In(ormaçAei 25-.16B3. Cliaveu com o porteiro
39BB !*#*0

çõo a cargo da firma SERVENCO, GÓveO
com mais dc 50 edifícios já enfreguês. Plantas c demais informoções no local, diariamente,
das 19 às 20 horos ou telefones:
25-3691 e 25-8069.
47767 900

Jardim

^-g—-——-——-—_~M

APARTAMENTOS 100% FINANCIADOS - Com pequeno sinal ou totalmente financiados em 84 prestações, vendemos, na Rja Ministro Artur
Kil)eir0 355 1 entrada pela
i;ua ,,rci veloso; já em inicio
magníficos
construção,
dc
apartamentos dc sala. 2 quar^ cozin|la banheiro c dcde 2
pendências completas, e
banheiros
2
4
salas.
quartos,
sociais - lavanderia e dependências completas c garage, todos de frente, a precomços abaixo dc qualquer
sem
fixos,
qualquer
petição,
reajustamento, O mais lindo
total
panorama do Rio: vista
c indevassável para a Lagoa.
Realmente uma oferta exlraordinária! Informações e
ADMINISTRADORA
vendas:
Kua da
WAISMANN S. A.
"
Assembléia 104 - 11 andar,
sala 1109 - Telefone 52-2800.
No local, diariamente ate ãs
18 horas.

42502 1001
t.AGOA — 12.500. - PiUcett vam
—
para Colégio — CíM de Saúde
Clinica» - Pftíto de Saúde — Em«
baivaria — Chave* RAMOS DA l.A'<>"*
?07
GOA 26-757(1.

Vendo palaJARDIM ROTANICO
ahamento, préprlft
re'e rie ótim"
para ramilin de tratamento, compôsto cle fflISn de visila.s, jantar, livingronm. j. de inverno. I. de almftço,
ampla co'inha. 2 q«. criados, garasem
e Jardim, no I". pav.: hall. 5 qu*'to» findo» c armários embutidos!. J
banheiros completos, varandas. e'e.,
Preço e derna!» conno 2*. pav.
cliçòe* diretamente r F PONCE Dl.
t.EON Av. Rio Branco I3Ü. 13»., MIO'!
2>8"
la \m.
APRAZÍVEL besidenoa — JARDIM BOTÂNICO. Vende-se em cenlotro de terreno d* 20 x 30, em
cal plloruro e »o««ci;ado, e«pl*ndida
residência dotada de cortíArto e bort
eôíto a calhar para família de tr*tamento. Preço Cri 4 000.WO. Ttl. ..
26-H5S. J. GCALTFR LIMA.
27129 1001

magnífica area para rc«ld*ncia, IncOrporaçao. colcitln. etc. Tratar a ÍIub
da A^embléia, 51 grupo MI. iel, 2JÍ5020.
2X144 1001
VKNDE-SK — Ótima casa com 3 «ala», 5 quarto». 2 banheiros, lavande— Vendo terreno dt
2 quarto»
ria. copa. cozinha.
para J BOTÂNICO:
«pto.
beln
x 30 4 R. r.nf Pt"» Chave»,
15.40
\
2
FLAMENGO-- Vendo o
2
can».
empreoadoí.
depósito,
pa"Mascare
a Lopc» Quinta».
1105 do simtiioio edifício
tio». g<?r»se. em terreno de 13 poi segunda Iransv.
nha» de Moraea" á rua Almte. Ta- 34. Rua Marque» dt São Vicente, nv Pronto para ronftrulr. Pteço csrep1001 cional de CrS l.sW.Of».*) c 50%WJ}
mandare 6". de lrentc. com amola IM.
11
JOS* ti. BOMENY
2 sino». Tratar
sala eom varanda * quatro implo*
I _- Rotíriüo Silva, 1». «. 9fTi. T.
—
á
Rua
Arthur
Vendem-»',
GÁVEA
cuartot, ou 2 iaü» a 3 quarta», ccwí Ararp
at apto». 101. 201. 301.1 32-Í77"..
29»l 1«M
nha. banheiro completo com box. vadependtn__
randa de «eoico, dependèncu* co-n- com 3 Qto*-. «I». demai»
Bolânico. Re»'.
Jardim
VENDE-SE:-.
.
wU«.
I
"t.doípor C:S 2 mllhôei cia» e outro» rom 2 qt j.
Seiaâ de criada,
.. tratamento. Vtndo OU
en- top.h*
. financiado», oc. wrafem. demais *f£ndt.M;i«
S^m SC* tlc
Pauto. Preço
S»o
troco por caaa em
CrS joo m «*- "»«*nl*
C-rS^ I fm mil com menot de Cr» trtd» rt>
CrS * milhAe» V)% em !« tnrt' lt«
- MARI
It
*ne*
Mnatántm
•
ftntnctado
vuta
rnto
1 sjo mil »
d» m. fit eoniSrufJ» de 1" Aceito pre- Tra- TOR
"21. 52-92»»* • Tr**»
lanfo praio Ver tom portetrn
S3-9MC
p«.U. Propnetarto «-T5:t
Maio, 33. aala
^^ ^
tar pelo ttl.: 2S-2534, dt manai
1H77S 1001

»n *»

n
BAA

BotaniCO

LEMOS LTDA. — Av. Nilo Peçanha
—
26. 7", sala 702 - Tcls.: 22-218.')
42-8506 - Con, SR. FREITAS.
12005 1101

»i

;-'

'
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3.° Caderno

(Parte I)

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 dc Maio de 1958

COMPRA

E

VENDA

DE

PRÉDIOS

TERRENOS

(CONTINUA)

JARDIM BOIAMtO _ Vencln, Jun- GÁVEA — Vendo lotes residenciais .ClLOniA — Vendo rua Cândido Men
GLORIA — Vendo apt. novo, va- gloria
Vendo á Rua da Glória VENDO casa 4 quartos, sala, saleta GrUJAÜ — Terreno de 12 x 30, vento a Hípica, magnífico e unlco lerre- :no minimo de 600m2 com 20,00 de des, ótimo ap. novo. vazip
l
pronta en zio. R. Hermenegildo Barros,
quartos, coz. banheiro c hall, grande copa, cozinha ampla, 2 de-se pronto para construir, por CrS
110 plano, 2 freiiles. prAprin para ecll- frente, íinal Marquês São Vicente. — Itreça, c snln-qto. 'nü,Treat/Í
8. C0ln Mla
coni
Entrada 11)0
A?J°SS hf]heiros soclaiI' d?°»dé»™s
1£FE&&_____1<
leio de 4 pav. P, PONCE DE LEON.; Ba.se um milhão, com 75';. fin. em 5 mil' a comb 50
500.000.0,1. Ver na Rua Professora Jubanh.
kit.
frente
c
WàrtiMàto;
nane.
çom- | rema Machado,
___&
Av. Rio Branco 128, I. 130!). ;anos. Tralar MAHIO ECHENIQUE - Inf. 42-1337 e T D3AS.
P|c*as(.'mprcRada' (,,vcrSos armitiusi
junto e depois do n» IPANEMA — Compro terreno em
i CrS 390.000,00. LACERDA - b™™ fsitso sala
?,i?
5
f
,,«
,™
ML
21827
1100
embutidos,
42-2584.
27225
garage. primorosa constru- ÜO (ess:; rua começa em frente ao n.u fronte á praia pelo menos lõ me10011
22299
2167a lOOl .Tel._
22299 1100 57-4100
1?-1<MQ
.manco,
57-4190 oc 32-3949.
Preco
—
CrS
.1.500.000.00
da
sendo
Rua
Borda
do Mato), e tratar tros de frente.
351
H.
GLORIA
Barros c. C. Mendes f
par
GÁVEA
São Conrado
EÜCLYDES DE
Vendo, LAGOA — V. mag. apto., de frente. CÂNDIDO MENDES
:í9387 1100 —
Vendo-se apar-1034
120u MELLO —
Terreno c. [rentes ric 7 e 14x25 le ã vista, parte facilitada e parte 22-5704.
and . em edif. de 3 pavs., c. s., 3 lamento pequeno em ct\rjein recém-' _.
na Rua Iposelra, em frente ao n.
Av. Alm. Barroso, 91,
'
financiada. Aceito como parte pagaPreço:
700
mil
c
lateriás,
n
'
pag
—
a Rua Joaquim s s 402-3. Tcl. .12-7010.
bn trega cm 5 meses comb. c.
imohiuahA
magnífico terreno de 40,60x42,00, com: dormitórios, deps. comps,, por Crt construído.
carlisa -OLORIA
— mento apartamento Leblon com am- VENDE-SE um prédio
WALDEMAR ROQUE
bosque cb mangueiras. Preço Crs l.250 mil, c. financ. E.stá vazio. Be- Ouvidor 69-A, sala 44. Tcl: 1:1-4239.
,— Vendemos excelentes aptos, ae
de Assembléia n, s, ioo;i. Tel: 52-9640- pia sala, 3 quartos, etc. Ver e tratar Palhares n° 721, tra.ar a Rhí Araújo
-,3
—¦
lissimo
c
56.
2o
and. s.
—
Porto
Alegre
n°
DR.
GABRIEL
DK
o
ponto.
metro
14880 1100 si. c cito. sep., j. inv., arm. emTratar
1.000,00
quadrado.
0439 1100 Avenida Júlio Fui Indo, íl
esquina sr. FERRÈZ das 9 às 11 lu:\\5,
C/ OSWAl.nO SANTOS PARENTE, ANDRA DF. —: Alm. Barroso 90, s A^Tf. URGENTE
IPANEMA — 2 salas, 3 Quartos
Araxâ.
Tel.
bill.,
38-5874.
2;i;i5i)
Vendo
coz.,
área
2
1200
serv.
ligados
cV
tanque
e
0041 IMO
Av. Nilo Peçanha, 12, salas 4i:i e 414.= 810; 22-2931 c 22-5599.
Vendemos magníficos apartatendo cada um quarto, sala,
ban. deps. empr. Tratar na rua S. SalORAJAU' — Vende-se casa env aveni20102 1001
—
Sá
VLina,
ap.
V
â'Rua
GRAJAU'
,
menlos
d
11
com l grandes salas, pini
de
vador.
:í(i.
somente
Tis.:
GÁVEA — V. á rua Frederico Kyer Podem ser vendidos separados, oil,1
casas,
25-3691
c
sala,
25-S069.
e
quarto, tipo casa, de frente, cnlr. imediata
JOCKEY — Vende-se apartamento, ótima residência, centro de jardim mo empreso capital lfl', lenda '¦''- Temos
banheiro, ™™n«
tarias a óloo, 3 quartos (sendo 2
cozinha re area
tanque j com sala, 2
área oc
icnios também
iam nem Olliros
outros em cons- GRAJAÚ — Vflllde-se à 1'Mça Fei- :""""r"".
deps.
compls,
quatos,
rjom living, 2 quartos, sala de jan- c. 10 x ISO, tendo: var., 2 salas, 3 trefio vazio — Io quarteirão Cândido
e quarl ocle em»reB
empregada. M»ila
Muita c?ü,"
con ] CrS 850. mil, c. CrS 450 mil a vista. com armários embutidos), copatrução.
47768 1100 mundo Rego. esquina'da Av.' Enge- aímlííf»
— 1103, 42-3335, trução.
n'"\
tsr. etc. pelo preco d' 1.550.000,00. —| qts., deps.
°"'*°,p r^'
°í, a> Ru» Paula
completas
Bnto. 187. i — DR. GABRIEL
e garagem. Mendes. México' 70
h., J Rtchird. mugniíicoí aparta:
DK ANDRADE. - cozinha, banheiro social em côr,
IHG.íS 1100
Tratar na IMOBILIÁRIA ALEXAN- CrÇ 2.250. sendo CiS 1.000. a VisW
fRnvor
co
sr- G°- ! Alm. Barroso, 90, s. 810, 22-2931 e .. área de serviço
GLORIA — á rua Santo Amarb, mentos, eom sala. dois quartos ba- ??5|
rom tanque com
„*e'i'
- ORG. IMOB. DR, GABRIEL DE
DRE KAMP, 42-5710 e 32-3872,
— Vendo aparta- apa
apartamento constando de: 1 sala, nhelro social, cozinha e dependências MoftMtalaPPmiM
22-5590.
GLORIA
Instalação para máquina de lavar
-™, u«nr 11,1 i r.tuiAi, BKUNU
20452 1001 ANDRADE. — Alrnle.
BRUNO^TnV
-,.«
LIDA, I
Barroso 90,
1'
i_
/!...! 3
.
. .
ri•mnmaiirto
rwrsaim,
M.Jnnl.
roupa. Somente 4 apto. por anQuarto (Independente), banhei- ^S^^rSo^bv"'" Rua do Ouvidor. 160. 5o. and sala
s. 810. 22-2!):íI e 22-5509,
mentos de diversos tipos —
LAGOA — Vendo á Hua Ilrlefonso
GRAJAU' -- A Rua Grajaú, v. 6tlmo dar. •; elevadores
514. preço CrS 550 mil. rendo
complel0
"tchinete. Ocupa-JSéítSoVe^^rS,-,'
sociais. Preparle
frente,
vario,
Av.
Nilo
!,n
STOCKLER
s.,
aplo..
S.
com
var..
de
PE1-- financiada. Enlresa Imediata.
apto do LAGOA — Excepcional residência —
slmão Lopes
magnífico
,c
d,0c,c.0,IV0ntl'a,n
vencido. Preço ,h c,e CrS 790.000,00,
>m parle lí"anono —T«lo
«caba- ços a partir de CrS 1.940.000,00.
deps. Bom
p.„'u
,cc
e| 802
duas salas, três qfos. banh, cozinha De Luxo, centro'"ile"jardim . '15 31 Peçanha
2^287 1200 ,'1 qtos., demais
155,
s1
Tele- r>5 475.000.00 com CrS 230.000,00 ciada. - Trata, com a construtora e
Sinal
CrS 150.000,00. Escritura
: metno com sancas. OS noo mil. lendo
'
"" '
entrega
Imediata, nova. dc 2 pa-1
e magnífico jardim de inverno por 47,
fones 22-7221 e -32-9261. financiados em 5 anos. CIVIA — proprietário. CONCIL. Rua México, GRAJAU — Vende-se uma casa alu- metade em 3 anos, — DR. GABRIEL CrS 150.000,00. 4 parcelas durancada
sem
contrato
-1571
1,500.000,00 com 50'; financiados. vts., tendo no 1". grande varanda en—
à
MB.
sala
Rua
Caruaru
\
e
805,
tfelefones
ii,
DK
Alm. Barroso, 90, te a obra. 5 anos de
ANDRADE.
financiavidraça
20444 1100 Trv- Ouvidor. 17 (Sec, Vendas, 2» 42-5312.
12839
1200 -11, fundos, com entrada independeu- | s. 810. 22-2931 e 22-5599.
Tiatar ANTÔNIO II. OLIVEIRA inverno. c. magn. vista, lardlm de;
*"__"_'_
mento após a entrega das chaves.
and.). Tel.: 52-81GG, de 8.30 as
11 salões, hall, 1 quarto tle rT?-,^iT~Z—rr7
grande sala com lareira e bar.
,.
ile;
rraio para incorpora-, ignn. hs.
1001
42-3539 — 1I-9HG. :j0l!)6
42184
llüo ATENÇÀOI
Vendo no me- s,nla <'« almoço com vitrine embuti- GRAJAU' — V. a rua B. de Bom Prestações mensais de CrS
««o^Vcn-^o, „ .„,., ho, ,„,„„.
í»*-^
da, 2 bons
11.120,00. Informações e vendas
a Cândido GLÓRIA _ aoi»., ótimo, vendo, a 15 lhor ponto residencial da rua no embutidoquarlos com grande arma- Retiro residência dividida em 2 moJARDi/Vi BOTÂNICO — Ven- garagem, quintal ^ft&^A
do
de
Barros
(próximo
c. galinheiros c Arcom gavetelro, banhei- radiai independentes, caria unia com exclusivas. ORBI — Organização
medindo 1J.5" x 72..50. Pre minuto.': (lo Centro, alugado s/ conro
social
com
tlemos por 1.220 mil cruzeiros vores frutíferas. 2". pav.! liall. ,1 Mendes)
box e sranrie armário 1 sala. 4
Engenheiro Richard aparta3.000.000,00.
LOWNDES ífc trato,
CrS
no local
qur.rtos e deps. completes, Brasileira dc Imóveis,
sala. qto. sipnrado, banh..
e enormes quartos, 2 banhei- ço
C0I1., hox
envs
*e- mais 1 terreno livre com entrada In- rua Visconde de Pirajá n.° 12-14,
'" Av. Pres Vargas, 200,
' ' itoa
com 400 mil cruzs. financia- ótimos
lerraco e cozinha. Preço mentos de luxo sobre pilotisiffií?"^0**? embutidos, Para
in'
ros em cór, completos, louca
jard.
ln-1
¦12405
depen- Tel 23-6047.
rmárlos
1100 CrS 580 mil.
medindo 11 x 31, zona de das 8 às 21 horas. No centro rua
til;.nP*s
ç/ 250 mil de entraria.
1'ara empresaria, varanda, de- Sdependente
dos em 3 anos o anro. S-401 glês c, box e armários. 1 roupa |S| 201
COm garagem,
play-ground,
pavs metragem tolal de 11 x 50, México, 164-6.° and. Tel
20411 mm
ria, 1 capela, grande terraço, Esca
Guacy —-lIní8' cabral. 43-0004.
Edificio
GLORIA"
CrS
4.000.
da rua Min. Artur Ribeiro n. das
lendo CrJ 1,600, fin.
todos
de
frente, composto de: Ca°r i^^Xi*Ho*é&à' por
de mármore Cerrara pinturas a
4347!) 1301)
em 5 anos. Pronta entrega. — ORG. 42-9393.
5>
86, com vista para a Lagoa, óleo, grafltex, água cm 'abundância, Rua Benjamim Constant, 104 GLORIA
w
vestibulo,
«ndar,
saia
ampla
Vendemos
1.
óti,!,lav',„(il'l',dor
sala,
maq2
IMOB.
DR.
GABRIEL
'
DK
ANDRA"Garantia
ltí'i
42-0900.
^'íiíii
.
lonn
¦¦•»
lindos jardins com pèrgolas. Cií .. —
IPANEMA — Vendo OU troco aoto.,
e Segurança a nificos
com 3 quartos, c
armários 5.OOO.
aptos.
s.
demos quartos com armários r,.TlT-.
XXlr DK. — Almte. Barroso 90. s. S10 — de
,
prontos
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cnin o excepcional financiafrente, 3." pav., c/ hall de entra23-2831 e 22-5590. 27160 1200
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-rot'
embut., sala, banheiro,
cozi- mento de GO1",, e ainda facllllando-se Preço Fixo" — Os melhores quarto, sa|a e demais depen- embutidos,
área,
banheiro,|ehrti uò~flm <i'a Hua Borda do Mada, living com ampla varanda, quara
entrada
ou
Io),
—
recebendo-se
terreno 12 ít 36 me- GRAJAU'
Praça Edmundo Rcro 38 to separado, banheiro nobre, cozinha,
aptos apartamentos. Sinal de 10 por dências - - Ótimo negocio
nha, quarto e WC de empre- Mais detalhes
empregada.
Preço tros. vendemos
p! dep. de
com — DR. GABRIKI,
Preco CrS 320.000,00 com 10',. apto. 407 — Vendo
Amplo
aparta- área c/ tanque,
e w.e, dc cmgada, area com tanque. Tra- DE ANDRADE, - Amle. Barroso cento em duas parcelas. Ulti- renda ou moradia, tendo em 490.000,00. Sinal 30,000,00 — dn entrada, 12 reforços e prestações mento, acabado de construir, local pregada, em lugarquarto
alto, sem falta da1)0,
s. S10, 22-2031 e 22-5590.
mos apartamentos de quarto vista a excelente localização, promessa 30.000,00, presta- mensais de CrS 12.671.30 cada uma, aprazível, condução e comercio á gua. Preço OS 690.000,00, Condições
tar na KAIC — Rua do Carmo
mais 411 prestaçSes mensais
dc vestibulo. otlma a combinar nu troco por aplo. menor
l'r* poria, composto
271 fili J 001 e
sala separados, banheiro, Ver hoje rio local com o Sr. ções de 5.000,00. — O
27 — G 601 —Tel. 22-1860. JARDIM
sal- 4.071.30. _ RUDOLF KAflTER de&• CIA
sala (18,75 m2) dois bons quarlos. no Posto 2 ou nn Centro, facilitando
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Av.
llio
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e
dois
cozinha,
173,
—
inverno,
sobreloja
ampla co- a diferença, Ver A nua Saint Roman,
Joaquim ou Haron
jardins dc
46794 1001 Cumpro casa c. Jard. 2 quartos coz
quarto
Condi- do em
pequenas parcelas. Tels: 22-6545 e 42-4035.
- .banh. ele
zinha e banheiro pintado a óleo, es- 271, .7 o porteiro Agenor. — Tratar
a'é 800 000.00 á vista
cias de empregada e area cj ções bem facilitadas. Tratar Tratar tel.: 26-0281 — ANITA
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W.C, : c/ o proprietário, na mesma rua n.«
quarto
Vendo
Negócio
—
urgente
S773
52-0767
52-1787
'írreno
Construção na quar- diretamente com a IMOBILIA- GELBERT — Atendo diária- GRAJAÚ — Hua nova, perto do final e area de serviço. Preço: 250.000,00 285. <Qu?m vier dc ónibu.» ou lotade esq
c 71m dc Irente.
57-7013.
K'0 1001 tanque.
l.BOT n,2 c WALDEMAR RO.
do ônibus 110, começa na Rua Ala- a vlsta 289.150,00 facilitados a com- cão deverá saltar na esq. de Gomes
- Assembléia 11, s, 1003. Tel: RESIDÊNCIA DK LUXO — JARDIM Ia laje. Preços a partir de 660 RIA NIGRI — Av. 13 de Maio mente das 9 às 20 horas. Ótiu.,
binar e 360.850,00 financiados em 5. Carneiro com Bulhões de Carvalho,
f-. UE
"<?. "tua
22-9040.
20442 1C01 BOTÂNICO. Vende-se em centro de mil cruzeiros com grande par- 47, grupos 801-2 — Telefones mo neaócio! 17890 1200 MtofíVL"*.
Tratar pelos telefones 38-9004 onde Xinda a Rua Saint Roman).
cân" anos.
terreno magnífica e aprazível c«sa rie
VA"dT.rtffld.^Sffl e 52-1655 — Dr. HAMILTON.
financia21811 1300
te
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LIMA.
1001 da — Incorporação, Constru- apartamentos 207, 402, 503 Rua
Ensgenheiro Richard edifício pela P.D.F. Preços a'partir dc Cr$
les Juntos a Av. Albuquerque,
—
e
Ipanema
27130
vendemos,
à
Rua Ba— Predio de 2 pavimen-;
12x38 rada. Preço! 2 milhões p lo- VENDO — Em transversal
com pequena
tor todos apartamentos de 300.000.00
entrada a! VENDE-SE
rão ria Torre, 698, apto. 13. com 3
a ção e financiamento de JOSÉ' 504, 505 e 701, na R. Cândido íosétVict<
tos
com
4
varanda,
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banheiquartos,
c
o
restante
]
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e aris- ÍAI70AUV-— Von,lic
Ml fs
j
1-7o
m<m r,ü frente composto de ampla sala, va- combinar
quartos, 6ala, dep. dc
coziNJVendas
biéia lis . 1003. Tcl: 22-0540.
Mendes, 173. 43473 1100 randa, ótimo
mensais. tabela-Price. RUDOLF1 vo social, 2 salas, hall, copa, c óti- nha, ropa e banheiro. cniprcg.,
tocrátlco Palacete com conf. acomo- MIZRAHY
quarto, banheiro, co- '"voes
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1001
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Av.
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Rio
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Atende-se
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piscina
RIVAL
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área com tanque. Sinal Cr$ Branco 173, sobreloja.
prop. para cm.
sendo sinal de CrS
Tcls; 22-0545 moderna. Tem entrada para carro. | 200.000,00 e o restante
baixada ou grande Familia. Prccn
GLORIA — Rua do Russel, n.'30.000,00 promessa Crs 30.000,00 c 42-4635.
pein Caixa EcoLAGOA — Botafogo — Últimos Cr.* 12.000.000,00
'5772 1200 Ver de 9 às 12,30 lis. Rua Caruaru, iiômlca
com fac. Av. 13 de no local. Rua da Quitanda 30,
:gi?ajaú
cm
20
ano». — Tratar na IMO119 ou pclo tcl.: 23-2312. Grajaú,
— Veiado sólida e conf.restd GRAJAÚ — Rua Marlanópolis
aptos. — Vendemos
ao lado do Hotel Gioos
últimos Maio, 23, sala 2204 Tcl. 52-57b8,
206 e 208 — Telefone 496
BILIARIA LEMOS, LTDA., Av. Nilo
ao
grupo
(
12001 Peçanha, 26,
na Rua Vise. dc St». Isabel, 578, ten- fim da Rua Borda do Mato), vendeaplos. (ainda lemos de frente) no
22234
1001 52-1002 — Travessa do Ouvi- ria — Vendemos aptos,
sala 702, c/ o SR. FREIcom do
27145
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qtos. com varandas, í mos perln da caixa d'áçua os Últimos GRAJAU — V. apto. frente, c/ llOrhí, RE, tel. 22-2483. 42020 1300
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para
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qtos.,
Dc 3- pnv,"s e ,<Mdependências
Ver no local e construção, preços CrS 500.000.00 e financ. Dr.
DIRCEU ABREU, Av. Rio APARTAMENTO DE I.UXO, compro,
46776 1100 quarto, banheiro e kitch. - mais
quina de Humaitá. cm final de raço superior descoberto. Amplas e 52-3311.
trator c GUIMARÃES na H. T. Oto CrS 680.000.00 facilitando. Tcls: .... Branco, 120-s/loJa. 42-1330 e 22-2654. em Ipanema.
Praça Eugênio Jardim.
Inúmeras
acomodações.
ólima construção
Terreno do
400 mil cruzs. com parte fi- ni, 58 s| 1 sala 202. Tel. 43-5447.
c vestibulo,
i
22-0545 e 42-4635. RUDOLF KARTER
1200 ou Leblon. com 2 salas ou salões. \
.
15 x 28, Tratar: „OSÉ N. BOMENY GLORIA — Vendemos ótimos anar...
,
204.12
sala.
I
187311
1200
&
CIA.
LTDA.
Av.
Rio
Branco
173
quarto (peens amplas c -- Rodrigo Silva,
PRINjardim de inverno A frente,
tamentos em i\ locaçfto a Rua cjm- nanciacla e facilitada
IS, s. 000. T.
sobreloja.
5775 1200 GRAJAO — Rua Canavlclrnsi 2:!0 quarlos,
Reparadas},
lia- 32-6775,
npAIM'
quarto-ntixiliar,
2 ou 3 banheiros sociais, em rua quo
Praça Edmundo Rêço, 31;
::n|eri lôôl dido Mendes, cons!: quarlo, banheiro CE CORRETORA
imwpiui«
IMOBILIA—
nheiro e cozinha completos, arou
Vendemos
apartamento
não
Acabado
de
construir,
de GRAJAÚ — Rua Marechal Joffre. no
=1. Preço Cr$
apl0i g0,
em ficnm 60ÇÍ
50% bia ca
CrJ 400.000.00 com
,. Klsl,
passe ônibus e bonde. — Telef
«
o
ir -míve'tanque e lerraco,
SSÇRITORlb
LEITE. 20122 1300
financ. em . •- <¦¦
DRITORIO |>jA S. A. — Rua da Assem- Frente, lado d,, ,.nbra, com vcsiibu prolongamento icm construção 1 des- nal rie conslrnçãn entrega em (i 52-6540. SR
Io, sala, 2 quartos, 2 jardins tle invei la rua vendemos os últimos lotes re- meses, de hall, sala e
imobiliário Mario r. Paiva e bleia 104, s 311 — Fonesno ?.", .'!" e 4" pav Predio d» 1
quarto se- IPANEMA — Vendo apto.
lho,
—
frente, sabanheiro
cozinha
;•
e
Rua
Rod-'—""—
,10AO
pintados
BREVES
ou
sldenclals
apartamentos, parados, banheiros com banheira e.
para
pu vis... sóbre pilotis, c elevador,
22-6599 e 42-3196.
óleo, Rrande quaito de empregada ou Preços a
qtt).., banh. coz.. ocup. s/ contr.
CrS 470.000.00 box. cozinha, quarto e banheiro dc la. 42-1473,
partir de:
solário e play-ground, construído GLORIA — Vende-se apto. de quar- 10. s. 506. Tel. 52-1413.
3."
MONTEIRO-MORGADO,
27136 1100
quarlo \V C. e area. CrS 400.000 rie com 10', de sinal riiais 12 reforços
to, banheiro e kitch.
Rua Cândido.
em centro dc terreno, Entrega an- Mendes esq. Gloria.
empresada, área do serviço
com
1300
RUA DA GLORIA 3
Tralar
maVen- entrada, 257,000 facilitados.e 443.000 em e prestações mensais de CrS 18.021,70
20402
_
GLORIA: — Vendo c. 3 e 4 qtos. tes de 00 dias. Odcnis p ras;iis e Ilha Snr. OSCAR 27-5411, pela
anos. Tcl. 38-0137
.
tanque
150.000.00
Entrada
0.950
120.)
CrS
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mais 48 prc«.tnçó>s mensais
çnda
"duplex" último
• 1 POR ANDAR — VenIPANEMA
demos apts.
duplex
neste
aptos,
ediamplos
'
filhos Preços dc (rs f,XB ale
pav"
de
CrS
6.271,70.
190.000,00
Habite-se
Saldo
CrS
r,„AIA.
;.„¦¦¦
RUDOLF
KARTER
&
CrS
em
1003 1100
demos à Rua Visconde de Pirajá. magi
GRAJAU — Av. Juho Furtado. 201. CIA. LTDA..
*:.:_
, Vazios — c. garage, dep. comple- ticio,
Av. Rio
Branco 173. 40 prestaçfies de CrS 7.500,00. Ver nilico
com i1 sala,
Tld. C mais dc HO'! financiados. GLORIA —
1 quarto
e aptos, 201. 202 302 - Vende-se, dc
apto.
rie 3 grandes
Aplo. de sala c quar-: tas. c, 1500 em 15 anos. Tel. ...
sobreloja.
Tcls:
22-6545
e
42-4035.
Parte à vislu bem facilitada. Ver In sepaiados, cozinha,
2
r,!")sdemais
no local c tralar na CONSTRUTO- C armários embutidos, jardim iliartoj
si,,a. banheiro, n
demais dependências. Preço:
050 mil, com!
dr InDr. ORLANDO,
5774 1200
área
110 local qualquer dia e hora r! Sr. entrada de 330 mil. Resto a combl-! 32-0004.
armário
ibutidò,
en
'tldependências,
RA A. J. BRITO S. A Rua México, verno, grande living, saln dc jantar,
ACfl ™,il
......
.:_ 1 onr
20292 110016SO
mil
cruzs.
sinal
325
—
mil
com
.
1
banheiros
hada.
fe
tanque
lacirilliada
sociais,
nar.
Tel.
copa-cozinln,
26-1134
—
SOBRINHO, até 21
dep.
GRAJAÚ
Vende-sc ou lroca.se por 41-3.° andar tcl.; 52-5301.
ROGÉRIO. Tratar exclusivamente
MARIO. VICTOR. CiA„ apartamentos ou terreno na zona sul,
completa de empreg.
20308
1100 gloria — vendo 2 casas cm ter-.cruzs. e restantes financiados Informaçõe
c DR. GABRIEL r>K ANDRADE, horas.
1200 Preço CrS 4.150.000,00 e garage. —
'endo
sala
LTDA.
721.
13
rie
Maio,
23,
Av,
2
1,0
cem
sendo
tiO
2
tíe
magnlflci
pavtos.
por
residência
a combinar. Tratar c1
pavimenAlmte Barroso, í)0, g| 810 — fi1-:ifl3l GLÓRIA — R. Benj. Constant — VenIMO- Tel. 52-0020 e 52-9285, 13785 1200 tos em centro
uma 2 salas — 3 quartos -de grande terreno com GRAJAU' — R. Vise. rie Sta. Isabel] cento a vista e 40 por cento em 8
e 22-5590. 27168 1001 d" ótimo anto., vazio, pinl. a ól o,! cada
anos.
Maiores
detalhes
BILIARIA
—
CORRETORES
BERNA LTDA. —
Preço CrS 1.500.000
muitas árvores frutifetas. É de ótima 512 junto a Av. Júlio Furtado — Ven-!
todas as peças de frente, lndevassá- 1 banh. etc.
GRAJAÚ — Rua Marechal Jofre, 150
ASSOCIADOS - Av. Alm, Barroso,
óleo de-se pronta entrega, em centro de!
Ioda
a
pintada
ATENÇÃO JARDIM BOTÂNICO — /ei alio, 3 qa., sMão, j. inverno, co-j cida. Tratar, 32-0200 VIEIRA MAT- Av. Rio Branco 116, <yr. 901 aplo. "01 — Vendo amplo apartamen- construçSo,
90 - S| 801-2 - Tels.: 42-4330 c —
TOS.
22233
110!
Compoc-Se glrtnde terreno, luxuosa e conforta-,
rie alto luxo.
Vendo ótima residência para entrega pa-cozlnba, banh. ,¦/ In:: rir. — Tels.
— Tels. 52-9704 ou 42-6613. to cohi móis dc 100'Y)2 acabado tíe acab.nnciite
27277
130(1
salas, copa, cozinha, .toilete e vel residência, nova. de 2 pavimentos, 32-6750.
Imediata, Com acomodações p/ gran- 42-51)55 e 40-9906 — Dr. NEVES.
GLORIA — Com apenas CrS
construir, dc frente, tendo ótima sah dc 3
nn
.
no
2o
1°
despensa
4 quartos própria p, famlia rie fino «óslo, com IPANEMA — Vendo loja de 4,20 x
e
rie família, em terreno de 14,50 x 30,
pav.
42176 1100 coiti sancas e florõcs, 3 bons i '.'. X.
20:!327 1100 130.(.".io dc entrada, vende-se o ao
Com 2 sala-i, varandas, copo, cozinha, APARTAMENTO de frente, banheiro c mi box, ampla banheiro grande terraço. Tem 4 va. jardim, varanda, duas salas, 3 quar- 83 pronta, facilito pagamento — Ver
Rua da Glória. 3')7 da rua Fialho n\ 15. dc frente, OLORIA — Vendemos otmio
V quartos, 2 banheiros, jardins, gaia- 04-08 — Vendemos
aparta- cozinha, quarto rie empregada e \V. randas. Informações detslhadas com tos c, varanda. 2 banheiros comple- a Rua Visconde de Pirajá 431, v*r nn
com quarto, sala, co inha e banheino
edifício
Paliamento na Rua Cândido Mendes, 227
Ltda. á Rua Ouvidor 86 — 5o tos em cór, c. armários, s. dc almoço meai com Salomão, e tratar à rua
íe, lavanderia, 3 quarlos p/ emprega. dio em
C. e área rie serviço. Preço rie CrS Emir ':3-0062
Incorporação magníficos apar- vo completo, c o saldo pcla tabela apto, 503. de frente,
rias. Construção moderna. Ver na Rua
Tel.
e 23-0688. Preço CrS .. copa c cozinha com armários, pomar,1 Evailsto da Veiga. 35, i| 1703 com D.
com
sala,
em
formfl
Price,
de
aluguel,
Ver
gran600
1,300,000,00
mil
cruzeiros
à
sendo
sala
quarto das 11 às 13 horas. Tratar na Av. de quarto, separado da sala.
Araucária n.° 230. Tratar <¦/ Dilo Ma- lamentos de vestibulo,
combinar. qlo. e banheiro de emp. e garagem. YOl.FTTE - 22-0165.
condições
a
hall Vista, 250 mil cruzeiros à combinar e 4.000.000,00
citado, fones 52-8428, 42-2467 e 20-4452. (separado), jardim rie inverno, h.i- Graça Aninha. 228. 3" , sala 301), dai. com armário embutido jardim
18865 1200 Grande financ. — Tratar com GOdp
1300
450
mil
cruzeiros
financiados
em
cinnhelro
e
cozinha,
completos,
29107
quarinverno
banheiro,
Nota: Preço CrS 6.000.000,00 com Vl) .
MES A/.KREDO. - Tcl.: 45-2684
Ver e co anos, Procurar o encarregado no
Io e banheiro para empregada, arca !) As 11 hs.. cnm o rir. BARBOSA, ou trata,- na EMPRESA cozinha.
GRAJAU — Vende-se casa luxuosa,
AV. VIEIRA SOUTO — Apto. Super
financiado no prazo de 5 anos.
BRASILEIRA
DE
120(1
tel.
25-532'.'.
2l!:07
1100
pelo
29149
Luxuoso com 2 salões. 4 dormitórios,
ADMINISTRAÇÃO LTDA R Quitan- local c tralar com o SR. FENANDES, moderna, novi, 2 pavtos., 5 quartos,
2!i::7fi 1001 rie serviço com Ianque, ótimos aparTel. 38-0727:
20240 1200 banheiro inglós, 4 arms. e cofre em- GRAJAU — Vende-se — Urgente, óti- copa, cozinha, 2
lamentos com vista para o mar. Pre- OLORIA — Vende-se o apartamento (ia, 47 — 3", saia 1 — Tei: 52-5749.
quartos de empre-covarandas,
—
2
belas
2
dc
Cr$
680.000,00
a
salas,
com n" 310 de quarto e .sala, banheiro e
partir
Vendemos v"s
TERRENO
GÁVEA
mo apto. de frente, sala, 2 quartos,, gada e garagem. Preço Cr$
noo prestações Cr$ 4.000,00.
salda nutrido*'
27267
aplo.
e
cozinha
modernas,
copa-cozinha.
próximo à Rua Visconde de Albu- apenas II) por cento de sinal. Am- COíInha n Rua Hermenegildo de Bar.
700.000
ele.
para
00 eom 50 por ccr.tr, tlflinFinanlo. de Cr$ .., ?.
o..... r.t pa
em .,,„,.„„,. .,.».!,»
dâ8u«' «:"W- ,Pne,,° 250.000,00, parte A vista r n saldo ía- ciados em 5 anos. Tratar SOCIEDA3
querque, magnífico terreno com 700 pias facilidades dc pagamento e ti- ins n° 8, eriificioEstrein da Serra — APTO. DK FRENTE _ Glória - Ven- HJJ «^'"V,.?., ».l?" ,/aSS, "™
emPre*r'"5 «¦
'".'.
"ICCA" LTDA. —
- cililado. Aceito
ni2. Plantas e Inf. na IMOBILIÁRIA nancianiento. Vendas
exclusivas — Preço CrS 400 mil. Faciliu-sc 50rr. do c. entrega Imediata, c. sala
vista
35%
a
3.200.00,00,
e
DE
Ver
rias
RtaO
íSjEv1
10
Vi".
IMOBILIÁRIA
IL„ir
propostas.
jQ2J,i
'?.ritinrion.
MINERVA S/A; Rua do Carmo, 38, 2." Avenida Rio Branco 100, salas 201-3 CELSO
Fflçülta-se 50r, depois de 13 quarto feePBÍfldníi"
etc F.".- ANITA CELBEkT — «rendo Olaria- Troca-se por aptos, ppq, 7,ona Sul — Jis 12 e das 14 às 17 horas. R. Mearim Av. 13 de Maio, 23 — 4° and. Tels.;
findar — Tel. 32-6035.
<— Tels. 52-7239 e 42-3617, com a CO- lioia.s. T<-!' 42-F.CB0. R. oto.
cillto. Tratar i Av, Rio Branco 128 menti das 9 ás 20 horas. Alugada sem contrato — 45-1125.
250 — Apto. 302. Tel.: 37-5467.
52-2212, 42-1188 t 42-8597.
43182
2723(1 1001ÍM1TE, LTDA
ilt;0.
21855
21833
1100 S. 1.111.
1100!
17HR4
1200
18451
1200
17362 1200
131,0
Í40«

Ipanema

._2J?.04

L300

Grajaú

La

Glória

/

IMOBILIÁRIA

NOVA YORKI

VENDA
DE
APARTAMENTOS

Av. Rio Branco, 131 -14.° andar - Tel.: 42-4669 - Rio de Janeiro

COPACABANA
SALA — 3 QUARTOS — Copacabana — Entrega fim
fio ano — Domingos Ferreira, 180. apto. 604 — Vendemos magnífico apartamento de: SALA — 3 QUARTOS
ARMÁRIO EMBUTIDO — BANHEÍRO — COZINHA
AREA COM TANQUE - QUARTO E BANHEIRO DE
EMPREGADA — GARAGE — Preço: CrS 1.450,000.00
¦ (preço fixo)
Entrada: CrS 145.000,00, Por môs:
CrS 14.500.00. Mais informações na IMOBILIÁRIA NOVA YORK S. A. - Av. Rio Branco, 131 — 1-1.° andar
- Telefone: 42-4669.
X SALAS -- 3 QUARTOS ¦ Copacabana Entrega em
7 meses — Vendemos ótimo apartamento de: 2 SALAS
3 QUARTOS COM ARMÁRIOS EMBUTIDOS — 2 BANHEIROS SOCIAIS EM CÔR
COPA - GRANDE COZINHA COM ARMÁRIOS AMERICANOS -- AREA COM
TANQUE - QUARTO E BANHEIRO DE EMPREGADA
Acabamento de luxo com pintura a oieo. Elevador
privativo — Garage. -- Preço: CrS 2.700.000,00 — Entrada:
CrS 500.000.00 — Restante facilitado e financiado em 4
anos. -— Ver no local a Kua Toneleiros, 261, apto. 901 -Informações e vendas com a IMOBILIÁRIA NOVA YORK
Av. Rio Branco, 131 — 14.° andar — TeleS. A.
íonc: 42-4669.
«

LOJAS — Copacabana -- Entrega em 30 dias — Yendemos à Rua Rodolfo Dantas. 101, próximo à Barata
Ribeiro - Preço: Cr? 3.100.000,00 -- 50rr de sinal e
o restante financiado em 3 anos — Ver no local com o
Sr. Silvestre. — Informações c vendas exclusivas na
IMOBILIÁRIA NOVA YORK S. A. — Av, Rio Branco,
li.: 131 -- 14° andar — Telefone: 42-4rf>9.

B O TA FOGO
SALA — 2 QUARTOS - JARDIM DE INVERNO — Botafogo (Edificio em construção) — Rua General Polidoro. 185 — Vendemos apartamentos de: GRANDE SALA
— 2 QUARTOS — JARDIM DE INVERNO — BANHEIRO - COPA — COZINHA — AREA COM TANQUE —
QUARTO K BANHEIRO DE EMPREGADA — Preço: CrS
884.750.00 — Entrada: CrS 54 000.00 — Por mès: CrS
14.520,00. ~~ Corretores no local até 22 horas — Infor-

inações e vendas exclusivas na IMOBILIÁRIA NOVA
YORK S. A. — Av. Rio Branco, 131 — 14.° andar —
Telefone: 42-4609.
SALA — 2 QUARTOS — Praia de Botafogo. 360 — Entrega imediata — Com vista permanente para a Baía de
Guanabara — Vendemos magnífico apartamento de: SALA — 2 QUARTOS — COZINHA — BANHEIRO COM
BOX- AREA DE SERVIÇO COM TANQUE — QUARTO E BANHEIRO DE EMPREGADA — GARAGE. —
Preço: CrS 1.400.000,00 — Entrada: CrS 500.000.00. —
Restante: facilitado e financiado em 5 anos — Informações e vendas exclusivas com a IMOBILIÁRIA NOVA
YORK S, A. - - Av. Rio Branco, 131 — 14.° andar —
Telefone: 42-4669.
SALA — 2 QUARTOS — JARDIM DE INVERNO — Bo-

tafogo — Obra na 2a. laje —- Voluntários da Pátria, 281
— Vendemos magníficos apartamentos de: SALA — 2
QUARTOS -- JARDIM DE INVERNO — COPA — COZINHA — BANHEIRO — AREA COM TANQUE — QUARTO E BANHEIRO DE EMPREGADA — Preço: CrS ..
995.000.00 (preço fixo. — Entrada: CrS 99.500,00 — Por
mès: CrS 9.050.00. — Obra acelerada já na 2a. laje —
Mais informações no local da obra ou na IMOBILIÁRIA
NOVA YORK S. A. — Av. Rio Branco, 131 — 14.°
andar — Telefone: 42-4669. %

TIJUCA
SALA — 2 QUARTOS — Tijuca — (Edifício em construção) — Rua São Francisco Xavier. 393 (após o Colegio Militarí, —• Vendemos apartamentos de: SALA — 2
QUARTOS — BANHEIRO — COZINHA — AREA COM
TANQUE E BANHEIRO DE EMPREGADA — Preço: Cr$
860.000.00 — (preço fixol — Entrada: CrS 86.000,00.
Por més: CrS 8.600 00. Mais informações no local da
obra até 22 horas. — Informações e vendas exclusivas
com a IMOBILIÁRIA NOVA YORK S. A. — Av. Rio
Branco. 131 — 14 n andar — Telefone: 42-1669.
SALA — QUARTO — Tijuca ~- (Em construção^ — Vçndemo* ótimo apartamento de: SALA — QUARTO — BA*\

O-.¦¦:

NHEIRO e COZINHA AMERICANA, a 200 metros da
Praça Saenzs Peiia — Preço: CrS 421.000.00 — (preço
fixo). — Entrada: CrS 55.000.00. Por mês: CrS 6.000,00
— Informações e vendas com a Imobiliária NOVA YORK
S. A. — Av. Rio Branco, 131 — 14.° andar — Telefone: 42-4669.
2 SALAS — 3 QUARTOS — Tijuca — Entrega em agôsto próximo — Rua Dr. Satamini, 94 — Vendemos apartamentos com acabamento de luxo, com: 2 SALAS — 3
QUARTOS — ARMÁRIOS EMBUTIDOS — 2 BANHEIROS SOCIAIS — COPA — COZINHA — DEPENDÊNCIAS PARA EMPREGADA — Preço: CrS 1.450.000.00
(preço fixo). —- Entrada: CrÇ 290.000.00. Por mês: CrS
16.131.60. — Mais informações no local. Vendas exclusivas na IMOBILIÁRIA NOVA YORK S. A. — Av. Rio
Branco. 131 — 14.° andar. — Telefone: 42-4669.

t
LOJAS — Tijuca — Á Rua Haddock Lobo, 242, esq. de
Alberto Sequeira — Vendemos lojas de 35 m2 por CrS
1.320.000.00. — Entrada: CrS 264.000,00. — Chaves:
CrS 264.000.00. Por mês: Cr$ 13.200.00. (Preço fixo). —
Entrega em 24 meses. Obra já iniciada. Informações no
local até 22 horas. Informações e vendas exclusivas com
a IMOBILIÁRIA NOVA YORK S. A. — Av. Rio Branco, 131 — 14° andar — Telefone: 42-4669.
SALA — 2 QUARTOS — Tijuca — Em construção —
Rua Haddock Lobo, 242, esq. de Alberto Sequeira —
Vendemos ótimos apartamentos, compostos de: SALA —
2 QUARTOS — BANHEIRO — COZINHA — AREA COM
TANQUE — QUARTO E BANHEIRO DE EMPREGADA
— Preço: Cr$ 730.000.00. — Entrada: Cr| 144.000,00.
— Cr$ 220.000.00, facilitados e o saldo em prestações
mensais de CrS 16.666.70. — Ver no local e tratar com
a IMOBILIÁRIA NOVA YORK S. A. — Av. Rio Branco, 131 — 14° andar — Telefone: 42-4669.

2 SALAS - 3 QUARTOS — Tijuca — A 200 meiros da
Praça Saenz Pena — Vendemos à Rua Conde de Bonfim.
n° 183, amplos apartomentos rom fino acabamento, de:
2 SALAS - 3 QUARTOS — ARMÁRIOS EMBUTIDOS —

1 ou 2 BANHEIROS — COPA — COZINHA — AREA
COM TANQUE — QUARTO E BANHEIRO DE EMPREGADA — Preço: CrS 1.200.000,00 (preço fixo sem reajustamento). — Entrada: Cr$ 120.000,00 (facilitados) —
Por més: CrS 12.000,00 — Corretores no local até 22
horas — Informações e vendas exclusivas com a IMOBILIARIA NOVA YORK S. A. - Av. Rio Branco, 131
— 14.° andar — Telefone: 42-4669.
SALA — 3 QUARTOS — Tijuca — Obra em alvenaria
Vendemos à Rua Uruguai, 224, esq. da Rua Carvalho Alvim. apartamento de frente, lado da sombra, iluminação direta, compostos de: SALA — 3 QUARTOS —
VESTIBULO — BANHEIRO COMPLETO — COZINHA
DEPENDÊNCIAS PARA EMPREGADA. — Preço: Cr$
1.250.000.00 — Entrada: CrS 250.000,00. — Saldo grandemente facilitado c financiado. — Informações e vendas exclusivas com a IMOBILIÁRIA NOVA YORK S.A.
Av. Rio Branco, 131 — 14.° andar - Telefone: 42-4669.

MEYER
SALA — 2 QUARTOS — Mcyer — (Entrega imediata)
— Vendemos à Rua Dias da Cruz, esq. Souza Aguiar,
apartamentos prontos compostos de: SALA — 2 QUARTOS — BANHEIRO — COZINHA — AREA COM TANQUE — DEPENDÊNCIAS COMPLETAS DE EMPREGADA. Entrega das chaves cm julho. ACEITA-SE FINAN(TAMENTO DE CAIXAS E INSTITUTOS. Preço: Cr$
890.000.00. — Grandes facilidades de pagamento. Mais
informações no local ou na IMOBILIÁRIA NOVA YORK
S. A. — Av. Rio Branco, 131 — 14° andar — Telefone: 42-4669.
SALA — 2 QUARTOS — Meyer ia 2 quarteirões da
Searsi — Antiga Rua Paraguai, 158 — Vendemos magnificos apartamentos dc: SALA — 2 QUARTOS — BANHEIRO -- COZINHA — ÁREA COM TANQUE —
QUARTO E BANHEIRO DE EMPREGADA — Preço: Cr$
860.000,00. — «Preço fixol — Ent^da: Cr$ 86.000,00.
— Por més: 5.160.00. - Mais informações no local até
22 horas ou na IMOBILIÁRIA NOVA YORK S. A. —
Av, Río Branco, 131 — 14 ° andar — Telefone: 42-4669.
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LEBLON

Praça Saenz Pena

ULTIMO PAVIMENTO
DUPLEX

SINAL 10%

FRENTE PARA O MAR
A Avenida Delfim Moreira, 952, esquina de General Artlgas,
com 728 m2 de área construída, tendo ampla parte social, dc 120
m2 dividida em 3 salões, todos de frenle para o mar, 4 CONFORTAVEIS QUARTOS com armários embutidos e 4 B, NHEIROS SOCIAIS com metais dourados e pisos de mármore, ampla COPA E
COZINHA com fogão de 6 bocas, 3 QUARTOS DE EMPREGADOS
com BANHEIRO privativo, e no PAVIMENTO SUPERIOR, SALÃO
DE RECEPÇÕES, BAR, "toilettes", e JARDIM TROPICAL ABERTO
eom 165 m2 — INSTALAÇÃO PRIVATIVA DE AR CONDICIONADO e INTERCOMUNICAÇÕES — O apartamento possui Igualmente, na garagem um BOX PRIVATIVO para 2 automóveis, e é alimentado de água por CAIXA Individual de 12.500 litros, além de
cisternas e poços de água doce com tubulações independentes. Ver
no local diariamente até às 22 horas, ou tratar com o PROPRIETÁRIO.

Vende-se, para entrega no fim do ano,
em prédio servido por elevador, ótimos apartamentos de sala e quarto inteiramente independentes, banheiro completo, cozinha com fogão
de 3 bocas e área de serviço com tanque.
Ver à Rua General Roca, n.° 380.
INCORPORAÇÃO
VEN DAS
FINANCIAMENTO

a*******

48907

oi

FUNDAÇÕES SÔBRE ROCHA

Jf""4

b

'W

¦V^áÉ3rf|rf
• *•

'

%A JL JL â. MJ ãJ, Ê..Á JL
~ rua Santa clara 403 —
GriJUL
'
DESDE Cr$ 850.000,00 SEM REAJUSTAMENTO

^^

WB,

DEPENDÊNCIAS

PREÇO FIXO SEM REAJUSTAMENTO -

COMPLETAS E

PREÇOS A PARTIR DE CR$ 1.250.000,00

QUARTO E WC

Edifício sôbre Pilotis
3 apartamentos por andar
Prazo contratual de Entrega fixado

de CRIADA

NO PÔSTO 3
com apenas 10% de SINAL; 20% em 4 prestações semestrais

COPACABANA
CONSTRUÇÃO:

Irmãos de Paoli Eng* Ltda.
RESPONSÁVEL TÉCNICO

ROMEO

DE PAOLI

2 Elevadores

em 78 prestações

70% FINANCIADOS

EDIFÍCIO PALÁCIO UNIÃO

VEN DAS:

ytÓVfi, RUA

COM O CHEFE DE VENDAS DE ROMEO DE PAOLI
Av. N. S. Copacabana,861 — S 402/3 — Tel.: 37-8233 e
No Local diariamente até 22 horas — Tel.: 57-5220
INCORPORAÇÃO DE ROMEO DE PAOLI E EMILIO LOLLOBATTISTA

A^l -____y\
"

\jMSf

COPACABANA
PRAÇA FUGÊNIO JARDIM

Trocam-se apartamentos prontos amplos de iuxo, íocalizados na Tijuca c Copacabana, por terreno nas Zonas
dc Tijuca ou Zona Sul. Tratar à Avenida Rio Branco, 173,
18.", s/ 1805 — Tel. 52-7963 c/ Sr. Salomão. 22342 91

FERREIRA VIANA, 36

CONSTRUTORA UNIÁ0 NORTE LIDA.

\

fàmÊ

m

APARTAMENTOS DE LUXO
ou Lojas na Tijuca x Terreno

Rua do Ouvidor n.° 69-A 1.° and. S7 12 tel 23-4117

****-**¦**¦*-•

.,,

..

.

-m-r-r-,,

^¦"*"^
—______w__m.

ja -?Í3pí yWff''ívifníTi

48332 91

Vendas e visitas também no íocaí.

Vende-se luxuoso apartamento de (ino acabamento. Moderno talão.
3 amplos doimitórios, 2 luxuosos banheiros, grandes armários embutidos
c mais dependências. Ultimo andar, um apartamento por andar, Ainda
n&o habitado. Informações 22-5076, sr. Vasconcelos. Horário comercial.
29229 91

A PREÇO FIXO

i

Evite a desvalorização do seu dinheiro! Compre agora o seu Apartamento no
EDIFÍCIO PALÁCIO UNIÃO e fique certo que êle valerá o dobro em apenas 3 anos.
— Apartamentos de fino acabamento compostos de 3 quartos, sala ampla, jardins
de inverno, ampla cozinha, quarto e banheiro de empregada, grande área de serviço
com tanque e garagem,
¦

2 QUARTOS

YW\

0

5 SUAVES PARCELAS SEMESTRAIS

91

E SALA COM

'W""'>

r

PRESTAÇÕES
DURANTE AS OBRAS:

NO EDIFÍCIO
'W "W

(CONTINUA)

TERRENOS

S

SINAL:

Avenida Rio Branco, 108 — Sobreloja —
Telefones: 32-8861 e 32-8461

Avenida Graça Aranha, 416 — Salas 213-15
Telefones: 32-7790 e 22-0686

O

(RUA FERREIRA VIANA, 36)

ORGANIZAÇÃO VASCONCELLOS

Manoel Pessoa de Mello Farias
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VENDA

COMPRA

(Parte I)
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Apartamentos de:
tV 1 sala, 1
quarto e dependências
1 sala, 2
quartos e dependências
1 sala, 3
quartos e dependências

© Obra já na 4a laje
Obras executadas pela
URBANIZADORA

PREÇOS A PARTIR DE (RS 660.000,00
Direção Técnica do Arquiteto ANDRÉ KIRITCHENCO

Corretores no local diàriamente, inclusive aos
domingos, de 9 às 22 horas
Projeto aprovado
n.° 7.401.717

AVENIDA

sob

RI

o

PRtSIOFNTE VARGAS,

SW.

GR

WM
Ed. Darke, 27 pav., Av. 13 de Maio, 23
Clube Militar, 15 pav., Av. Rio Branco, 251
Ed. Amazonas, 10 pav., rua Fernando Mendes, 25

jm.

¦fcMjE*-i

ífl

LTDA

e seus componentes:

Facilitados e Financiados sem Juros

•*ÍSft

CENTRAL

Ed. Continental, 10 pav., rua Rodolfo Dantas, 76
Ed. Berthe, 10 pav., rua Raul Pompeia, 196
Ed. Encantado, 80 aptos., rua Pernambuco, 1019
Ed. Lobato, 68 aptos., rua Maia Lacerda, 620
Ed. Ideal, 36 aptos., Av. Paulo de Frontin, 245

¦
¦
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VENDA

PRÉDIOS

TERRENOS

(CONTINUA)

— Parque Eduardo iBEAUTIFUL DUPLEX Appartment 111 APTO. NOVO - Laranjeiras — Ven— Procura-se um aparta- IPANEMA — Rua Bardo cia
Torre RUA ALBERTO DE CAMPOS, 234, IPANEMA — Vendo apto. dc 3 quar-i IPANEMA — A um
passo da LARANJEIRAS
' IPANEMA
4 esquina de Joana Angélica — Ven- los, sala, dependências e garage em,
! Laranjeiras, Large living, dilning roomjdo c. entrosa imediata, c. sala
c
mento. com 2 quartos, andar ult". 425 apto. 202 — Em edifício de
adificio sobre pilotis. Pre- Praça General Osório. Ap^.f^-^^^^^ wlntcr sarden live bedroonis, three|quarto conjugados, banheiro
COÜ
pceltanrio corno parti' de pagamento pavtos. com 2 elevadores. 2 apts. por riem-se apartamentos ric taleta, sala majestoso2.200.000.CO
(011Ã11
de
3
bocas.
Tratar
VenCrS
facilitando
I
100
meter,
fase
final
meio.
à
andar,
de
construção,
malds
e
separados
(peças
ço
Av.
batiirooms
qtwters
quarto
grandes),
sua rasa em Copacabana. Tratar na
de: banheiro, cozinha, lado da sombra e Tcl. 23-0475. 20352 1300 i tamentos de sala e quarto se- com 3 salões; ampla sala de almô- varanda, garage bcaiitifnl view moun- Rio Branco 128 — S. 1111.
IMOBILIÁRIA ALEXANDRE KAMP, ido apto. com 172 m2 constando
ambas as peças de í° 4 dormitórios, 2 banheiros so- itains no lack oi water Price
1400
Jardim de Inverno. 'de 1 apto. por andar. Ocupados sem ; Ipanema — Vendo luxuoso aparta- parados,
32-3872 C 42-.1710. 20157 1300 saleta, 2 saias,
21834
3 quartos com armários, 2 banheiras contrato. Aceita-se financiamento da mento á Av. Vieira Souto com 4 quar- \ frente, cozinha ampla, banh/'1»'*- »™"d« *"•"";
l4.500.DOO.no. Tcl. 25-5010. 20086 1400 LARANJ. — Vendo aplo. frente. Sa.
SèSíSK'
IPANEMA — Vende-sa casa luxuosa. ísociais, copa cozinha área de servi- Caixa Econômica CrS 700.000.00. Tra- I tos. 2 salas, 3 banheiros, copa, co-]
^e empregada e demais dependèni
Ia, 2 qts., coz. bíüih., dep. de emn
próximo a Praça da Paz. 110x47), c/ ço, quarto c banheiro para emprega- tar c| A. HERMANNY NA ADMINIS- Ztnha dep. pa. empregados e gara-j completo, area de serviço C| cias, inclusive garagem. Preço: CrS APARTAMENTOS EA\ PINTU- Preço 000 mil c. tmiuic. IPASE de fiOÓ
4 quartos, 2 salas, síndo 8x4,50, jar- da, depósito para malas. Na base de TRADORA NACIONAL. Av.
Pres. |gcm. WALTER WE1NCHENCK. Tels. tanque. Edifício.sobre
c. WALDEMAR ROQUE — Asimobiliária
5.5CO.ooo,oo.
sul
mil
— Não perca esla oporpilotis
dim. quintal, garagem, pelo preço de CrS 2 700 o:0.00. aceito oferta. Têm Antônio CARLOS. «15-2.» pav. Tcl.
sembléia 1, S, ÍOOJ — Tcl: 52-9640.
e 20-0026. 23543 1300! — Só 4 apartamentos
AME*'.CA"A, ltda
Rua da a,- RA!
7 milhões. — Tratar na IM03ILIA- um financiamento cie CrS 1.503.000.00 52-1230, das 0 ás 12 e das 14 às 17 hs. I42-0437
,_,',.
r,por semblcia, 104 salas 613 e 615. Fo- {unidade! Rua das Laranjei
20433 1400
RIA ALEXANDRE KAMI'. 12-5710 e -• Tratar-pelo tel: 45-3031, negócio
15731 130(1 LARANJEIRAS — Terreno — vènão' andar.
Preço fixo e prazo
de ne 42-S592. 15079 1400
á ru albitora medindo 17 x 24. WAL-'
197 — Próximo ao Cargo RUA SEBASTIÃO LACERDA 31 -32-.'ill72, ou aluga-se por 40 mil crua, direto sem intermediários.
|ras,
20443 1300 TERRENO — IPANEMA — Vcn- TEP. WEINOHENCK. Tels. 42-6437 O entrega constantes na escri- !RúÃnbTsl^RÃNJÊÍRÃs;
204.11 1300
Aplo. 202 de saleta, 2 quartos, cozi130 :do Machaco! Últimos excelen nha.
26-0628,
23513
13011; tura
banheiro côr, box, quarto criaimediata. — Con IPANEMA — Vendo-se, na Rua Gomes de-se rua Prudente Morais, terre"Geribá"
pública
:(es
compostos
apartamentos,
de
—
alueudo sem contrato. Vuclo —
da
apartamentos
no
en10xá0,
Vendemos
da
sombra,
lado
Ed.
FPANEMA
cm final cie
construção
Carneiro,
IPANEMA — Arpoador. casa, Viscon-;
excePcionaisPreço 800 mil — Ver porteiro e tei:
e fala separa- tre;;;i imediata.
Preço informa- uie Plrajá 231, esquina, jardim em!
Rua
to" em Terniino dTcoiistru :de reccpc,ão, ampla sala, dois ARMANDO
Parreiras, ótimo apto. rie e quarto De
Antônio
— 32-3441 — 36-0572.
frente com ções eom proprietário. Tcl.: ... redor, 1" pav.. 2 salas, cozinna, dep.; SSÍftT3 li CrUZT°S
kitch.
des, banheiro
banheiro
com
dormitórios,
—
cão. con. ampla sala, jardim
71
Vendemos em incorpo- magnífica localização, Com o pro- .'>8-(il20. Não aceita intermedia- criada, garagem, quintal; 2" pav. 3 ?IS -ío roi niS"1'
T
eS7'tU?prop. ortiz Monteiro 45-6223. Preço: CrS.. rios.
"verno. 3 quartos, banhei- 'box, cozinha, área de serviço kua
ração, magníficos aptos., em prictário: Tel:
20301 1300 quartos, 3 terr. W.C. financio. Área: nalil â5,3!
%
Vendo residência confortável, por 4
700.000,00, com parte financiaria.
a
I 10 x 12. CrS 2.500.000.00. Tel: 47-0333.
—
com .box, ' copa- revestida de azulejos, quarto milhões e meio ¦ ARMANDO
1300 IPANEMA — Vendcm-sc apartamoderno edifício sobre pilo1300 construção
E£ SSíta r.T^SS"
1078
. , r
e o restante .em, "> completo
— 35-0572.
29157
„„, e W.C.
com
tis,
e
para empregada. Pre- TelS.! 22-3441
"
play- IPANEMA -- Vendo apartamento de mentos cm final de construção, à CASA — Vendo, Visconde Piraja, cs- 90 prestações mensais de CrS coz!nna' ar*a
jardim
17320 1400
T para ma- cos a partir de CrS 900.000.UO
banheiro e cozinha rua Visconde dc Piraja 244, eom
luso. 2
azu!eJ°,s e tomada
de terreno,
sala. 3 4.387,50. Atendemos
ground, constando de sala, 2 o, azulejosquartos,
até o teto .dependências saleta, sala, '.', quartos, dependeu- , quina, centro
—
até
as
19
novo,
Prédio
LARANJEIRAS
banheiro,
dep.
cozinha,
em-!
!quartos,
iavar' 1uart° e W:£ sendo Cr$ 300.000.00 de sinal,
banheiro com box, completas, pintura a óleo, Tem ga- cias,
quartos,
l™&
garagem, play-ground, sen- pregada, garage, por 2,500 mil cru-j horas no proorio local da obra l".1"3
500 000.00 ric
ragern
play-groünd.
o
resta,,e
a
combinar,
C°m b°X parte
cozinha e dependências comacaba- zeiros. Tel: 47-3769. 20235 1300 à Rua Antônio Parreiras 126 cnaaa e
g»«g|5 l/i"*™
entrada e o res.o financiado. Ver do :í por andar, ótimo
|a,ra?em
sobre pi- íe cm 60 prestações de CrS de construção, com ".« ups. de
E.>:cepcio- Vise Plrajá, 431 c. GUEDES, tratar mento, Tratar pelo tcl. 47-0266 ' IPANEMA — Em inicio dc cons- Edifício
pletas de serviço.
Vendas
exclusivas
;
da C. privativo.
amplo quarto dc 20,90 m2., haconstrutora Av. Nilo Peçanha 20. com o sr, Augusto. 10ÍO loQO truçáo, com vista
fcslas' 9.565,10. — Ver no local, '""Ciro
nal localização a 100 metros sna 1100.
para o mar, vcn- L. C. - COMPANHIA LAN- lotiS' .corI\ sala°
tcl: 22-1210. 110 I3CÜ IPANEMA — LEBLON — Compra-se
dc 4,30 m'!. r. kitch. dc I!
fe
cnm
n
inf
nrnmrlnr
o
fritar
c
demos
dc
apartamentos
sala
da
Praça
General
aquecimento central e com o •
Osório, IPANEMA -•- Vendo ótimo ap. novo iircjente, à vista, apto. c| 2 ou 3 qtos.,
ao Larfo do Mncham2„prôxtmo
CADORA
DE
CONDOMÍNIOS
„n
,
ou?
rnwcTDi,
complePreços
a IMOBILIÁRIA CONSTRU- do. Basc: 12 milhões. STIL dc
sala, garage ou vaga c demais como- quarto separado, banheiro
fixos
a
radici^aj
prox, ' Farme Amoedo c, qt. c s, separapartir 'dos,
do
Carmo
à
R.
17,
3." and. Te- laM
amola coz. banh. comp., área dos, podendo estar locado sem con- 1 lo c| box cozinha, área cie serviço.
fãfiuwito IORA VILLARINO LTDA. — Imóveis Ltda., na Av. 13 dc
de 810 mil cruzeiros, com
! IV. ('. c quarto de empregada. Pre- lefone 52-8211 (rede interna). !.?f ,LC~ EMPREi.A4 MERÇAN| qt criada. W.C Jardim. V.nancio trato. Cartas para a ex. n." 14703
MoPrudente
Rua
e in~ Rua México. 148 - sobreloja f*aio n.o 47, grupo 1.605 Tcl.
14703 1300 ço Cr.s 605.000,00 grandemente fagrande facilidade de paçj.v f0'';.. Ver ap 203.
0Ü
21794 P0Q
" Pr0Prie'aria
437. Inf VIEIRA - 22-1512 —
!
c;
NEWTON
Informações
cilitaf.o.
„
gji*-i
mento — Informações e ven- rais
com - Tels.: 32-9513 e 22-1192. i4'"-^
Ver
no
local
corporadora.
Av Nilo Peçanha 26, s. 712 ou mar- IPANEMA — Vende-se c aceita'erreno, a Rua Ibltara. lote
—
IPANEMA
/tni-f
iinn!VEN'no
á
México,
Vendo
DE
AZEVEDO,
Rua
npto,
à
Rua
BaC,
1300
n
pnrarrptradn ep tratar
diredas exclusivas com PLAN1L TINS - 40-7074. 23650
IU'iD-4 14UU127. Facilito o pagamento. — Tratar
uatar airt
se apartamento em finai dc tons- j
r,-,o da Torre, 425, c| 2 salas 3 quar-0 encarregam»
Av. Almte Barroso, SI, 2" COMPRO APARTAMENTO, Ipanema truçáo o prédio da Av. Vieira 111, Grupo 501. 42813 1300 tos c; armários, 2 banheiros
tel, 42-5455, SR PEDRO.
a
a
etc.
g,v
lamente
com
—
LARANJEIRAS
proprietária
Apartamento
cnm pelo
20335 liou
Leblon ou Gávea, rie 3 quartos, en- Souto n.° 280.
Ver ã qualquer i VENDE-SE uma casa de sobrado, á rr.Kc. CrS 2.700 mil c; 1.300 mil fin.-ui- !>,,-,
Jn
rortnn
O
cola
19(11
2
snláo
salas,
de
inverno.
andar — Tel:
quarlos,
52-4077 (rôrlo ti-egando
1 apartamento desocupado hora. Tratar na Imobiliária Atlas, iRua Maria Quitéria. 10, Iprnenui. com circos. Inf Péricles Putra Av, Nilo Kua d0 Larm0' -'¦ sala »*«». |43 banheiros, 2 quartos paia emprec
interna). 42596 1300 no centro de Niterói de 1 quarto
Ifoiies 52=8276 e 52-4832.
lavanderia.
rua da Quitanda n.u 3. Tcl.: .. i quatro quartos, 3 salas, otlma cozinha; Pccánha, lôô, sj C12. Tei. 22-2430,
gados, oopa-éozinha e
dependências e mais 1 terreno em
Tratar com ANTÔNIO ou STOCKLER Leblon
2809 fi 1300 varanda, dois qur.rtos rie empregada,
1400
IPANEMA — Compro urgente apto. Cabo Frio a 50 metros da praia de 48.-5270,
?MI?1Ü001
7679
metros
da
IDE
a
Tel:
32-7645,
MORAES.
praia.
poucos
garagem;
.1 iilos. sj dep. Pago a vista. Tcl — 21 x 37 — Restante a combinar —
IPANEMA — Rua
Barão ria Torre LARANJEIRAS — Vemle-so mn»nifi1400 LEBLON — Vendemos
milhões; quatro à vlstf, e o
21826
38-3708.
237_ 1300 Telefonar para NOGUEIRA 47-2098. IPANEMA — PRAIA — Vende- Por ."etc combinar.
financiado cm lo anosi vende- ™
10834 1300
por
an,T.lal 1;,'m •*
resto
a
"0272
mo;
ótimos
apartamentos
cm edili1300 sc à Av. Vieira Souto, aptos, dc
—
CrS
Vendo
.. 1.450 mil cruis. o apto. 404
^\5?\fTn,,{r~
IPANEMA — V. aplo. luxo — Vise.
por
'
L"
4ali
¦
a
*„»
W™] ;LARANJEIRAS
cio ric somente B unidades, uns a,,,,""'
2.000.000.00, o imóvel remido de foro de frente, em construção em
^
J'"''
Pirata, andar baixo s| pilotis, 3 qts. IPANEMA — Aptos, novos e de lu- frente com grande living, sala, ; IPANEMA — Vendo CrS
banheiro
tos
ampbr.
cozinha,
pocial
living e 2 quartos c outros com H.
!á rua Cago Coutinho, 54. Tratar á
2 sala?, 2 banhs. sociais, dependèníle cl2fl.rT«di5í«
Av. Vieira Sou- sala de almoço, 4 quartos, 3 ba- ! 5.600.000,00. na Rua Barão da Ving e 3 quartos,
possuindo Iodos ba- «CrSdeí1!;""'-,"^5
cias — CrS 2.500.000,00 — Tels.: — >:o — Vcnclcm-se à de
ííT
irua do Rosário, 67-1.", c, LINO DE centro de terreno à Rua Dias
flCrS
100.000.00
com
.200.000,00.
luxo,
nheiros
sociais,
2
cmde
pintura
quartos
330,
acabamento
to
Torre,
terreno
medindo
20
x
59,
nheiro. ampla
'FREITAS. Tel, 43-:i668.
cozinha, dependência
2!lli;4 1400 Ferreira esquina de Gen. Ve36-3788 - FALCÃO.
",L
edif. c!c 4 pavtos. c| ele- pregada,
em
óleo,
-n?
copa-cozinha,
etc.
empresada
O
a
dc
edifício
grande
possuo ?,!íiS«,d,OS
,/:1,°'
pronto para construir. Facilito 1
238 1300
CONCIL. ím
México, 148 s/ 835. LARANJEIRAS TERRENO — Vendo
Rw
c| play ground, e dos seguln- área e garagem, a partir dc Cr.? ano dc
a
Preços
vador,
3
carros,
partir
garaee
para
'les tipos::
prazo. Thcophilo da Silva
12836 1400 2 lotes rie 10x50 cada um, com 2 fren- nancio Flores com 3 quartos,
living (57m2), sala
com 50% C.náncia- F°nes 42-45^ e 42-5312.
IPANEMA — Vendo, com linda vis3.000.000,00 e aptos, dc fundo com Graça, Av. Rio Branco, 185, 3.°, de Cr$ 850,000,00,
qts., 2 banhs. luxo
dos cm 10 anos. Dá-se desconto para ILARANJEIRAS — Rua das Laranjei- :tes Gabarito 8 pav. ver Rua Alice sala, banheiro, cozinha, quaVfa para o mar. na Rua Visconde de jantar, 3 ótimos coz.
(ambas c| arma- living, sala, 3 quartos, copa-cozi- sala 310. Tels. 32-4124 c 4.2-636Ç, paf.amer.to com prazo mais curto. Alu-iras — Vendemos aplo. com 150 m! junto e depois do n." 511. OSWALDO fo e WC de empreg., area c]
Plrajá, 431, os aptos 703 e 404, dc le em côr, copa,
área c nha c dependências a partir de
2 salas,
3 quartos, banheiro MACEDO Av. Nilo Peçanha. 155 Sl
42013 1300 £?do; sem contrato Plantas e infor lendo
luxo e novos. Inteiramente pintados rios), 2 —qts. criado c| banh.,
& SON?, com box, cozinha, área de serviço, J611 — 32-4854. 20111 140C tanque e vaga na garage. ToPreço a partir de CrS — CrS 1.700.000,00, edifício com 3
meco:s em LOWNDES
o óleo. com dois quartos, sala, 2 jar- garage
—
3
—
—
living grde.,
B
S| quarto e banheiro de empregada. LoIPANEMA
Apto. psua pronta en-! LTDA Av Pres Vargas, 230
dlns de inverno, banheiro c cozinha 4.000,000,00
em elevadores. Plantas e demais in- !trega. Vendo o ultimo em edif. novrf: 201 -- Tcl. 23-6047. 42403 130" cal para guardar carro, etr. (Sòmon- I laranjeiras — vendo, acabado rie, das as peças sociais iluminacom azulejos ale o teto, área de ser- ótimos qtos., 2 banh. luxo e
construir, apto, de frente com gran- das diretamente. 4 elevadores
* ide
formações
com
Mário
Victor
4
elevador,
sala!
armários,
com
c|
qt.,
te 2 apartamentos por andar), Preço: dr sala 21 ni2. :i ótimos quartos
pavtrf.
viço c garagem, CrS 500.000.no de côr, copa-cozinha
•
151
, -j
— Vendo á R. Vise. Pira CrS 1.600.0110.00.
PreLtda.,
Av.
Cia.
13
de
Ma:o,
23,
IPANEMA
ótimos
1100.000.00
com
20,
m2.,
;i
CrS
Sendo:
área
e
criado,
banh.
garage.
quartos.,I
e
sinal c mensalidades de CrS 10.000,00
e wc o acaüamento de primeira orm2. banheiro, cozinha,
Chaves no local, com SALOMÃO ço a partir de CrS 1.900.000,00, Fi- sala 721. Tels. 52-9820 c 52-8923. com 15 m2, banheiro cm cór, cc,z;nha. já. em Editirio c| garage-, p| entrcíajdj" entrada, ftestante financiados. Náo empregadaa ergaragç, temquarto
elevador. R. dem, sinal 219 mil cruzeiros;
aptos, de: j. inverno, sala, vendemos através rie Institutos. TraTratar na Rua Evaristo da Veiga, naneiamento de 50'r - Ver. diária4942 1300 área com tanque, quarto e W.C. de. março, 53, banheiro,
lUntor 4.i4, apln. 301. cha- ,.
.
cnn
cozinha e demalí {ar com PREDIAL PAULO AFONSO, Cardoso Ji
Iempregada e garage. Tó;!as as peçaB 2 quartos,
580
mente, no local c| sr. FERNANDO
financiados em 8 anos
35, sala 1.703 com D, YOLETTE,
3C3.
Preço
CrS
ves
n.
1.050.000.00
--íilo
Peçanha 12, hiv andar. ríH- mu.ton magalhaes - Av.'Xru-|m||
FARIA à Av. IPANEMA —
com suncas e florócs, taqueados com deps. completas, Mais ,nf. à R. S. Sal- AV|
20461
1300 MURT1NHO ou J. C.
Vendo
Aptos
e
lojas.
c
faciTels.:
25-3001
25-8069
o
restante
cruzs.
e
' vador 26
j.0or,. Tels: 52-0901 e 42-3293.
p„
—
Almte. P,arroso 90 sl 207 .1. C. FA- na Rua Jnngadeiros n0 42, à 20 me- i parquet paulista. Preço CrS
Tel. 22-6128. ...
—
i^ai<~
4913 1-100 mo Braga 255. s 401
1,350.000,00. Aceito financiamento pe- das 9 às 20 lis., inclusive domingo,
IPANEMA
Vendo na Rua Viscon- HIA — Fones 22-7036 e 42-4978.
11573 1400 litados — i ratar na KAIC —
-.
477(ifi 1300
ric de Piraja, 471), o npto. 403, de 2
22104 1300 tros da Praça General Osório, para Ia Cx. Econ, Ver na Rua Alberto tíe('
—
Vendemos LARANJEIRAS — Rua dás Laranjei- Rua do Carmo 27 — G| 601
! LARANJEIRAS
entrega certa, em 16 meses. Apar- j Campos, 63, com o sr. J0S0. Tratar1
quartos, 2 salas, deps. completas c]
IPANEMA — V. na Vise. Piraja opt
Av,
Rio
BranRei,
na
c
o
sr.
Mario
2(>'l mil cruzeiros rie sinal; outros 2. :clor
APARTAMENTO DE LUXO — Arpoa- tnmenlos
isolado, ras, 2!4. apto 701 — vende-se<t., duplexl
dc freno
com sala
Telefone 22-1860.
e
ótimo apartamento
copa, *
— Frente para a praia c para quarto separado, varanda, banhei- co, 135, 1» and, s. 203. Tcl: i vazio, sala c quarto separados b, e;'
de 2 otos.. 2 salas, saleta, e
dn quarlos e sala separados, cozinha
s.
550.
a
coz.
CrS
juros
2 quar- I dep, de empregadas, 4 varandas, arprazo
c
1
sala
e
parte
47-3321.
4683
1300;
beía
vista
bela
c
mais
r banheiro c| Ianque, com 130 mil Kua Francisco Otaviano. A
|22-5536
—
ro
e
cozinha,
a
DR. GABRIEL
parfir de Cr$ 630
c Cr? 200. à vista
Vendemos
— InformaçSes LEBLON —
no
cruzeiros de sinal c o restante em vista do Rio. Living com 4m2, varan— Luxuoso palacete — UK ANDRADE. — Almte. Barroso: tos e damais denendencias — mários embutida".
lã anos. Tem inquilino sem contraio da com Um com vista para praia, mil. Loias com 15 m2 por Cr$ .. i IPANEMA
MARIO. VICTOR. CIA. LTDA. Av. Edifício Floriano, em constru—
—
20
x
terreno
22-5590.
810
22-2031
c
c
em
centro
de
Vende-se
90, s.
Tratar
Preço 1.000.000
Ver nn local e tratar na Rim Eva- sala de jantar com 20m2. varanda com 975 mil. Prer,os fixos fórmula a
i Treze de Maio. 23( sala 721: tel^fs.
Lojas com
listo ria Veiga, 35, s| 1703, com D. 16111. com vista para a Roa Francisco combinar. Infs. com a firma pro- !50, na parte mais pitoresca dPste
a PREDIAL RIO BRANCO — 51-9820 e 52-9285. 18772 1400 ção na 4a. laje.
YOLETTE. 20468 1300 Otaviano, As varandas todas rie inár- prieiária, construtora c vendetío- bairro — Inf. MONTEIRO — 37-9778. IPANEMA — V. á riia Nascimento
frente
a
rua
Dias
Ferreipara
13447 1300 í Silva apto, c. 1 sl., 2 qts.. h0., co- 52-3362. 42614 1400 ATENÇÀOI — Vendo no mais fi
2 saleias, ra. ARY C. R. DE BRITTO, com
IPANEMA — Una liarão da Torre - more. Quartos de írente,
ra ou para a rua Gen. Venancoz., por CrS 750. sendo CrS j
pa,
em
as
todas
Laranjeiras
pcda
Rua
das
na
embutidos
armários
—
ponto
SR. FRANCISCO TORRES. Tels: ..
Aplo. tipo casa Etl, 4 pav. térreo c| 2
financiados cm 10 anos. A vista CASA — Jardim Laranjeiras
|RUA BARÃO DA TORRE 213 '!00.
salas. 2 qts. área c| tanque, garage, ças, quartos de banho com piso de 42-1798 e 52-4432.
vende-se por CrS 700. accitando-se Vendo luxuosa cm centro dc ter- dc alto luxo em construção com- cio Flores. Preços a partir de
í—
aptos.,
Vendem-se
2
ótimos
cozinha, demais dep. Preço: 1.200 c| mármore, copa eom 10m2, cozinha
1300
Cx. ou inst. c. sinal. — ono. 1MOB. reno plano, 2 pavimentos, 3 sa- posto dc: hall, social, 2 ótimas sa- 1.440 mil cruzs. com 40 por
217,1
4110. ent. rest. acclta-so flnanclamen- eom armários azulojados. Quarlos ric
3 amplos
DE ANDRADE. GABRIEL
DR.
um
de
sala-quarto
separados,
—
embutidos,
sociais, Ias, jardimcomenvidraçado,
IPANEMA
Vendo apto. à R. MonIn C. Econômica e IAPB. Marcar vi- empregado com armários
armários embutidos, cento financiados em 8 anos
Barroso 90, s. 810. 22-2931 e Ias, 4 quarlos, 2 banheiros
Almte.
quartos
com
aquecerie
empregaria
n.°
22.
tenegro
banheiro
com
620 mil cruzeiros e outro, 22-5599. 27138 1300 terraço, dep. p/ empregados, ga- copa, cozinha, 2 banheiros, área, após a entrega e o restante
sitas c| IMOBILIÁRIA LAVRAS próximo praia,
tlor e W. C. separado:'. Lustre dc cris- ' ,1 quartos, sala, copa-cozinha, 2 ha- por
Tels.: 22-2255 — 52-81175.
em-: COMPRO — Ipanema casa com 3-4 rage, etc. Prcco: 6 milhões. Inf. dep. empregada. Sinal CrS ...... facilitados durante a constru43482 1300 tal. luz indireta, todo pintado ;, óleo. nheiros sociais, quarto de emprega- com acomodações para
com Tavares. Tcl. 42-745G c à 100 000.00 na promessa CrS
Vende i da com banheiro e area de serviço
abundância
c
em
água
garage.
820
mil
cruzei!
qu.. 2 salas c indep. base Cr$
Inf. com KAIC — Rua do
IPANEMA — Vendo na Rua Farine se à vista ou com parle financiada. j e garagem
— Tratar com MILTON pregadas por
noite 48-ir,í!5.
52-5783.
Tel.:
100 000,00 prestações de CrS .... ção.
,500,000
—
de Amocdo, em Kd. novo, sobro pilo- CrS .'.0(10,000.00 — Tratar c|-A. HER- ; UCHOA CAVALCANTI — Av. Eras- ros
Acabamento de luxo.
Carmo
27 — G 601 — Tele1300
27107
tis, de 4 pavtos.. próx, à praia, apto. MANNV. Av. Pres. Antônio Carlos tno Braga 209, gr. ;iü2. — Telefones
apar- 9.000,00. O saldo em pequenas parVisitas no local diariamente' COMPRO URGENTE — Ipanema ou LARANJEIRAS de Vende-se
|
tel:
26-0281.
ANITA
Tratar
celas.
fone
22-1860.
novo, vazio, de frente, grande sala, 2 615-2,"
dois
sala,
lamento pronto
quarpav.'Tal, 52-1236. 15791 1300 t22-lãfi0 c 42-4472. 12811 1300 de 7 às 16 horas — Tratar à Leblon apartametno bem situado com U0Sj
diariamente das:
quartos, banh. social, cozinha, área c/
c0-inha, banheiro social, quar- GELBERT. Atendo
--Rara oportunidatanque e W. ('. empregada, garage. IPANEMA — Vendo ótimo npto. para VENDO - IPANEMA — Apartamento Rua
mdep.
o
Tcl:
sala
52-5788.
8
qu.,
LEBLON — Vendemos à R.
de empregada, novo, 9 às 20 horas;
banheir0
Mayrink Veioa 4, 11." anfl
fo
Otlma localização. Preço {100 mil cru- comércio ou moradia, qio.-sala con- de frente, :i quartos. garaRc, sem uso.
7403 1300
na Rua FJclisário Távora 305. Tra- dei Preço CrS «O.COMO.^
da Costa ,39, „ ap<
ÍClros. Escritura 500, 450 mil restante Jogados, banheiro, kltchnette. Linda CrS 1,700, Informações ESCRITÓRIO dar. Tels. 43-9990 e 43-4059.
Thimòteò
IPANEMA - Conf. Res. Centro dejar pelo tel: 22-0259. Aceita-se fi^
facilitado ctlrto prazo. Tel. 42-2170. rie vista, Pça. Gen. Osório) 450 mil. — JOÃO MENEZES, Quitanda. .'!0, lelev™°' tom sala,
43720 1300 Srd terreno, c. 2 pav. Situada na naneiamenioi
P[°^°
14 às 17 horas. 21737 1300 Tratar 37-3535. 11430 1300 fone: 52-4000. 21752 1300
de Institutos.
LAHANJEiRAs_cM..Ani.aVa-:203'
melhor rua residencial pi ç. 7 ml
22355 1400 go coutinho. com as seguintes peças: o quarros, banheiro social em
lliôes. Alm. Barroso 90, s 310, T
em cima, 4 quarlos e banheiro; em COr, COZÍnha, toilletO SOCÍal,
22-3153. 42-3072, 37-3830. CURY.
de.
LARANJEIRAS — Aartamento no2 salas, quarto pequeno,
23475 1300 vn. de luxo e de írente, vendemos, a íb.iixo,
pcncièn-ias iie empregados fora i„ quarto e WC de empreg., vaRESIDÊNCIA DE LUXO — IPANE- \ Rua Gol. Clieério, entrega em fiO corpo da casa. Preço 1.800.000.00,
ronda de serviço com tanque
.,
. cnn
MA. Vcntic-se elii centro de Ijnni fer-I dias. fino acabamento, com: 2 salas, Av. Pres. Ant. Carlos, 615, .-/ 1003..
carposo,
3
2
i4oo;e
c.
ann.
emb.,
banhelrflü
confortável
cisa
garage. Preço 1.500 mil cru42-4640,
13324
reno esplendida e
j qtos.
área
sociais
epi
copa,
cozinha,
cór,
fino
T.
.1.
GUAL26-3458,
de
I
gosto.
- Terreno na Ladet-íBÍrOS com 40 por cento finan27131 J300 com tanque, dep, cmp. e garagem. IfcARANJEinAS
TER LIMA. O
24.30o m2 — pro- < ciados em 5 anos. — inf. na
apartamento está ricamente rieco- jra d0 Ascutra.
J. r..™. 17 —
IPANEMA — Rua Visconde de Pt- rado e todo pintado a óleo. Prcco à prios para bela residência 011 casa Ir a 1/1— P„,
Kua d0
tarmo 27
vista. Terreno todo ^Alt
rajá 452 — Lojas — Reservas — no ; vista CrS 2 500.000.00. — Tratar c. ide saúde Linda
—
cnm
árvores.
e
magníficas
Telefone 22-1860.
jG 601
melhor ponto de Ipanema fem frente IMOBILIÁRIA CARRILHO. Rua Uni- murado
ão Boh'si magníficas lojas' com es- gual.ina, 118, 10°., salas 1003-!). Tels. Casa antiga de residência reformável,
MrTÒ': LEBLON —
cadás rolantes. Sinal 10 pm- cento 143-3672 c ¦18-2472. 42712 1400 |- MOSTARDEIPO, S. A,
Vendemos
22-3700
por
,,„„.,
CO, 15(1. sala 1005. Tel.
0 °SANTOS
'VnE LÃRÃNJÊÍRÃS - Vende-se em ini- em Petrópolis. tel. 3770.
14786 1400 1.100 mil cruzeiros o ap. 102
BÃimmeií!
(|P
^™^«
cio
»
«ÍMnlflcoi
e
es¦
il,r~c^ ",o
Branco 185 - 18'¦
o UU
«parMmcnlt» de frente, nn- ívknde-se 2 apartamentos de Fiixo. !do Edifício Presidente Floria_. O
: l»ÇO.s,;?¦<""¦.™»^»
Slefone: 82-7hl
m
ni
dc saln. 2 gran- novos, na nua das Laranjeiras, 243 fio à Rua Dias Ferreira,
estambém no locai diariamente até as des dormitórios e demais
òle
dependèn- último andar, lodo pintado
„.,
i,nraa
,
"'
'cias
quar -quina de Gen. Venancio Fioinclusive de empregada. Preço vista lindíssima, rom salão,
m.vnu n,,„ T"c„„,„,„ ,,„ di..» 'CrS 830.000 00 — coril crande íaL-ili- tes rom cofre e armário embutidos, res, com sala, 2 quartos, bacozinha, banheiro em côr, azulejos até
á 1«™ VeTtde- e aòtos com sa^ 1 dade llc PM™»»» durante a cons- n t"to. e amplo terraço jardim de nheiro completo, cozinha,
qt.
"AVrí
d" fliirle Marx. Podem ser unidos para e WC de empreg., area
com
banheiro com box- e azulejos em I ZvlLfi? í th
!,l,a
apartaúnico
e
formar
um
grande
8"'
°
Teb'
23-°G6r,
':'
'
cór. cozinha, quarto e WC rie em- Sfl
condo14fin monto, Ver 11 1 total, com n porteiro, tanque e garage em
¦'•'•"¦'-"•
^3495 1400
precária, área de serviço c. Ianque |
sr. Antônio, g qualquer hora.
minio. Edifício om construção
Garage. Facilidades e financiamento LARANJEIRAS — Compro, de prefe1100
14648
em 100 meses. - Tratar com SAN- j vencia no Jardim Laranjeiras OU ruas
em centro de terreno. Todas
TOS BAHDUR — Ay. Rio Branco 183 transversais, apartamento até o 3." LARANJEIRAS — APARTAMENTO:
as peças sociais
iluminadas
18". andar — grupo 1S13 — Tele- andar, com 2 salas, A
facilidade
tle
vendeCom
2 bapagamento,
fone: 52-7:115 — Corretores no lo- j nheiros, ropa, cozinha, quartos,
4
elevadores,
dependências se o apartamento 300 do cdlilelo MA- direiamente.
cal <ilc as 22 horas. -12188 1300 j de empregada e garagem. Entrada ric PRENSE, na rua Alvnro Chaves 28, acabamento de
orprimeira
.„„.„ ... „„„,.„
. , 1 um mllhilo ric cruzeiros e n restan- em frente r.n Fluminense F. C, —
„
IPANEMA - 800.000,00
financiados
he financiado nu a combinar, Tratar constando de sala, quarto, bnnbrlro dem — Sinal 216 mil crzeicm l.i anos -- Vendo a rua Visconde Telefone 25-8280. 21081 1400 completo, cozinha e dependências paros;
financiados em 8 anos
rie Piraja. apartamentos para pronta L~r—r—r.
rá empregada. Chaves na portaria. —
entrega rie sala. 2 quarlos banhei- LARANJEIRAS — V. terreno 10x27. Tratar no e.srrit.'ir:o rie MANOEL DK 372 mil cruzs. Inf. na KAIC
ro completo cnm box, cozinha área !rom' 8 p'lvts- Cl's 2S00 llul r/ "naric. SOUSA SANTOS — Departamento tle —
Rua do Carmo 27 — GruABREU, Av. Riu Branco, Vendas — Carmo 0. salas 1104-0. Tel.
de serviço c Ianque W.C. e q dé !?r- WRCEU
empregada, Garage. Todo pintado á 120*S/lOja - 42-1330.
22-2028. 222711 1400 po 601 — Tel. 22-1860.
õlco, azulejos até o teto na cozinha
a rua tias Laranjeiras 553,
c banheiro,
Informações c. NB5W- :ii,\nnur rnttsnnn r-nivr v — VENDE-SE
esquina da rua Alrgrete. Edifício Duas
GUINLE
TON C. DE AZEVEDO, à rua Mexi- íTA"Js,VJr .KDJJA,lD0
Palmeiras
em
final de construção, — LEBLON - Compro urgente, aplo, 2
co,
111. Grupo 501. 42812
1300 j^0 e«m'C10 Parque cm constru- belo apartamento de sala
qtos. s| dep. Pago a vista. — Tel.:
"T7~
jÇão
bem adiantada (Construtor separados com dependências e dequarto
FALCÃO,
em-'
IPANEMA — Vendo ã Una Joana Pires e Santos S/A) e
231 1300
p/ entrega
Ver no local e tratar ã rua
Angélica, nn local mais bonito e identro dc 10 meses, luxuoso apt. pregada,
Arauto Porto A!ej<re, 70, 3». and. an- 1 EXCEPCIONAL
—
OPORTUNIDADE!
sossegado de Ipanema, magnífico c de frente, no 10» pavt. do lado da Ias ItO.I-r;. 27203 1400
Vntlo p família tle altn tratamenluxuoso apartamento com vista pa- isombra e c magnífica vista p' a LARANJEIRAS — Vende-se
lotes com to. rttlma residência rie nlln luxo em
ra toda a Lagoa, ocupando todo o Brtia de. Guanabara c para o Par- 36 metros
ric testada
Rua Slefim pitoresco recanto ns (lavra! TAria rieandar (com 27 metros dc frente), que. tendo 485,00 m2 e constando Zivrlg. Tratar cnm 22-S433, depois tias curaria, pintada a óleo. e. vista de»\estiliulo, bar, sala de juntar cnm de: 2 amplas salas U 54,80 m2 e 12 horas. Facilita-se." 13772
1400 lttmbrant». Possui: 4 amplos qts. r
"'o;,-.M.n(0
flnna nrn)y I magnlf. living, sala de
,11 m2. sala dc estar G2 m2. escri- 27,60 m2, 3. inverno, rouparia, 4 LARANJEIRAS — n„n,píJantar,
''¦'¦'
sala ric almoço, l sala,, p.1
torio 20 m2, 5 quartos um 33 m2, quartos c/ 24,00 m2, armários em- Carlos dc Campos, 258. aplo. 101
crianças.
Jradim Inv. garage dep. dn
dois com 2G m2 c dois com 18 m2. butidos, 2 banheiros completos, Vende-se ótimo apartamento de
cmp. etc ! Tudo rio melhor! Etnresn
¦
sala.
..auoeiro.
»w«.
quarto.-,
banheiro,
co/.inha.
área
todos com armários embutidos. 4|toilcttc social, copa-cozinha, sala [Hu«-««.
|medlatal Preço 8 milhf.es, c. financ
de serviço,
de emprega-lnf „
(lr ,, fe|r'.
57.577,
banheiros cm cór (mármore) copa, de almoço c 29 m2, arca dc ser- das e vaga dependências
na garagem. Area útil de 57.6573 part)r
r carvalho rocha.
cozinha, despensa, 4 quartos dc8j
jviço com 30,00 m2, 3 quartos e 75 ms.2. Preço: CrS 1.200 000,00,
J5noempregados com banheiro comple- | banheiro de empregadas c'/ box. combinar. Ver no lucil. — Tratar na'
LEBLON — Vende-se acabato e 4 vagas na garagem. Todo pin- :garagem para 2 carros. Preço: CrS IMOBILIÁRIA BARCELLOS I.TOA lrASA
r,n construir. 2 pavimentos, A8iu
'
tado a óleo. Prédio dc 4 parimen- ! 5.000.000.00 com parte facilitada, Av. Presidente Vargas 534, 2"" Tclc-Ít,'i
P'0'"'1'1 • Tclcfon.tr 37-213(1.
43-3328.
11331
Uno
fone
tos rom ótimo terraço
118 1300
privativo CIVIA — Trv. Ouvidor, 17 (Scc.
com 216 m2. FIGUEIRA DE MF.L- Vendas, 2° and.). Tcl.: • 52-8160, LARANJEIRAS - Vendo magnífico :LEBLON • Rua Almirante Cuilhom
lote
terreno,
dc
tito
á
Rua
Slephsn
1.0 CORRETAGENS S. A. à Rua dc 8,30 ás 18,00 hs.
.1 quartos. 1 -ain, varanda, copa
Zwele. 18 âOx.lo.oo. Preço CrS.8fHl.fW0.0O,
do R<t*iirio, 113 s| 705 — Tcl:
arca cnm tanque, banheiro,
42182
1400 e/ 20rr á vista e
restante em 5 ;cozinha,
n
apto. de fundos. Preço:..
2S-2Sr.2.
mis
1300
ano,", juro, de 12',, ao an •, Tabela IIlR.Ar.-i-.lin.
"0(10!'0
00 - Financiados 011 1 cnmLARANJEIRAS
Terreno me- Price. — Tratar à Av. Rio Rrt.Vo.
Tiatar
na LOJA D03 1MObl"»r.
IPANEMA — Terreno — á rua dindo 52 mctrns de frente por 25 151. galas 40fi-7. RAUL REBOUÇAS. 'VEIS Av Copacabana "64 — L0J.1
Antônio Parreiras (zona dc 8 de fundos na rua Belizario Tavo:iVM2 MdO 22 — Tcl: 37-3(163. Até a, 22 bolas
pav.), na bifurcacão das ruas ra. Vende-se. Facillta-sc n paga- LARANJEIRAS — Em edifício ríciin-:
176 1500
Jangadciros c Barão da Torre, mento. Tratar pclo tel. 22-0259. construído, vendo os 3 últimos apto»., LEBLON - TERENO Vende-se rttimuito próximo á praça General
1400
de sala, 2 quartos, banheiro, coalnhn, mo |0tc !, Ru„ Tjmote0 d» Costa,
21351
Osório, medindo I2.00m x 68,00m EDIFÍCIO XRES ANDARES¦"— dependências para empregaria, pusse junto e antes rio 471 todo plano e
imediata. Preço CrS 750.000,00, .vel(sendo parte dn terreno acidenta-;C0S.MK
vista. Treço 1500. contos
VELHO — Vendemos tandn-se financiamento, de Cairia c •-comTeL\\„fa
47-4150 1008 1500
do); Sinal de-CrS 400.000,00 e o rúmcin de lros andareSi sendo Institutos,
etc. — Trata râ Av. Rio !_•' '";;,.' "¦¦ ". „"J.ml,^''i ."„" '
restante faeihUdn em 40 meses. cada um 00nslituido dc um apar- Branco. 151. .-alas 400-7, •!• andar. TERRENO NO LEBLON— 12 X
Preço! CrS l.;»00.000 00. - CIVIA lampnl0 dc sala, 3 quartoSi ba. RAUL RF.BOUCAS. 21344 [400 30 —- Final da rua José Linhares.
lado par. junto e depois da cons"ira l] í!?ci':„;<'"" nheiro. copa-cozinha. dependeu- LARANJEIRAS — Vend", tm
final]
T" -iií'' ".«nn¦
* i,2'816C' dc «as
Irução da Coarco. 47-fiíl81, sem
dentrega
de
empregada.
Ideal
em
4
m»,«>,;
construção,
para
JCI,!
Í\*A as lH.tiü hs.
!<.,.ti
moradia,
vista deslumbrante. — ¦ apto. eom sala, 3 quartos. 2 banhei- Intermediários. Favor ver nn lo42185 1300 Pronto acabado de construir. — iros sociais, cozinha, dependências pa-jcsl e telefonar depois.
¦~j~~~~™^
^u-^sv^a^vw,
ra empregada c ár^a ric serviço com
17.15o1 1500
preço Qrj 5.910.000,00. Condições tanque. Preço 1,500.000,00. sendo
pailc,
Vendemos
também
DurSo
LorantetrOS
'* combinar.
a entrega das chavs e }ar'e fi-', LEBLON — Rua Cupertino
apartamentos bolados. O edi- ;até
los
;nanciada — Tratar a Av. Rio Rran-! próximo esq. Ataulfo de Paiva — Ed.
• 50 °ò durante a construção
50
cj 3
Terreno
LARANJEIRAS — Vendo, apart parajficlo possui estacionamento para lio.
10 x
151. 4" andar. ?s/ 406-7. P. MILÍ apenas 4 «otos.
entrega cm julho, cm rua residencial;vários carros. Vendas exclusivas IREBOLIÇAS r;i'3 1100! salas. 2 qtos. cozinha demais dep
p sossegada, tendo. sala. 2 qtos.. ha-ij;. r 1 r . COMPANHIA I A\- . . » . ..¦»... .a
.v, . -TT". V- Preço: H4ÒO — 400. ent. rest *m 15
Saldo em 40 meses após a entrega das
nheiro c box. cozinha, qto. e Wc de rVnnB t nr rnvnn\ viní i LARANJEIRAS — ROSA FILLER ou 2n anos Marrar visitas ei IMOà
DE
CONDOMÍNIOS,
vADORA
criada, área dc serviço Edifício dc 3
Rua 7 Setembro, 66, 4.° and LIIIARfA LAVRAS - Tels,: 22-2255
andares ci elevador, preço: 900.000.00 ma do Cnrmo. 17, .1° andar, lei.:
chaves
52-8075.
Tels.: 22-8392 e 52-0532 sendo 355 000 cm 3 meses c 544.000'58-8211 (rede interna),
Alnulfo de Paiva. 900
financiados pela Caixa Econômica cm!
"'ÍTÜI
Sfi _LEBLON — Av.
1100 Vende
venae na Run
Kua honrei
íoores rthrnl doApto B01 _ Fr(.me, r lm(j:, vi>.
Obra já na terceira lage
prestações de 6.50o. mensais. Tratar
çooroí,
Fluminense ,
:\ grande, saleta. sala. 3
com RENATO P. F GUIMARÃES LARANJEIRAS — V;nQo magníficos 64, ao lodo do
— Av Nilo Peçanha, 155 — s| 52*. Tel iapartamentos, com sala. 2 quartos.
qtos. demais dep. Preço: 1 500. ei 500.
2Í8"0 H00i'lepcndênclas sociais romplftas. d"-- belíssimos aptos, acabamento cs rest em 15 anos. Ver no loeal e traPreço fixo sem juros
; í2-r«J.*".
"—
i
nas
aco- tar hoie ajito. 302 e demais dias. —
pendências dc empregada e garagem. merado, perfeita divisão
SUA LARANJEIRAS, 243 — Vendo á Rua Paissmdu, 40fi. esquina dc Pi!?.103i:.IAP.IA LAVRAS - Tels i modações,
e
bem
arejuamplas
i prontos, novos e dc alto luxo. «pívi. nhêífú Machado e fnelho N"to b»m
22-2255 e 52-8075
Rua Comendador Queirox, 61
Solicite nossa visita, sem compromisso
Uie sala. 2 quartos. 2 varandas, ba- ím frente so PalAcio Guanabíra. Edi- das, constituídos de: 1 ou 2 sa-- LOJA NOVA - Vazia
¦ nheiro em cor. counha nobiliada. quíficio ,obrc mlotu.. Preço fix.i ^em
los í2 ou j3 ouartos
banheiros f-EE£-ON
quartos, Donnetros
_ 0(jmo p, famí)|a e lrsi%nuin bíHe banh. de empregada
annáriot..rMjiistamento Financiamento <-m 10 ios,
ç^
BOECKEL GARZON & CIA. LTDA.
área e tanque por I 200 000.00 deL-jos. Visite o «*-ritório n0 local das completos com chuveiro cm box, u. Preço 1 SOO. c I.IOO- * mmblnar
Incorporação e Construção de :
áe, •r/n,c.,!,0Í9 às 22 horas. Examine aj planta, c cozinha completa, armários em»3&? 1h^°S,W
^^m^LtnV^^io^u
Obtenha Informa-íes prrclsa.. -Abre
ÍH.3?«.*Slí0JS4P<l.e?,0i'intía*
la*7L
'e
- S. STO- butidos, deps. completa dc Cftl- Mltre -e tratar IMOBILIÁRIA,
J MAUAfEa
TelI': 22"2as ~ s^s\m
VW » »"»U«íBI dn n^Wo.
À
*»*»
área serviço com ron-

enquanto é tempo de modificar a

46Z91J 500

a 50 mts. da linda
praia de ICARAL..
Edifício D. LUSZA

vendas

pregado,
nue, qaragem, etc. Preços fixos
•
—
i

com:

exclusivas

j dc
nprTnTnvTnTrií- tr>nw. .Z~~Ã^*~ i IJ^RANJEIHAS — V magnífico apto sem rcaiustamento, a partir
õrt,rV'uVX Íl?T^m?al?lc0oA
o^h,
de CrS 930.000,00, com grande facnm «Ucta. sala, 3 quirtos. eta, ba- t?tcs' 2 hanhs. copa. coz. 3 qtos.
j„ _______t- em
»_ 3c
,;u„j, dc
nheiro. qto. c banheiro de Sip»- "UT; "™* *^« «"r?'£^íígi% ctltdade
pagamento
«
gada. bc are. dc -errlco com 2 en- íd° « ^n«'*'
52-S453. %„"
IMOB ^0"n«?g
IVAN CpK- Onos, Sem juros, Sendo parte em
1 trsdas, bc» ire.j nos fandos t s*rase<! -jí"1
_..,.;,
J-.Jb Ui
22426 1400 .,„,,.-..
1 indepenaent«. B»w Cr» 1.400 (XK.00prestações mensais desde C,<
«J3,00e» financiados peta Cai- LARANJEIRAS — Terreno de esq. 33 6.975,00. Informações tombem no
jCOíb
xa EcoitôirUca. ActJta-te oferta c ía-;t20.40. Veade-te r.a Ru»
Beiuéíio
;ciliU-i« 50 per cento da parte áHofWror». preço (SSO tr.fl cmi» faeilíta- local, diariamente, das 9 òs 22
Ver ernn o «acartes»do.:dot, Tratur c. VITAL A 8ILVA. R. horas, inclusive domingo
!í*t5íneisda
e :nar. :e:s. 23-2351 e 43-+S92 — Buenos Aires ««-A, 3». ttl: 52-0*7«.
47761 1400
Dr. SIDNET. 23663 H«J
l«O0
17263

SrSTS?^

mim E INDUSTRIA
Rua

Visconde

Uruguai,

CORRETORES:
ESCRITÓRIO:

«.

531

- 8.°

-

Grupo. 84

-

Tel.:

2-2304

-

Niterói

Na obra aos sábados o domingos, das 8 òs 18 horas
Diariamente

até às 20 horas, aos

¦;^...„^,.^jSs>^lL Jtf!^i!líi..l^^-^A%L^^-^gSt^ft^^

sábados afé

á&*Am%t-Á&^-l9í *9*.«í9laKÍftl_lffll__Ül»^'fc,»tift

17 horas

*^_.-*t .jfcrírffl^.ffj. .J*i .1

L.^ttl.-J%

^fea^rft..-)

mm, ãm. A.

COPA

LEBLON — Vendo

bom

pr;X, 2 MlMi 4 ouartol, 2 quartos
de banho, dependências empregado.
*ara»em. tm centro de terreno. Ou?ro, „m'todos requisito» famnu sito
tratamento luxo e conforto tm cen-

tro d' terreno que mede 12 x 33. na
Av
Unn| de PâUlj, Marni(do, j,tdim BoUuieo. Fone: M-iJW,— *J^
24157 1500
v_!íL

lot

qtos »]
den. P»«o » vista — Tel • ÍK-37S»
¦¦¦>

,&, *% í9l. Jfik. .

s»

-i

.'F^n^^^BP1

If^ss^jP^-^-IIBIP^pBY^vipy^^
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VENDA

E

COMPRA

DE

(Parte 1)

3.° Caderno

PRÉDIOS

TERRENOS

1 W ^ «9 m UU

(CONTINUA)

I. CHAZI
IMÓVEIS
4,50 x 3,0.

Sala

<

4,30 x 3,00

•<

*D
s

<
«J
<

Ed. Uruguaiana — Rua Araújo Penna, 46 — Vende-se apartamento na cobertura de 1 sala, 1 quarto
separados, banheiro com box, copa e cozinha de 9 m2,
área de serviço, terraço de 75 m2 pertencendo ao
apartamento, tôdas dependências de empregada, entregue até fim do ano. Preço CrS 900.000,00 financiado e facilitado.

LU

D.

<

Dá

Q. empreç

O
m-

Qu
O

O

D O
I- <

Banho ' 12,40 x 2,00

<

<2 00

>

Coiinha" W_—¦
4." 5- :.ooc oo*. M~

"-O

A. serviço

Vende-se à Rua Uruguai, 293, 1 apto. de 1 sala
e quarto separados, cozinha, banheiro em côr, quarto
e banheiro de empregada, área de serviço com tanque. Acabamento de luxo, pintado a óleo e sancas.
Para ser entregues em 4 meses. Preço: CrS
750.000,00. Facilitado e financiado.

1,15x3,00
ENTREGA GARANTIDA EM 6 MESES

Vende-se a Rua Conde de Bonfim, 53-55, últimos 2 aptos., com 170 m2., acabamento de luxo, 2
grandes salas e 3 quartos com varanda, lado da sombra e garagem. Edifício com estrutura já pronta e
alvenaria iniciada, entregue dentro de 1 ano, garantido, pago durante a construção. 1 grande copa-cozinha, 2 banheiros sociais, quarto e banheiro de empregada, grande área de serviço. Todo o material de
primeira.
Vende-se à Rua Uruguai, 293, 2 lojas de 116 e
119 m2, para entrega em 6 meses. Facilitado e financiado.

CONFIRME NO LOCAL!...
(De 7 às 16 horas, dias úteis)
RUA BARATA RIBEIRO 737 — POSTO 4]/2
PREÇO FIXO SEM REAJUSTAMENTO
CrS 750.000,00 — 50% a combinar e 50% financiados
opôs a entrega, em
—
Prestações mensais de CrS 8.341,70
5 anos

CONSTRUTORA PREDIAL DE PAOLI LTDA.
INCORPORAÇÃO:

HE

APARTAMENTOS DECORADOS
ACABAMENTO ESMERADO
CONDIÇÕES FACILITADAS
t

PA

Rua URUGUAIANA, 104, salas 504-5
Telefone: 52-1782 88644

COMERCIAL E FIDUCIARIA LTDA.
Av. Rio Branco, 151 - G. 1.612 Tels.: 52-6213 e 323635

SEJA UM

Bandeirante de Brasília
COMPRANDO NO

SAIA DUPLA, QUARTO StPASADO, COZINHA, IANHIiRO,
ABEA COM TANQUE E ACOMODAÇÕES 01 EMFREOADA
DESDE CrS 690.000,00 - FRENTt

'O

Bobfy

fundos

CrS 550.000,00.

COM TERHAÇO.JARDIM • CrS 750.000,00

RUA BARAÓ-DA TORRE 213;
SALA, QUARTO SEPARADO, COZINHA, BANHEIRO EM CO»,
AREA COM TANQUE E ACOMOOAÇOES PARA EMPREGADA
DESDE CrS 820.000,00 • FRENTE

Ipatievna

LATERAL . CrS 700.000,00

AV. ATAULFO DE PAIVA 577
J. DE INV., JALA, QUARTO, BANHEIRO EM CÔR, St GI"NnO
QUARTO COM ARMÁRIO EMBUTIDO, COZINHA AREA COM
TANQUE E WC DE EMPREGADA

leblon

CrS 820.000,00

0ESDE

?

M. HAZAN ô NVDELMAN LDA.

€ © M STRVÇOTE §
R. MAYRiNK VEIGA, \ . 11.• - TEU _.").«62 r 43.9990

s*S-_^^ÉÉ-K_1^P|:_|M_PA| m <fl%_A_jÉi - É^fl^VI^MÈals

91
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^ ^iv -'^^dHI-K^-L.V-V l_______B

;l__»_«_»__M_W_W_M-»l««,«M»»»MMMIMM»i™i»M'j»

I

BOM FINANCIAMENTO

RUA SAO CLEMENTE -172

Vende-se à Rua Haddock Lobo, 460-62. esq. São
Francisco Xavier (Largo da Segunda-feira). Duas magníficas lojas já em construção).

RODOLPHO DE PAOLI

O

ARQUITETURA MODERNA

Vende-se à Rua Uruguai, 297, loja pronta, de
392 m2, para banco, grande empório, automóvel e
acessórios, geladeiras, televisões, etc. Facilitado e financiado.

CONSTRUÇÃO DE PRIMEIRÍSSIMA

VENDAS:

ENTREGA IMEDIATA
VENDA DIRETA

Supervisores: Michel Chlimper e Frida Sepearu.
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Edifício GUARAÜ
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SALA E QUARTO (SEPARADO) ENTRADA.
JARDIM DE INVERNO, BANHEIRO COM BOX
QUARTO E W.C. DE EMPREGADA E AREA DE
SERVIÇO COM TANQUE

EM MODERNO EDIFÍCIO, À 50 MEIROS DA PRAIA
gòinehle

MENSAIS

m BE PAOLI
%||
ü^És
lm

íéfei-

A partir de Cr$ 1.350.000,00

HÉLIO AG LIAR

Acabamento dr luxo
Salas pintadas a óleo
Banheiro cm cor
Garage incluiria no preço

/__f||Íl|

Informações e Vendas:
/

¦_a«f_K

sempre

Rua México, 74 — Sala 802 Tel.: 22-6910
Atcndc-sc, também, no local, das 9 às TI
horas, inclusive domingos 40781 'Jl

Rico de transporte rodoviário e
aéreo.

PROCURA-SE ÁREA

Planta aprovada pela Prefeitura.

Plana, p/ construção de cri5as populares, cl luz e água. Subúrbio Central até Bangu ou Nova Iguaçu. Telefonar 27-5721.
2539 91

Lotes
E.strs

Loja paia Restaurante

residenciais e comerciais:

sào

os

nomes

• tranqüilidade
gurança;

de

quo

lho

comprar

garantam

com

sc-

Vendo grande loja d 190 m2 Barra da Tijuca. Frente
para o mar Melhor ponto. Inf. 52-8926 e 22-8110 ELIAS '
BICHARA
21574 91 I

JAYME FERREIRA LANDIM
GABRIEL CORTE IMPERIAL
SÔNIA M. .1. LANDIM
FRANCISCO M. C. IMPERIAL
M. M. CARDOSO FILHO

^Corretores MBociidos
^tt-^J^fjjBg^ifflfflBIri

Av. Alm. Barroso, 90 — 8.° and.
32-6750 e 52-4330

"'

*> "^*_S_^_fc^

s/ 801

e 802 - Tels,
42484 91

SURGE O PRIMEIRO EDIFÍCIO
PARA ATACADISTAS NO RIO!

Loteamento registrado nos termos do decreto-lei 58, no livro n.° 8 de fls. 114 a 174, Cartório do 1.° oficio, Comarca
de Cristalina-Goiás
43358

SOBREI OJ A-CASTELO

Incorporação: Luiz Antônio Barcellos
Ionr Barcellos
Construção: Construtora Barcellos
Ltda.
Fundações: Estacas Frankl

VENDAS EXCLUSIVAS NO LOCAL OU COM:

Lotes prontos para construção
Posse imediata.

Urbanização exigida a cargo
da Prefeitura onde se situa o loteamenio.

Senador Euzébio, 26

Apartamentos com 2 salas, 2 ou 3 quartos, 2 banheiros sociais,
copa-cozinha e dependências de empregada.

'"""^¦'ncarè^
mWÊWf

FLAMENGO

10% de sinal
10% nas chaves Rua
80% em 5 anos, sem juros!

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE

im?n_Í«s^.

Clima exuberante,
fresco.

•

Preço fixo — Com grande facilidade
de pagamento

do cinturão

Região de planalto a perder de
vista.

Adquira agora, em condições excepcionais o seu apartamento no

LOJAS A PARTIR DE CRS 1.000.000,00

a 4 quilômetros da estrada RIOBELO HORIZONTE-BRASILIA.

0

cm 4

70% financiados em
78 prestações mensais

durante 36 meses, sem juros
você estará comprando, com
uma pequena importância, o
primeiro passo, para a sua in
dependência econômica:
a 6 quilômetros
verde.

<l<" sitiai, 20%
prestações semestrais

com 10%

91

CASA E TERENPS
Vende-se, n_ esuçio de Queimados. casa com 3 sa'.»». 3 quart'u. co.

Vende-se com 250 m2. Preço Cr$ 12.000.000 00. tratar ?.¦*„'„,__"$£*?, SSômf Prnõ^:
por mutíto d* mud»nça. rlvj» Sic
100. 91 ío.
pela manhã. Sr. Oscar 27*5411.
S«b?«'i*n n» il — Queimado»

Áv. Gemes Freire, 315 Edifício de 12 andares estrutura pronia - ESTACAS FRANKI - Entrega em Abril de 1959.
Cada unidade tem banheiro e kilchenele, preço de CrS 550,000,00 à CrS 600.000,00. Vende-se também as 3
lojas sub-solo e sobre-loja. T.alar M. FUKS - Rua da Assembléia, 104-9.°, s 910 - Tels. 42-4399 e 42-7127

.•h'_2:i 9!

BOTAFOGO - APARTAMENTO
Vende»»

i

Rua Voluntário»

da

Pátria

ótimo

apartamento

tom:

J

»ala», J quarto» copa. coiinha. banheiro, dependência» de emoregada. lanei», area de »erviço envidraçado e ótima _araqe~n PreAceita »e auto americano d* 51 a 55 até e
ço: CrS J 100 000.00
valor de Cr$ $00 000 00. parle facilitada e ie»tant» à vi»ta
Vei
hoje

— Fone:

4*-?IW.

ICtf

BARRA
Área grande 500 casas
Distrito Federal, 57 000 m? planos, permitindo 500 residencias de vi,a, tipo popular Vinda e financiamento fcal Lofacáo,
ônibus n. potto Trem elétncr a 800 metros, 1 2 hora da Candeloria Telefone, luz, águn Água própria também CrS 19 milhões. recebo metade em cosas a construir Dantas — 42-5011
27176 91
eu 47-0337

DA TIJUCA

Vendo lojas, a partir de 400 mil cruzs Construção iniciada
Serve para qualquer ramo Informs 52-8926 e 22-8110 ELIAS
BICHARA
21576 91

LOJA EM COPACABANA
Vendo com toda urgência, situada à Rua Siqueira Campos. com .í6 m2. Prédio novo. está vazia. Tratar 47-9491
com o proprietário.
197 91

EMPREGO DE CAPITAL
TERRENO SaO JOSÉ DOS CAMPOS
Vendo 6 olqu,, perto Fábncu General Motors Plano Grande
valorização Inform 57 572U
21650 91

AREA PA RÃ 150 CASAS
Vendo área dc 18 000 m2, c água e luz, c/ plono para construir 150 crsos Zona dc o-ende habitação 'Campo Grande
Inforrr.o-ôei. 52 8926 c 222110 ELIAS BICHARA
21575 91
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3.° Caderno (Parte I)

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio dc 1958

COMPRA

E

PRÉDIOS

DE

VENDA

13

E

TERRENOS

(CONTINUA)

LEBLON — Vende-se terreno de 14 APARTAMENTO x TERRENO — Troco LEBLON — P| 480 mil. apto. frente 1
ROSA FILLER — R. LEBLON — PALACETE — Ven-|LEME - Run Gustavo Sampaio. vcn-iLOTES JUNTO AO ITANHANGÁ' —
,
* 28- Junt0 e depois do 35 da Rua apartamento no Leblon, duplex com.- Vendo e| sala e qto. separados,, 7LEBLON
l'Zt T«ü'l "*
cl"Ã'o
°° com
de-se
ótima vista, a 600 mdcmos lindo nP'°- com grande .sala, li No Recreados Bãii(lcirãnt'és*T TiiuY""* UJ\Mm\Ac™
tt»««pa.va - Documentação cm or-250 m2. por terreno sito no Leblon, coz. banh. e 2 varandas, facilito -;/ betembro, 66,4. and. — leis.
cozinha, dep. emp, ca - Mar, bem Stuados barato* naaÁnhada Quartos, grande
Lebl0n' Casa acabaüa;,
b
P
dem- Inclusive Registro Geral tle Imo-1 Ipanema ou Centro Comercial doiAceito Cxas, ou Inato. - Tcl. 32-6004, ~
d
gamenta facultado _ En.-TITO ?I
22-8392 e ™
52-0532
Vende
maa-!5
?
i
UJJ*
Yena?
ma.9
.
seguintes
Ae-iü
construir,
com
as
tel..
12-5861
Sr. NOGUEIRA. I
.0J7*
Cr?
vels. Preço
t.400.000.00 com Méier, Dou ou «cabo diferença
àgu
jde
£'u^ condução à no vo vehd- ' isí ' «oi>i
construção, pendências:
50 p0r «mo a combinar. Detalhes e .7-0S81 - mathias.
20293
Pavimento
1300 nificos aptos, em
térreo „?.Tratai-com
C
iíii;
MAWOS-IMOve
imoíê
'
U
e
de
vSü
c
"'we';:
-9348
1800
—
venda exclusivamente com a ENIR
1500bg
¦—
constituídos de: solo, 1 ou 2 qtsJcom garagem para dois carros. - biliaria à Av. Prado Júnior n. 135 ™*-anoe
- vç„do « mo apt. de
á
teL
57-8845,
iom_16oo
pta.
^lon
banh c„
áreo ^ Elevador 1" Pavimento com jar-sah^4
ri°A,.ol^-^m^ A %Ã\m -¦
%%£&«™f™™nte
' '" eíítXeacrS
xoTor
,"",•,"• * '
K"J,H,,,mSSO^O^OO"
^SÍZ^r^í^âT^artoiomn,
- "-•
-'« n,a-;[lue c| tinte
Vende-se .oUrante panorama8' indeveaV?^
- ÜÜL?« ^^L^:.!^ ATENÇÃO^ LEME„
armário
tanque,
embutido.
c/
parte grandemente facilitada flu- LEBLON - Edificio Santa Augesala' 2 qtos',
var,' coz"
*" ravnnemo com living, apto. bw da rua Gustavo Sampaio n
ilhas etc, vendo urgente CrS
gJa^SambaibaVn
nfnlamS^lSí^^rEDaAm
''
i.n.u.i) ^- B«-.dep.
5mpla cir.p.,
ÇanílMp«Í«nt!ÍÁ.T'^^'"«^ir«í«««",.i.A. .recr?10rante a obra e parte financiada
preço.i milhão, parte fi- rreços tixos sem reajusrameruo, escritório, sala de jantar, sala dc 398, çom 3 quartos, duas salas, çran-; SM faculto 27-Mno Sr. seabra.
Ia, Av. Ataulfo dc Paiva n. 1,174 Rccii
Silva, 18, sala GOj. Tel...
cm 3 anos após a entrega
das —
Ae
fe
Aceito
Cxas
insto,
etc
cozinha: banh". comp 1. c. box.
IOOiI
a
1S00
Cr$ 570.000,00, com almoço, cozinha, pequeno quintal'
3ã2a" imo n««!l«(i».'
Vendo apartamento para en- 32-1531 _
<„„m dependências
chaves. IMP. PREMIER LTDA
„__L_ iTratar com dr. ORLANDO — Rua Ro- partjr
j
i -i-j j
.
il*n>n<l»nr>taa fle
ili. >mnn»nHnt , Quarto e banheiro de empregada e nwwwn DOÍ5
nna BANDEIRANTES
—
serviço
Vendemos apto. vazio cm.drlgo Silva n." 18, s| 904 _ Tel grande facilidade 05 pagamento,,?0"1
fioa
área
rie
eom
120
m2.
de,RECREI°
Av. Prcs. Vargas, 446 — Grupo trega no fim deste ano constando LEBLON
'lavanderia,
Passa-se o contrato de 2 lotes ro R»etc. 3o ^g"**f°*<
Pavimento area, dc frente. Preço CiS
20294
150°
'com
no
65
meses,
sendo
de
905. Tel. 43-5024 Corretor no de 2 salas c 2 quartos, banheiro edifício de esquina, perto da pralB, 1,32-6004
prazo
par¦
?nn?ieirantCs .«««"«do b?5
ia»a. 2 quartos, banheiro, 7.
„„„„:'„ nnr>;- j„|com «uatro dormitórios, dois bã-11 .B55.Òbo,ÔO'l"vlVtarvér%n5 locai
ISrcad"i. Já
íoram pagas 21 prestalocal.
23487 1500 social com box, ampla CCzinlia,>)or. ?"darte ;m
Gávea, rT—
em „„,t
vendo terreno de f»
banheiro 1 LEBLON
prest. mensais a partir dejnheiros e compartiinentos para'o porteiro. Tratar das 8 ás 11 hs. ções. Cartas
empregada
dc
e
área
quarto
dê
para Rua General Sofinanc. 5 12x37 à Av. Olegarlo Maciel, pronto'¦ CrS
3^l^?C^^SIwo'.
47-S377
Tel.
e
das
—
TUA CUPERTINO DURÃO, 147 apio
5
700
00
14
às
17
hs.
Terraço
com pevagít n» 6 — Vila Militar.
I guardados.
nara construir.
construir Cr*
2.100.000.00 _l *"? "'' vvivv'
301 .para
CrS 2.100(1(10(Ifl
apto. 501
405 — Magnífico apt'i, frente, sala serviço com tanque. Preço: Cr§ anos. Praça Atahuaupa, 118 anto
— Rodrl-|
47762 1500l1,lena Piscina, banheiro, etc. Pre- 42-5196 com Dn*. HELENA.29246 1603
.803
5012
quarto, banh. completo, cozinha, vaga! 1.100.000,00, com grande facilida- esquina de Gal. San Martin c Jerô-; tratar JOSÉ' N. BOMENY
— Tel. 32-6775.
BARRA DA TIJUCA - Vende-se Junm ¦
_-íço: oito milhões dc cruzeiros dos AV. ATLÂNTICA N".
¦ ;»7ÃíT—.-«,,
pi carro. CrS 650.000.00 — Informações dt. de nairamentn í- eom trando nlmo Monteiro. Ver sábado e domin- go Silva 18, s| 906
—
—
LEBLON
FILLER
92R, apt0. 1201 tos ou
R.'quais 50 % á vista c o restante "Leme"
ROSA
29192
1500
os lotes S e 9"irei
C| A. HERMANNY NA ADMNISTRA- parte
li^i^rrjl-.
i. cha-]4
i"í» com ° corretor no local de 9 às
da
- Vendo apt». de frente, sa-l Esíràda separados,
financiada depois das
e lra(nr na pennsilvania. Méd^Bâm jíSto^òTlaVo
7 Setembro, 66,.,„
DORA NACIONAL. Av, Pres. Antó4.° and. — Tels.i Parte financiada e parte facilita Ia e quarto
conj.
saleta.
Tratar
cozinha.
RESIDÊNCIA
ves.
Leblon;o_
com
WALDEMAR
P.
22-3033.
APRAZÍVEL
504.
Tel:
m2
xleo
111,
grupo
1700próprios para negócio ou
.,
0,o«
coú monlo Carlos, 615-2." pav. Tel. 52-12:16,
Vende ex-'da- Ver a Qualquer hora na rua;fl
41686 1500 — Vende-sc esplendidamente localiza-1 IL-oiVl t ai-vsil
das 9 ás 12 e das 14 às 17 lis. 10783 1500 S. MOREIRA — Av. Almirante
Ra"*e1' 3Vm^ *WSgM» £,^^«3!^^
e
em
de
bom
centro
terreno
conce|entes
~
opartamento
aparromenio^
cons-!Albe0°
em
cons
Tels.: VE^,D0 _ Apt0, [l2 nuari0 e Sa)a, ?orrtavei casa dc 2
iruas Igarapava ou Sambaiba. par-'nifica. Preço eoo mil crúielros. Tra- çfiès MARIO victor eu" ltd
?,ar,rnn?* 9Í'«f«15° ""
pavtos. - Tel. «lenres
JL
LEBLON — Vendo ótimo apto, de 0/Í-6Ü94
c 52-i.j12.
) dc inverno, banheiro, cozinho, area 26-3456 - J. GUALTER LIMA. trUÇOO adiantada, a KUO V_arl0S tindo de Visconde de Albuquer- tar a Praça Onze 336, 1". andar. Tel. [Ar. 13 de Maio 23 sala 721 Tci
sala, 3 qts., depend. completos, lutanque
27132
48-1073.
Chaves
47759
e
envldraçada,
com
1500
aiulejada
com
o
_
1500
Góis,
—
52-9285.
18736
Tratar
52-3035,
porteiro,
52-0820
Edifício
tel.
automóvel,
de
4
bem localiSado.
pelo
1800
gas p
pavtOS. COm 2iquc).
.^ constituídos
- Av. Ttaul
Ttaul- __..____._
_--_
Preço: 1.350.000.00 cl ô0',í '¦ à vista, 200 LARANJEIRAS — Vendem-se ótimos e banh. dc empregada
MARTIM.
?^U52?
BAU.
- JOA - VendolSTde 2 sa-|com o Sr.
')
fo cie Paiva 1015, apto. 612 T. no LEBLON — Lojinhns a
ÇONRADO
_
21740
leme
mil cm 10 anos, saldo
combinai. ides cie 2ii x 50 üaharito dc 8
Vende-se
com
reno
frente
apto
1500
4.
l
l
quarpaia a Estrada a«.fa'tari» '
21153 15U0 mil e 500 á viíta. Lojas a 1.300 e si li-;
loi, 3
il
__
_
Vci rua Marques Canário. 20 — 204, mentos - Av. Alm. Barroco no.pavi- mesmo;
tos. entrada, sala. cozinha, bardieMc esquina 40x20 Oportunidade CrS
quartos, C0pa-C0Z., banh.
mil aá vista. Apton. a 520 mil com
s1
Vntlc-íe. á Rua Dosem- 80cla] onl c6l C|Ui"Mo e banh?iro clc
fica cm frenlc Estádio Flamengo.
—
—
Mi
tre.
Troco
serv.
completo,
Av.
Bait.
atSvei tc'Í
com
tanque,
área
V
na
26.500
R.
Dl?.s
Ferreira.
,1.
Fones.
LFIBLON
a
Vist».
l-j3-1!01»-""207
C. FARIA
22-7036
'
S?ÍÍ
.i>>. i ..>. empresada dois terraços com mara- 47-7370. pw
l?>ra.-f ¦ >:¦ 7ÍÜX?sSw
MiruM RussM.
lio- 1. ^w
I,-.. 2232"
apartabarg?tíor
174,
Alfredo
1C9J.Í 1800
1ÜI204 1500 c 42-4Ü75.
l"51fi 1400 ótimo apto. dc frente..-pronta entr. Plantes a domicilio. Corretor
rogem,'mantos
um
fundos,
de
fente
e
dè
vilhosa
vista
Atlântico
a
o
dois
lendo:
para
,.,1 sala. 2 quartos, demais de- — 26-7573
e pintado de novo, passos da Av. Atlântica. Tratar i ,1 VENDE-SE oií aluía-se. casa na EsLEBLON - Rua Eambaiba, :i22 ao.
etc. Grande facilidade de ' "t sãhdo ê-te vario ampla,
sendo metade à
Iraua do Joá, 1354. 2 quartos, 2 saloi — Vende-se com 4 qts., 2 sls. • AV. ATAULFO DE PAIVA N.°ÍPeds por CrS 700, DE
dois quartos: IMOBILIARF1A
sala
com
itódòs
DOMUS
I.TDA
i
inn
..,,.
„„„„.
on
J
ANDRADE
3
Ap
tes.
1.400.
novos
mento em 80 meses, sendo parte> boaa dependências de empr sgádds; Tel: 22-7:86. 5895 ijjo las, banheiro, cozinha, varanda c Rabanh. cozinhn den. de emorCKadn, ga- 517 - - Vende=sc ótimo apar vista DR. GABRIEL s, 810 - 22-2931 e LEBLON
"'"" Sinal
'! ¦' 140.OCO
prest.
rage. 10.000 mensal. Tcl. 45-2084.
Almte. Barroso 90,
qtos., 2 sls., c' garpie:
ra.^.-. MARIO. VICTOR CIA. LTDA.
mensais desde Cr$ Jjédip^rno e m^l^^tru, j^j. ^ Vel)(Je.se 0/apartament^n.
4a.
na
laje,
a
igreja
Sta.
Monl-.em
22-5599.
Já
prox.
— 52-92a"i e 52-1/820. Av. 13 (!<• Maio lamento com
visla para o
23351 1800
1.000.000.00
e
crs.
Preços,
.cis!707( da Rlla Gen nibetro da Costa
cn, 4 pavts, últimos a venda. Plantas a, 12.250,00. PreCOS fixos Sem TCO
2ii. sala 721. 1Í17SJ 1500 mar. em construção
respectivamente.
-iG-nzia —'
nnrrestcxr RAMOS
¦ Vende-se terreno nesta esHnmt/tfltn
PAMne 26-7578
.-»_*.
_. 900.000.00,
Corretor
SCS:^:
para en- LEBL0N _ v. Iipt0. tU. ,,.,,,-„•. va„o. domicilio.
tSdã
Tei ioiA^co:np.?!!°le
pavimentada, com duas frendos e demaií ÍÍ^SÜSÍ?
2551 1500 jUStamentO de Cr$ 1.400.000,00 iar Alfândega, 85, 2.» and
dependências. Preço
LEBLON — Rua ftila Ludolf 58, apto. !(rCtía Ctll Outubro. COHlDOStO cl 2 sala;-, 3 qtos. deps. compl. porjFacilitamos
20434 1500 Cr? 650.000,90, entrada 250.OW.00 — les mm 060 m2 fica atraz do poste
23-5426. .
im —t,-...«««
„«.« 3o «...
-„•„ .saleta.
r.,uu
'/-'-t
1...i."-=sii
«am^a
r^tt., 1.000.
1.......
nníl
^ eomb.1
nnmh. —^———
->'¦>." >.CrS
a.,
.
1.600.000,00.
101
.
e
sendo
Térreo com
> ' ¦> 1.550.
Cr$
CrS
,.
qis., saia,
,.,,,..,.,
„„,...,.„„
5770173.
CrS 450.000,00. Com proprie—
Bairro Jardim Viscon
banh. co?. Jardim de inverno den. clf"e sa|a, 2 quartOS, pequena rcs,. a prazo _ DR. GABRIEL DE| LEBLON
LEBLON — Rua Carlos Góes. 96, Ed.[Visitas das 15.00 As 17 heras.
tário 32-5143. SR. LftO.
47763 1500 Jussara.
empregada. — informações MARIO, cozinha C banheiro em CÔF, ANDRADE — Almte. Barroso 90 s dc dc Albuquerque — Vendo ma?17245 1GO0
Construção sobre pllotis. En- j
22159 1800
B1° - 22"2M1 c 22-5550' 27i5fl irófgSS^SSS 'S&MmS LEBLON — Terreno 16 — 33 — Ven- trega em 90 dias — Vendemos mag-|VENDO" - Ótimo apto. com 2 frentes RECREJ0 D0S
BANDEIRANTES ^A^A52^c^2l^i0^r^M local o apartamento
de-se om local residencial, plmo, não nificos apartamentos, com: hall de|g0bre o 'novo defaeWdae 'pagPCÇconstruir mals dc 2 pavl- entrada, ótima sala, 2 bons dormlló-j*grancies.
A^T i°„le 17 »»• 300^,0.
22L.»" 303. Preço fixo: CrS 800.000.00 LEBToTr^c75^^ordríen.nareÍ ffi&SUHX podendo
mentos. Iní. MONTEIRO — 37-9778. rios, banheiro social cozinha quarto g^íõs - 37-'8981, posío 2. P *'
tt/. C,restr2°.SOonon,1g0^;GU'ba
LEBLON - Rua Sambaiba n. 351 -'-- 4C% financiados. Tralar na te, na Rua Barão da Torre, constan-. Codajaz. plano com 350 m2. Outro
'»'-.
24.000,00 e 120 pres13446 1500 e w.e. de empr3gai a. área de serifim |ft «-ntrad». Ir?
.,o2m
andem-ie
taçoes de Cr* 2.800,00. 27-0453.
Vendem-se
ótimos
apartamentos,)d«o
apartamentos,)Di<a
Mniirlnli Veit/a
\/oi(ro n"" "d âa nheiro,
do de ciois quartos, tala, cozinha, bba- à Av. Vise. de Albuquerque esqui
Mavrin'(
Preço
CrS1
22260__1600
vlro
c/
e
tónquè
'
l"
'"?J'».U'V
garagím.
instando de 3 quartos, sala. banheiro,
s.„
—
empi
de
dependências
com
Anto.
.
UtebLUN
Kua
ülas
o
de
Vende-se
n.
28094
1800
Perrei-!o8o.ooo.0fl.
da Kua Felix Pacheco, plano!
,
Sinal à vista. Crs 400.ooo.oo,iLEME
rlnha, dependem Ias de empregada, 1»." a!?dar, IC'S.
40-9900 —Igada e area de serviço toda cober ^•jna
'èÔm 520 m2. FIGUEIRA DE MEL- rá, 486 — Entrega imediata facilidade de pagamento e financia-i'"2;?*"°- .de frente à Rua Gen. RI- ESTRADA DO JOA
dois
A
-,fMOBtr
passos
,
nrntTARIA
',,
area.de serviço e garagem, prédio no•...... _
. „_.,.,„ ,,, .,
da Costa 121, com sala, quar-!,],, i •„,.„„
I-- Tratar na REGIA IMOBILIÁRIA
-•¦¦¦«»¦ !
, Imento _ Vicít?« nn loeal — Ti-ataribeirok-«i>-..„
«» "'... ^ç Conrado. vendo b a
23-4332.
LO S. A.^Rua^do Roíário.^
113JT !__ VendemOS
...pa-' '
vo, 2 apartameentes por andar, t^tio; 43,4059
•«•*>» C- <••*
banheiro, cozinha com esp?ço
aptOS., todo$ dt'"l™
n AZEVEDO
i *S«r?.n-«& kG. ™S,nT!to
IlTDA; - Rua Marquês de Abrantes; i 705 — Tel 23-2892.
FREIRA
com J.r C.
asa. em terreno com 2.000 ms.2. dan29337 1500
dc frente. Preço CrJ 1.400,000,00 com
43011 1500,37 grupo 102 - Tcl. 45-7588
criada
c|flo
qt0, e W.C.
também fpsnte
frente, cj sala dupla, 3 qúaMRua México. 31, h.», gr 1404: telefonei" ídadeira,
estrada litoa4.5M.M0°00
29232 1500;
financiamento - Vci no local, proVer con, 9gwWw. ,*r. Tcofdo rânéa (p,aia). Prc para
272-18 1600
1
„
—
curar o zelador na garage — TraUí SEGURADOS DO IPASE — Vende-sei
tos, cozinha grano"e, banheiro 5r-'u"
fc*«-v
LEBLON
Vendo
apartaj
E,0íiANS^Sr M.
- Av. Vis. Albuqu-r-: faria - Tcl. 22-7936 c 42-4078',
D»«i».«»
na IMOBILIÁRIA PARCELLOS LTDA. apartanicnios de dois quartos, snln LEME — Vendemos na Rua Gen. Ri-1.
RESIDÊNCIA
«r
42-4078'.
í?
am
»!««"
mmnl.tsr
r
C^,
ini
—
ii.
tiranco, íaa, saia 1823, Telefones
Kagamen- BITI COr, 08p. completas
de qtu — Vende-se. com ótimas acomo— Av. Presidente Vargas B34, 2." - e dependências, em inicio cie cons- beiro da Costa. apto. frente, com óti-,menTOS Oe IUXO
n^
15513
42-1230. 52-3795. 22359 1800
Tel. 43-3328. 20295 1500 trução, rio Leblon, em rua transver- ma sala c/ jardim de inverno, 3 bons; f0 • facilitado — S. STOCKLER empregada, plãV-qrOUnd e qa- dações. em terreno de 25x30. esquirs—
.
Em
LEME
de
emprega-;
ttlian
- „, ¦ „ 1Cc ..,,,.-„,„,,, ,-,i',„t„
construção
»al a Alaulfo de Paiva. Financia- quartos, cozinha, quarto
ESTRADA DAS CANOAS — Terreno
M!|
D»-— na. Preço 5 milhões a combinar. —
CASA - Lebbn — Vende-se ul"!^n- menlo total alé Cr$ 800.000.0(1 para da. fide. área serviço. Entrega vazio.;— AV. NHO reçanna 133, S8», ragem para caaa apTO. rreço Infs. CABRAL. 43-0S04. 29412 1500 tada, apio. dc I quartos, com ar- vendo medindo 20 x 57. Cri 700 mil,
te - Preço 7.001.000.00 — Kão ãeel- aqueles com inscrição .lá deferida. Ttitar Org. Imob. Continental Ltda.,!|g JQ2
!
sinal de Cr$ 200 mil o restante flCr$ l.Ô30.000-,00 com
Tels.l 22*7221 e
parte Jg
— Vendo desocupado, dC mários embutidos, 2 salas. 2 batamos intermediários Tralar 42-1383. Tratar com AMAURI pelo lei: ....Rua Assembléia, »:, gr. 502 — Tel.'-onozi
j.-. . m*
¦
,r.
rtiEBLON
As,embléla
—[frento,
nheiros
em
côr,
dependeufinanciada
;2í-7279.
amplas
1500
em
60
I.
meses
20447
JZ-TZO
20413
em
magnífico
1600
edifício. aparta,
22108 150043-0638. 12816 1500
if"sal§°lio2
^'¦"^ífiin
' *' ''
°'" ,„,„,
|
Visitas das 9 às 18 horas — i mento da ^ quartos, sala, varanda.! cias. Preros a partir de: frente.
1R(n
leoznha. banheiro completo, ái-a, quar- CrS 2.400.000.00, fundos, CrS .. .,-r=„r~,rr~,,,,~ .-il_._u
PRINCE CORRETORA
IMO- to e banheiro para empregada e ga- l «0(1 000 00 — Construção de "AKKA UA, ' «UÇA - Vende-se ter'CIU) na es,rntia do "onhangá com 31
l-ágem, Preço CrS 1.40(1.000.00, C/ Cr$. nnnTsrpTÁ-Mi
BILIARIA S. A. — Av. Barto-ijuiMH
aS oia
..,„.,.„.
CJ1KI.SI1AM viri
NIELSEN
S. A. — metros de
frente e 1280 m:>. Fronte
lomeu Mitre, 310, esq. AvèhÍ"|cl7d^'emab«"tart6°^dTcí^ no '{"'al- " ,!lia General Ri- P«fa a èst, asfaltada e" líígoa,*'vista
da Ataulfo de Paiva — F»'taüe ao aluguel. Ver a qualquer no: beiro da Costa. S2 (antiga Araú-jP»» K&.SJLS10 "»¦ ln£i,Ã712$
<¦
nus- aooyy
99 A"500 ea i^iyo.
Al TIOA I
ra- eom o porteiro, na -Rui Dia? Fer- jo Gondim) e tratar na BRASÍ- U^lJÍii!^ÍÜCl íIâd-i21Lü
nes.
reira. rs. anto. sói.
Tratar eom LIA IMOBILIÁRIA S. A„ Av.
o
j •
1500 o. pwptótário oswaldo santos:Ri0 Branc0 311,2.o and;ír. Tcl.s.: Ptaca .da Bandeira
42175
" "¦'. PARENTE, Av. Nilo Pecanha. 12. sa,„ „.ft8
,„ nB9fi 52-6508
,„ ,.,,
I CPI ÃS —
j
c «»-7i3l.
LEBLON
Vende-se
magni-;ias 413 e 414. 20107 ísoo'**-0826DA BANDEIRA —
FranJisifi
41K4K irnnrRAÇA
lliUU ciso Xavier — Vende-se na S.
Av. Pauficos apartamentos
de diver,.
Ia c Souza aptn. em edificio de oito
Â.
,
APTOS LEBLON — Excepelonal lr„r
Vendemos à Rua aptos,, tendo sala, 2 quartor, banheiro
SOS tipos em final de constru- oportunidade. Vendo os 1-H'mos, LLML,
novos
Gustavo
c|
Sampaio,
amplo
m2)
sah
à
98 em pré-'completo c coz.. ótimo locai proxi
Av.
Ataulfo
(12
de
quarto
Paiva
ção
mo" ao CtllcRio Militar, ao Estádio,
ít Iniciaria
OIO Hp
ae rnncfriirnn
n.° 734, em frente è Pça. An- (11 m2). banh. cj bo*, cor., ma^ni- din
COllSirUÇaO ja
Itl.Ciaaa RllH sr,0 Francisco Xavier. Preço 600à
fico
p| mar e lagoa. En- aParlament0S
anarfnmpntn<: Ap
cnln
1
nu
9
mil
cruzeiros — Facillla-se o pagatero Quental. — Acabamento trega panorama
de sala. 1 OU 2
cl elevador. Preros
mento — Tratar com os procuradores
esmerado e preços fixos, sem a partirimediata,
e
dependências
com- ORGANIZAÇÃO TÉCNICA IMOBIde o-s 3.10.00000. Sendo quartos,
reajustamento — Ver.no lo- C'r* t30.ooo.oo de entrada, parte alpletas. inclusive de emprega- LIARIA NORMA LTDA., à Rua
do
Carmo 71, salas 801-2.
e restante em prestaeô-is| (Ja. Prero
cale tratar
LEBLON — Apartamentos de saIa, dois quartos e demais dependências completas
em
edificio
em rnnslrneVn
CàZ
-,- i Irii-i r-irlnc
«^
???
n
•
.
U.'104. Prédio dc 4 pavimentos
sobre pilo is, com elevador, ga-

Ssn^m dfps-rp/,eTr^5(l5' 5a'

na

SVEINBERG LTDA.

fixo a partir de

PREDIAL |;omhl»ar

i RuaifiiH? rÜTpí.íloa ^W com 40.500.00 de sN
aeie de Setembro n.° 141, 2. s-ior. s-100; s-?07.
s-ion. «-^oo. «.-es nal. Vendas exclusivas rie

andar, sala 24. Tels. 43-4165 |;e »-"09. o| porteiro .io-,0 à Rua Ti- MILTON
e 23-5795.
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"^Ai:.' pl^"."'

só isto diz tudo:
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TIJUCH!»«t

o bairro é

ANDRADE

a rua é

NEVES!...

I

MUITO

há
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i

Juntinho da Pça. Saenz Pena

AV

\
(óc/os os pecai principais c/e Irente • banheiro
servindo indistintamente a parle sócio/ » a pari»
residencial
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
INTEIRAMENTE FAVORÁVEIS!

I I

5% apenas de SINAL
5% na eicrifura

I iP-xAy

•

11

\ 1

Kkk.
/SAAC

Incorporação de:

SALOMÃO J. N/GR/

HllF

6

4

quotas de 4
5% cada
o restante

*

após

||

as

financiado

metes,

da

em 5 anos,

chaves

1

Imobiliária íTOffJigri

A

Incorporação • Venda de Imóveis
13

de

...qua

47 - 8.° • grs, 801

Maio,

asptra
—

vocêí...

HOJE

correfores

e

802

MESMO,

no loco',

— tels.:

42-0873

aguardamoí

diàriamenfe

tua

t

32-6531

visitai
*

VASCONCELOS

— TER- Vendemos o apartamento r>02, em

UOO do 14 x 30. Zona de 4 pavimentos. Base de preço: CrS
LEBLON — V. apto. em pródio e' 2.600.000,00. Facilito o pagamen)1 ano c melo de construído, ci sala
e quarto separados, varanda, banh. to. Tratar com WALDEMAR P.
e cozinha, quarto e banh. de empr. S. MOREIRA — Av. Almte. Bar- Informações 42-7734 - 52-8483 - roso. 91, grupo 406. Tels. 52-6994
IMOBILIÁRIA IVAN CORRÊA.
e 52-7312.
22429 1500
42-8597.

22404

área rom tanque. Preço CrS
550.000.00. Sinal Cr? 5500000 —
40^ durante a obra c 60 prestnções de CrS 5.500,00. Tralar na
CONSTRUTORA A. .1 BRITO S.
A. Rua México, 41 — 3° andar tel:
2001
52-5301. 42587

LINS VASCONCELOS — Vendo; So/lfO TereSO
LEBLON — Av. Delfim Moreira,
à Rua Engenheiro Brotero, umal esquina de Venanclo Flores — Ven1
TEREZA - Rus Prolesótima casa cm terreno dc 14 x 80 SANTA
de-se para entrega dentro de 4 meses — Apartamento constando de: LEME — Vendc-sc apto. frente,'metros. Preço dc ocasião c com >°- M - Vende-se eais de 2 paviHall, frande living, sala de jantar var., sala. quarto separado, ba- facilidades dc panamcnto. Tratar i",;n,r;1rom bmv A^ZA," £,"
*
Jquartos, sendo 1 com closed. cop», nheiro completo, cozinha e dep. com WALDEMAR P. S. MOREI- F!L e L idefone 22-73M - Rus Secozinha dispensa, dependências de compl. emp. Térreo elevado. In- ra, Av. Almirante Barroso, fll, ,|„i„, Dantas
.Salas 150.1 l.
empregada e garagem Preço Crf devassivel. Entrada CrS
5807 ^100
Rl. 406. Tels.: 52-6994 c 52-7312.
*?°J0(i0J0!?<;„,SalHo
fin
3.200.000,00. com facilidade de pa1700
„}?/„ 1600;
?j"
47757
STA TERESA — 21,50 x 50 — 6.600
-amento — Informarne< mm _ "*e,s 25-6061. 28149
LINS Vasconcelos - Vendemos'- Casa grande, vazia, facilito, vendo
MEAvnriw
«'ratrin
* w~
rbaixo'grande
nn* ftuua m
iiiw.r.h hS. A.
Itua t.EME — V. apto. fundos andar
terreno com 28 metros rie á R. Sta. Alexandrina, chaves, coiMéxico 119, grupo 202 Telefone .. [2 qts. sala, cor. depend. Ci$
frente, entrega Imediata, com casa \e- retor RAMOS -- 28-7378.
2100
42-0329.
| 1.000 000.00 — Aceito Caixa. Tel.: - lha. Aceita-se parte pagamento cm
0208
3757 1500 31-3188 FALCÃO apartamento no loeal. -- Tratar Org. ^7*;.;
—
Vendo prídio rio
232 1600 Imob. Continental Lida., Rua Assem- SANTA TERESA
LEBLON — Vendemos na Rua Artur ' -,
3 pavimentos. c/B apartamentos gran51, grupo 502 — Tcl. 22-7270.
blóia,
Araripc,
spto. 2 salas, 2 quartos e de-,LEME — Rua 20412
Gustavo Sampaio — 3
1700 des Arca tolal construída, mais de S00
,.
pendências, entrega imediata. Preço: | quartos, 1 sala, cozinha, banheiro.
[mg2 " Boa rua Preço CrS 2 800 0O0 00
,'
Cr? 1.300.000.00. Tratar na Org. Imob.idep. de tmpregsda. garagem. Preço: LINS VASCONCELOS — Rua Iblqued. |inanriamento — Infi c/
W n.° 113, vende-se (.timo aparta |tava'hf<; Av.
Continental Ltda. Rua Assembléia, 51,| 1400.000.00 — Entrada dc CrS
Av 13 ria Maio . 11¦ 11 »'»n
(TAVARES,
.Tel. 22-7279. 400.000,00, e o restante em 5 anos. mento, constandl dc 2 ouartos, sala-1
gr. 502
2.1557 2100
12. T*l. 12-7151.
1/
;dar.
dc';i—
cozinha,
banheiro,
e
nttlhores
20414 iSOO-Tratar: LOJA DOS IMÓVEIS
Av
211
o
—
Avenida
sr.
com
Machado.
lhes
Loja
"4
Tel:
22
—
'
Almirante
LEBLON - Aptos, pronto c/ 3 qtos. l?-°^íbaíi.
r,3-3228 - SANTA TEREZA
.tí „ . ,
2,i7 Üí Setembro r.
rala e dep. de empr. de frente. Preço ¦"*3D63- Abert0 »té 22 horas
346 — Vendemos
.00.000.00 — c', Alexandrino.
Treço
Cr.«
38-6221.
1600
177
1.400 mil c/ apenas 500 mil de entra-1
entrada de CrS 100.000,00 restante em apartamento dc quarto e sala conda e^ o rest. como aluguel. Inf. e ven-ÍLo^j; _ Pr(jx R Gen Ribeiro da 8 anos. 2.1004^JTOfl '|
jucadns, banliMrn. roílnlia e área
da ORG. MONTEIRO, Av. Pres. Var- c^*,' d
u_ " ' ' ' '"'''¦
r"m Uuwr- Prf(.'0 ('rS íhoooooo
gaj. 417-A, sala 608 - Tel. 23-3180.
VASCONCELOS
LINS
ARMANDO- Tels 22-3441. 36-0572. ...
,
l. n^ 60" ã vista c 50^ à combinar. Ver
n
r17322
1600
LEBLON — Vendo apto. c/ vest.. 2 LEME — Rua Gustavo1 Sampaio — 6 Vendemos à Rua Cabuçu, 92 n„ |0ca| ,.n(0 n. 202 f (ralar na
salas, 3 qtos., jard. inverno, 2 banhs. aptos. 1112, 1113, 1114, 1219, 1220 c em
prédio de çonsfrução ja CONSTRUTORA A .1 BRITO S.
sociais, cooa-co7., e amplo qto. e banh
— 3° andar lei.:
as seguintes peças; Quar- iniciada sôbre
criado. Obras iniciadas. Preço: 1.800 .1221.c. Com
pilotis e com A, Riw México, 41
bacozinha
c
sala separado1.,
mil. Sinal 180 mil enu-s. e grande 1r,~.
de
sa^^.:
_42688_8100
apartamentos
stqaragem
Ur
CrS
500.000.00,
de pagamento. Plantas e inf. ORG. nh,clllnA„ £"£?
Ia, 1 ou 2 e 3 quartos, com s TEREZA
Vrnrin k Itua do
MONTEIRO. Av. Pres. Vargas, 417-A. n»l 300."»'>.'•> A combinar 200.000,00
DOS IMÓVEIS Tratar
na
LOJA
Tel. 23-3469.
sala 806
dependências completas, in Triunfo magnífica rasa de dois
26392 1500 Av. Copacabana 664. loja 22. Tel: .. #-!..<;..*. ,U „«,^,„..- A-, 0,-r.rr. pavimeiilos. rm rentro de (erreno
37-3963. Aberto até as 22 horas.
clusive ae empieoaaa. rroco • .,,
.
,
,,,..
DELFIM MOREIRA - V. apto. luxo.
,
i ,r\ nnn nn ot 25 \ 22 COm tres wilas revesMtlaii
178 1600 ,.
fixo a ,.
I p/ snd., na praia, 3 salas. 4 qtos..
partir de 640 000,00, (!r i.,m|irim. r(,,u, cmdnha despencarape, etc. CrS 4.500 mil c! financ. ED. DOM PAULO — Leme — com 10% de sinal e o saldo sa,
garage com qto. de empregado e
Dr. DIRCEU ABREU. Av. Rio Branco. 120-s/loja .— 42-1330.
Sala e quarto separados, va- totalmente financiado em 80 rm cima 4 qtos. tendo ainda ma
L,„L.;,,„ «,«»«»
30439 1500 ~,_j\/^..,i,r ^.^,1..»;„,» J» mirante onde se descortina toda a
-«.i-U.
«

Leme

LEBLON —- Vendo apto. com
sala, 2 quarfos, banheiro, colinha, dependências, à
Rua
José Linhares, 144, apto. 302
J- 13
l* às
°r 17
17 hs.)
u' ' — AceiA*»*l(Ver de
fo financiamento de Caixas ou
¦
...
Institutos

¦ In fo nnn
çòes |j^^^^L|^^?^
c Vendas: I
ff^^i 3' ^Tl; I

Av.

-

EMPREGADA - ÁREA DE SE*RVIÇO com tanque

I

Construção de :

ragem. Preços a partir de Cr$
1.800.000,00 parte a vista saldo financiado. Tratar no local c| sr. DAVID ou informações pelo telefone 25-2610 à
noite; 41652 1500

BANHEIRO — DEPENDÊNCIAS COMPLETAS DE

1

rav

2 QUARTOS -COZINHA

SALA ampla -

A combinar. — LINS

,1100.000,00
— A Rua Engenheiro Bro- construção, rom jardim de Inverno,
nha, quarto e banheiro de em- |-Jjj*?rH
sociedade imcbiliauiAj
"ICCA" LTDA. Av. 13 de Mnio. 231 reno
tero,
vendo
ótimo terreno modin- sala, quarto, banheiro, cozinha e
tanque,
área
c|
pregada,
ga-j - 4.° and. Tels.: 52-2212, 42-1188 e

mais:

muito

TRAÇADA!

|V

IA10VEIS
lll. gr.

a Vise
Alhuquernne, n/n i i m-> nr,-,n
,"í;^"."^-í;
— V:ndc-se —
LEBLON
apartathentb Tratar '38
«TC^GIO m
V'STUO — V dn 9('7, lei- 22-2529.
de frente, rom sala, 2 quartiM, 2 va- n r
_ 4,.nl(),
4',
n
42810 1600
sn "n 2{kr
«nelas, oMtaha, _banheiro, dependen- E"
^
_
lr,0"
§
>•¦" ' ISOOi
clss de enipregana.
tanque. P.c- ¦'* - ""¦
arca,'financiada
em í rllr nv
ço Crs 1.1,00.000 00. parte
,. „."„, . „¦• . A
ms Vasconcelos
ciois anos - Ver e tratar Av. Ataul- LEBLON - A endemos cm mico de
fo d: Paiva, «44, apto. sói; telefone I çonsfrução, apartamentos amplos,I^^APARTAMENTOS . PRONTAS
«MI1! 20275_l500.de frente, com 2 salas, 3 quartos. 2 Rua
Aouldaban, n _ Vcnde.se
LEBLON - Terreno para Incorpora-! Panhc,il'0s s1clals c0Pa • co.7.i,nh^ com
habite-se. Grande
financiaçáo. Vendemos próximo ao inicio cl "ea de serviço, quortos e AV. C. im8nfo. Sa)a/ 2 „,. 3 quartos, dep
Rua Sambaiba, magnltlco terreno pró- de empregada. Garage. Preço.: CrSjde empregada. Elevador o Inclneprlo para Incorporação, com 33 me- 1800 000,00. para pagamento gran-irat)or. ,;,,.,„, Ver no ,
in;
ComDrido K^aiUmPI
tros de testada. Cr$ 1.800.000,00 (base
Caflimhi
de CrJ 2.660 p| m2) com financia- demente facilitado, se-u juros Av. o SR MARIO, Inclusive domlnnos ^UmpriOO
mento de 60<Té. LOWNDES & SONS. Ataulfo de Paiva n.° 1.2C0. Tratar
23202 1700;RIO COMPRIDO - Vende-se apartaLTDA. Av. Pres. Vargas, 29'.', si 201. no local, diariamente, de 9 às 22 LINS DE VASCONCELOS - Vende-se mcntr> de sala, quarto, banheiro com
Tel. 23-6047. 42491 130U horas, ou na CASA BANCARIA confortável residência à Rua Maria box, cozinha, arca e W.C. empregada
BRASILEIRA S. A.. I Antonla, 226 de dois pavimentos com 7". Pecas amplas c claras — Tratar
LEBLON — Vendem-se apar- àORIENTAI;
Av. Calóperas, 6-A (lo.lal. i-| ,. í lerrenn de 440 m2, possuindo entrada:lcl- .•I7-7S01. 25201 2001
tamentos de luxo em final de 42-3574. cj SR. ANGEL ESTEVF.Z. i e abrigo para imlonióvel, duas salas, RIO COMPRIDO — Veiuio últimos joeopa,
co/lnha
n.-i
acabamento à Rua Gen. Ve41860 1500 parle de halvn, cirog duas varandas
de 12x70 eom ÍO.000.00 de final,
qüáftOS, banhei- tes
ro e hall na parte de cima, grande 100 O00 00 na escritura c o restante
nando Flores 226. Tipo I: LOjA - i,ehion - Vendemo, em .,„„
10 ano:--. Ver no local A Rua Santa
onde se encontram
mais em
Alf.\.,ndiiiin, 1.535. com o sr. LeanGrande salão, sala de jantar, Inicio de construção. CrÇ 35.000,00 qiilntnl
qutro quartos Independentes, banhei- dro.
na Av. Almte. Barroso,
4 quartos C| armários embu- '.^ -^v- Atanlfn de ?aí,vj^ 1S60 ro e,lavanderia, Entreca-sá deso- 20. sob.Tratar
tel. 32-8228. 7722 2001
Ver
e
tratar
hoie
na
Tratar
na
CASA
parte
BANCÁRIA
HHAc I9 kanSolrnc
,nmn|.inc
Çupada.,
IIOOS.
DanneirOS completos
manhí nn l0C!l1 diretamente com RIO COMPRIDO — Compro no centro
ORIFXTAI BRASILEIRA S A à o"da proprietário.
19624 170(1 de terreno, bon residência
em côr. toilette, grande copa-íAv.
cal6«erao. fi-.-'- Hoi». »-•' ....
que tenha
quartos o demais clccozinha. 2 quartos de empre- 13-3574, c| sr. axgei. esxevez. LINS - Apartamentos prontos e no-;™ mínimo cinco
vo« (íe l.quarto e 2 ouartOi Preços Pendências, Pago ate quatro mllhfies
pelo telefone 43-7453. Co-n
gadas c, banheiro, grande
41871 iao.° « partir de ct-s 4so mil e c- ,;¦ .¦> ., : oa combinaisr. Antó.iio Luiz. N, B. Sô no Lararea
na Rua
C;
tanques,
garagem.; LEBLON - Vende-sc ótimo aparta- eiitrada Crs 200 mil. Ver
Ru do Rio Comprido para chnn
Tinn
cnlo ó1 «nor Imento Edificio sob pllotis. 2 Mios MarlanW, 38: início dos 1 .(ações Linslipo II2721H 2001
II. Grando
Uranae Saia.

nheiro em côr. grande co?H&SSffip"fc
, Condizes

I1
II

BEM

México

1900

quar- oonstnlIdoíi CPmpoSii de l sala. 2 Lagoa. Chaves no apto. 204. .- Tratos c armários embutidos, ba-1 çuartos, copa. coziniia. dependências! tar ,12-31118. ^22711 1700 AV, PAULO DE FRONTIN, 751 —
e-.««as?m- p??«0 r

...mas
UMA PLANTA

RASTOS

88286 1500•""»<•»;«*« CMa 471. S» ru- pe- |.TDA . Rua
nendioular
- •
ne

23">18

PRAÇA DA BANDEIRA~ Vende-se
ótimo apartamento
tle frente
com
quarto, sala e dependências, Tratar
pelo tel: K-C.im (ias 18 às 17 1 2 e
27-Sí;-| cias 19 em diante, com LEOPOI.no.
12M7 1S00
PRAÇA DA BANDEIRA----Vendi,
próxima a esta e Junto à Riih Stn.idor Furtado, ea.su antiga. 2 pavto.«,
I qtos,, 2 salas, ótima cozinhai banheiro amplo c boa área dc serviço,
ensolaradas, á fr»nte dc rua. Precisa
dí reparos e está vazia, por CrS ....
030.000,00; melade em 2 anos. sem juros. — Ouvidor. 18,1, 3.", .'aln .10:1.
Tel. 43-8340, 20339 1900

— ri
Sinal:

banheiro meses. Vendas exclusivas dc ,. „,,.,„
randa, cozinha
•
pr.„n.
.«miiiiii
completo. Apto. em constru- MILTON BASTOS IMÓVEIS Tr:,Ur wrovio II DE OLIVETção adiantada, entrega em de- LTDA., Rua México 111 gru- ü.\ 42-3539 — «2-9146 — 57-83M.
20,^_2100
zembro, de frente, lado da po 907. Tel.: 22-2529.
Preço
42806 1700 ™sa - santa terfsa — Nova
sombra, junto a praia. Pr
:. informações
:_x -i— à1 AveA..e- demais
casa-apartamentô"
v,r"do urgente na Rua Maria Anto?ioo
22*07
nida Rio Branco n.° 151, sa- ni*.
cnm
42.50.
10

x
terreno de
»a com 2 mor»di»s independente», i»
cr ¦ , - fendo
3
1 com
salas,
>"0 LT/SlOVOO
4
V.L
quarto»,
cruzeiros; parte facilitada
».
«tmirlo
embutido, cojinha, banheiro
financiamento em 5 anos
anos
dep. rmpregad», quintal, BEMF1CA -- Vendo 2 catas com
LEME- Vct.d*-w a Av, AtUntlca, tM completo,
e
instalações para míqulna inquilino sem contrato, ver * Rua
•pto. !02. com hall te entrada, sala, j Uarage
mental
CrS
de
prestação
oleo; 2'> Ucínlo Cardoso n? 191-193 rona In-t-jannn ,
toda pintada a
quartos, sendo 2 conluiado», ba-'de lavar,
— nholro.
/./OU,UU — intormaçoeí'3
corlnha. dependências de em- pavt. sala, 2 quartos, coiinha. ba- du«trlal. tratar com D, YOI.ETTE —
Prvço
CrS 22-9165.
nheiro completo e área.
ROBERTO
Ave- Prnf«<l« e irea dí serviço Não fal- í.500.000,00.
CRAMER
50'", a vista o resto em
•j "¦ i» j
•
22203 2200
'» *Cua- Preço Cri 1.6O0.(XK).0O à visil
n
i
ono
nida IJ de MaiO, 4/, teia JUO u
Tratar 5 anos, aceita-se oferta. Tratar lei: f Chave» com o porteiro.
Boa tesESCOBAR
NA
R.
com D. MARIA VOGAS. Fone: .... 57-5580 D. CARLOTA das 7 ás 12 ei*
— Telefone 42-1415.
I23JW 1700't*<3a- junto «f Campo - ttot, TITO
J7-0S91.
13800 ISOO a noite
42-17SS» e .
LIVIO vende barato
40473 1500
Apartamento» na Rua
LEME —
V7-&374. 29331 22CO
LEBLON - Sala e quarto - Vende- Ouitavo Sampaio n» 4'0 para enBarra
São Conrado
Ukms-,
COMPRO TERRENO, mfn!m'> 12 er.'M o» último* âparumento* em fu-ul
m , êno
v,ndo dt
etrt,
tros <S* frente. — 57-fl<574 e 45-17W
<1e con»truç*i•-> (Pire* Santoal no ir.a.s,.:*.. ...
JOA
KSTR.
_.,
Frente
BARRA
* n.pitlco pcuto do bairro r £S*SZn fftlrtt, »»l», quarto, banheiro, co- 19 m. para ar cílrada anf*ltada di< F.nt. TI*fO LIViO. 291P5 2200
?r.trada »ob pl»ctl». 4 pavimentos 2 J "ha, dap». d» empresada «par- ]ai
vl
^
SAO CF!'ST6V'AO — Vendfl terreno*
de Cr$ «10 mil. Freço» *.*o«, colnbi„gr. jj.^^ ,Av. Cr.urchill. 5» à Hu» 5«o U1Í2 C-onzaga 1*>S plano
elevadore». Tratar SOCIEDADE TMO- tlr
-ICCA"
-ku,
—
WLIARIA
I1DA
Av. 13 fórmula a combinar. Inh. eom a _,
_ 47^13
de 5 OfttOO rr.2. niíll outro an lado
d? Maio 23 - 4 e indar. Tel» i M-221I firm»
im pn, u^j, emra-l.-i ríf 4 metro», alarproprleféHa, eonitrutor» e
-,^-fi" ¦ 4?-,'&?' lST,2I^ no !C*
jEHS
OE RECREIO DOS BANDEIRANTES -líando-w depo'» et 3S metro» p«ra
ARY CR.
""aSSSU vendedor*
-•H. Etlva"
™™i «•" "
í
Ru.^
Unh,r«'
„""A»!?
\\C°
•iaanr.airento o.
TORRES. Tel*: 5J-4432 • 42-17M. n.. « c trjtm;2 m ^usíts 3*i da Gleba Av. Rio Branco. 11? »| 4JI. Teü
ca Caura Ecor.Amie*
.«.ncaroen.
Clu
SM7Í OTA
1*00 A - «--Í04J SR. CXACDIO. 21637 JÍOO 5J-3840 t S2-3Í84
tMll
2'7U
«An
200

-i
mil

•
mr ,» ¦
»n m\r
Ia 505 — Telefone 22-4215.
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r-*o~^n»$-^w*r^m*mm^vTr^rm^wm^sm^pm*r*i^p^<&'<?fni __ fwwf'>p _> w^v^'''WW^mw^mmwmm^^rmwmm^mmmmw*mmmjmmimmi^m^

14

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958

COMPRA

DE

VENDA

CASA — Cumpro casa antiga com AV. BIIASIL — Ramos Area Industerreno regular tamanho, para depd- trv.,1 22x50 ou 2.82S m2„ duas frensito, etc. Cartas para esto jornal sol> tc_, vendo financiado 42-1884 Costa
ir? 20.533.
20533
^an
£2001
\^j

casa,
recémTIJUCA — V. linda
I construída, em aprazível localidade
| dêste bairro, em centro de terreno
de 17x30, cercada por artístico jar—
Vendu 2 casas com IpCAI Cfjfir»
BEMFICA
| dim Burle Murx, composta 2 gran*CM.___I>IV»<_/
__..««¦¦Vendo
.-...
na
Av,
ides salas 6 amplos quartos c] arm.
Inquilino sem contrato, ver à Rua,
Licinio Cardoso n° 191-103, zona in- das Bandeiras, area de 1.860 jemb. 2 bnli. em márm. estrangeiro
cozinha, 2 qt"s. Independentes para
duatríai, tratar com d. volewb^ m2, com 120 m de frente
pa- I empr. mais 3 bnh. diversos arm.
ra a avenida. Pagamento
lemb. e garage p| 2 automóveis. In42-7734 52-8493
longo prazo — Tratar com ! formações detalhadas
IMOBILIÁRIA IVAN CORRÊA
JOAL GOULART — à R. Me22132 2500
mãracana — Ao indo do estádio -!xico 119, sl 1803 — Telefone TIJUCA — Loja — Vende-se ótima
R. Arthur Menezes, 16 — Vendem-se; 99.47A7
sobrado negócio de oportuapartamentos prontos, com habite-se, j tí_______L_ 27239 2400 loja e
a vista e parte facilitaentrega Imediata, com sala, 2 ou
TERRENO 725 ms.2, na R. Bela <¦/ nidade parte
da. Ver no local Rua Haddock Loquartos, banheiro em cor, cozinha, l;t ms_ d„ fl.CIltc; pm-0 6tim„. _ W bo 454
junto ao Largo da Segundaquarto e dependência de empregada, TIT0 LIVI0 vend
42.176„ 57.9074, feira e Tratar com Gomes Av. Preww>
terraço de serviço etc Ampla ílumio__n
nação, pilotis e dois elevadores. Pre______
.'. .." sidente Vargas £29 Sala 301 Tel....
28101 2500
ço a partir de CrS 025.000,00. Visitas COMPRO TERRENO, na Avã Brasil, 43-7453.
42-1769. Eng 1 TIJUCA
no local das 8 ás 1 ti horas diária- ou perto. — 57-9071
— Apartamentos que
mente inclusive aos domingos. Tratai TITO LIVIO.
29194 2500
são verdadeiras casas! Vendemos
com SR. AR1S TIDES — Fones 42-5874
700
MS.2.
na
Baltazar,
R.
c/ os dois últimos aptos, localizados
Alllltfi.
ou à nolto .'18-1251. 12875 2,'I00
mais tíe 12 ms. de frente. — Eng. TI- no 8.° andar, do moderno edifí
T1UCA — Maracanã — Rua Morais c TO LIVIO vende; bom preço. .2-1769.
cio cm fase de acabamento, cons
Silva 88 apto. 40.') próximo ao Colé;;io
2400
29350
tando de salão, 3 quartos, banheiMilitar e Instituto de Educação veicopa,cozinha, área
de-se apto. duplex de 4 qtos,, 1 sala, ÁREAS, de 5.000 ms.2 . d. 8.0ÕÕ ms.2, ro completo,
saleta, 2 banhes, coz, dependências na Rio-Petrópolis. no Trevo das Mis- de serviço c/tanque e dependênde empregada.
Informações Mario,P0"' Cordovll. — Eng. TITO LIVIO cias de empregada, além de granVlctor Cia. Ltda Av 'e 13 de Maio 23 vende, 42-1769. Vende íreas menores.
de terraço exclusivo com 100 mt2,
Bala 721 Tel, 52-9820
52-9285.
20342 2400
partindo escada da sala. Ver hoje
23001aV.
—
dn
24
brasil
Fevereiro
Paia
137a?
e diariamente no local, com o sr.
3Mx60.
ter.
Vendo
p/
plano,
p/
MARACANÃ
rara entrega|conslri
Saldanha. Vendas e informações

Maracanã

4 müh,-jes cruzSi Faculto
em julho dêste ano — Apar-j .2-1.7:1. mougado. 201772100 com a IMOBILIÁRIA NIGRI —
~dm Av. 13 dc Maio, 47 —. grupos
tamentos com sala, 2
—

vende-s»,
quartos,!zona industrial
801/2. Tcls. 42-0873 e 32-6531.
deps. de P;|rada d. Lucas, uma fábrica dc ce2500
ra, ou p/ qualquer outro produto
empregada. Todos os mate- modernamente instalada, com 2.000 TIJUCA —43470
Praça Saens Pena —
riais de primeira qualidade e ms.2 dc área total. Base 10 milhões.— Vendo ótimo apartamento, em
na IMOBILIÁRIA ALEXAN- fase dc acabamento
somente dois
com acabamento esmerado. Tratar
DRE KAMP. 42-5710 e 32-..H72.
20455 2400 aptos, por andar. Sala c/23,00m2,
Grande salão de festas e play3 quartos com armários embutiground no terraço do edifício. LOTE 4.000 m2 Para industria ven- dos, banheiro, copa, cozinha com
do com 70 ms. de frente no Km. 10,20 m2. terraço de serviço com
Preços a partir de CrS
mn nrm nri Condições
r....,.:..,.,.. de
.... ... I4 (lil Rodovia Dutra de esquina —¦ 5,40 m2. e demais dependências.
830.000,00.
pa- junlo ao trcvo para Mcriti 0(imo S. STOCKLER, Av. Nilo Peçavantajosas,
c o m: negócio. Planta e informações com nha, 155 S/802. Tels. 22-7221 e
gamento
grande financiamento após a^NATAN BERMAN — Av. nio 329261. 29488 2500
entrega das chaves. Fazemos! nr;int0' 13S-3-0 antlar - Tels: •• TIJUCA — Rua dos Araujos
42G39 2400
52-3565 c 52-3982.
•!___kXl^_T_._(__t!_
também negocio com os pre— Vendemos apto. um por
TERRENO — Vende-se na Rua Opelon^onta.
___,_.
.,_..[,-,„
tll,,.
tendentes que tenham finan- rárlo Portes, quase esquina da Ave- andar com sala e 3
e
ciamento pelos Institufos, Cai-; nida Brasil. Tei.:'23-1971. Dr. an- demais dependências.quartos
— Prebanheiro,

va
x-.

cozinha,

P.«nAm!,_
econômica,

t/i«r.*__r.;«
Montepio,

DRE", Rua General Pedra 153,
„i,
etc.
29483

2400 ço 1.200.000 com 50

por
Faça uma visita ao edifício a' zona industrial - Ve__iõ~ótirào to facilitados — Tratar
Preço
ifTcno
de
20
x
50.
cr$
....
certificarhora,
para
qualquer
Aceito
apartamento pe- PREDIAL RIO BRANCO
,- _J__..__.»
se
das reais
vantagens 1750.000,00.
ofere- |.,uem, na zona sul, em pagamento.
52-3362.
cidas. Tratar diretamente com __rj.tar à Av- Kio Branco 12a, sala
1111.
21836
2400

o proprietário e incorporador,

IAREAS INDUSTRIAIS - Distrito Fe-I
VELOSO
VI-LUZ-U^,..,,

TIJUCA — Terreno —

cenna
—
Ven-

AMÉRICO
GOME"?
«-V._-__.l_U
trU/Vlt:.
a 5 minutM da Av Brasil _; demos à Rua Barão de Mes110 local, a Rua Sao Francisco Completamente planas, luz e força da quita com 950 m2 — Preço
L.Igh._n__np0rl__
cm a,b,.mcl.n"! 3.500.000 com facilidades. —
Xavier, 436, telefone:
.....48-4935.
_,,agu.
15.000 a 60.Ooo
m2., na Via Du-:

rtol/iMela,
/JUUjtia, entre Piraí c Volta Redonda, oti-; Tratar
na PREDIAL
RIO
•
MARACANÃ - Vende-se uma casa [mas arcas, multa água. fora da Llght. BRANCO — Tel. 52-3362.
.preços convidativos, grande facilidade
. : . etc.
com 2 quartos, 2_. salas,
,• . . sita. à.,
,,,.„.
DANTAS — 47-0337
Rua Sío Francisco Xavier, próximo fe,ÇaATe °
42615 2500
""'
"
27172 2100
«o Largo do MaracanS, facilita-se 50 !
— Tijuca — Rua Hadpor cento, detalhes com o proprietá- ZONA INDUSTRIAL — Vende-se jun- LOJAS
rio pelo tel. 68-5025. 22212 2.'!00jto a estação de Acari dois grandes dock Lobo — em frente ao
terrenos próprios para industria peMARACANÃ — Vendo casa, entrega
2
sada medindo um 9.000m2 e outro Cinema Madri, vendemos
Imediata, com varandas, 2 falas, 3 31.000 m2.,
preço e condições pelo lojas com 312 m2 e 195 m2
qtos., copa, et<\ R. Vde. Itamarati, 2, telefone 22-0117
ou no escritório à
junto no F.» láclio. Visitas no local. — Av. Rio Branco 277, 17.» andar sala cada uma. Preço nunca visto
Tratar t"l. 52-3000. Cr$ 1.500.000 00.
1707.
20281
2-100 — Tratar na
IMOBILIÁRIA
2300
211000
da
MARACANÃ — Vendo, na esquina da ZONA INDUSTRIAL — Para indústria DAMONT LTDA., à Rua
Rua São Francisco Xavier e Av. Pau- leve, pesada ou depósito, vende-se Assembléia 93, 8.°, gr. 801 —
armado,
galpão concreto
la Souza, Junto an Colégio Militar, magnífico
16711 m2. | Tels.: 22-3375 e 22-9715.
total
recente
li
o apto. 404, de frente, esquina, novo! construção
força li- j
Afi1ua
e™
abundância,(luz
ei.
vazio, com entrada, 2 «alas, |ardlm
42652 2500
Facilita-se metade do pagams i.e ui.|.
nucui", _2 i.iiiiiiiiiii
do Inverno
dormitórios
cipó-__-lBadilsu<
n ,„„,,,„
iiirimi
iapia
iMnnc
«lência.s completas de empregada, Pre menlo. IMOBILIÁRIA CARLISA. OuTIJUCA — Apartamentos —
Vidor 09-A, sala 44. Tel: 43-4289.
Co CrS 1.300.0(10.00. financiam-nto de
14877 2100
Oi ande oportunidade — VenCrS 320.00ii.oo em 10 anos e restante
muito facilitado. Vcr no local, com
dem-se os últimos de frente
—
Tratar na Rua Rodrigo
o porteiro.
Silva, 18, .«ala 703. T<'1. 52-1800.
para a Rua Conde de Bonfim,
22280 2300
25, esquina com Aguiar. Pre»
I4ÕÍ.4

Tijuca

TIJUCA — Espetacular!

Só

Vendo na
MARACANÃ
Casa
fixo sem reajustamento.
Rua São Francisco Xavier, 505, com isso diz tudo! O bairro é Ti- ço
grande financiamento em lo anos, ca- jucá! A rua é Andrade Ne- Edifício de 2 blocos com enla clc 2 salas, !) quartos, 2 banheiros, i .,„.i f\ _Jjij.!_, z »c___:.«_._" — tradas de
luxo independenSanigri
etc
Ver no local c tratar cl TAVA- i ves! ° edltlCIO e
156082300 Eis o novo lançamento da tes. 4 elevadores Atlas. AparRES — Tel.: 42-7450,
Vendem-se'IMOBILIÁRIA NIGRI — Mag-| lamentos cem vestíbulo, 1 e
VELHO
ENGENHO
•/•__. ,___i_,_,__í_» j„ -,1 _
apartamentos de sala, 2 quartos e dc-í -nificos
1 e 2
apartamentos de sala,] 2 salas, 2, 3 e 4

3.° Caderno (Parte D

PRÉDIOS

E

TIJUCA — Vende-se por motivo de TIJUCA - R. Conde dc Bomfim 143
viagem apto.
cm íim de constru- I*— Vendo o apto. 205, de frente, grancj jde linda sala, 2 ótimos quartos, coz.
(separados)
ção cl sala quarto
embutidos,
armários
banh, compl., dependências p| empr.
quarto da em- 'primeira
cozinha
delocação, chaves c| o Porteiro
e
respectivas
pregada,
Cr? 1.120.000,00, forma pagamento
e
pendências. Ver no local Maris
Barros 1025 — Tratar com Sr. Levi, a combinar
Tel. 54-0218 até às
Ruua
Teófilo Otoni 123 s!506
2B014 2500
de 10.30 horas.
18.00 — 17,30 horas.
TIJUCA — Vende-se um terreno à
2500
Rua Desembargador Isidro, 138. per27144
TIJUCA — Vendemoa os 4 ultimos to do Tijuca Tênis Clube, medindo
apartamentos,
acabamentos 22,20 de frente por 112,00 metros de
já em
para entrega cm 5 meses, de dois am- fundos. Ótimo para incorporação.
pios quartos e demais dependências, Ver no local e tratar no BANCO
inclusive de empregada, ótima ilumi- BORGES S!A. — Rua Alfândega, 26
nação, edificio de 4 pavimentos so- — Sr, ARLINDO — 43-0527.
28116 2500
bre pilotis, elevador Otis, jardim e
garagem. Pagamento CrS 800.000,00 a ÓTIMO NEGÓCIO! — Oportunicombinar até a entrega das chaves e
— Vendo apartamentos toparte financiada pela tabela price — dade!
rua
Barão de
Rua Valparairo 35, detalhes pelo tel. dos dc frente à
43-6784 com sr. ARLINDO.
Mesquita, perto da rua Uruguaia
27191 2500 comp. dc vestíbulo,
ampla sala
varanda envidraçada,
TIJUCA — Compro terreno ou casa (17m2),
Tel. 32-2503 — ANDRADE.
ótimo quarto separado com ar2500 mário embutido, cozinha com lu20332

1789_3_

VENDE-SE à Rua Frei Rogério. 59.
próximo à praça Saens Pena, 2 apartamentos, em prédio reeém-construldo sendo um térreo e outro sobrado,
pela importância de Cr$ 1.100.000.00.
Tem cada apartamento: sala, 2 quartos, cozinha, banheiro com box, quarto de empregada e demais dependências. Tratar com o SR. RAPUANO,
pelos telefones 32-2442 nos dias úteis
e 48-1236 aos domingos até às 15 horas. Vcr no local com o porteiro. Sal
tar na Rua Barão dc Mesquita, cm
frente ao n.° 174. 19628 2500
TijuTIJUCA — Vendemos entre
ca e Grajaú, ótimos apartamentos,
a Rua Nossa Senhora de Lourdes —
107, antiga Rua Vise. de S. Vicente,
perlo do largo do Verdum c| 2 e 3
q. sala, cozinha, dependências de empregada e banheiro c, box e azulejos em côr. A partir de CrÇ
900.000,00. financiamos
um
a parte. Entrega em 5 meses. Tratar c|
Santana. Tel: 48-8841 até às 10 h.
e depois dc 19, ou pelo tel: 43-9584
v
de 12 às 16 horas.
5967 2500

TIJUCA — Vendemos à Rua
Uruguai, 194 os ultimos apartamentos, em prédio para entrega ainda êste ano, com saIa, 1 ou 2 quartos, banheiro
e cozinha completa, área com
tanque, quarto e W.C. de empregada. Preço fixo a partir
de 600.000,00. Condições inigualáveis, com 110.000.00 de
sinal e o saldo totalmente financiados 70 prestações mensais de 7.000,00, sem parcelas
intermediárias. Vendas exclusivas de MILTON BASTOS
IMÓVEIS LTDA., Rua México
111, gr. 907, tel. 22-2529.
42807 2500

APTO. HADDOCK LOBO — Vendo
um apto. com dois quartos, sala, copa-corinha, dependências de empregada e área. A rua Caruso n°. 36
apto. 101 está vazio. Aceito automóvel como parte de pagamento, ver
no local, tratar pelo telefone 23-1239
8993 2500
ou 43-1368.
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quartos, copa-cozinha, área
de serviço e dependências de
empregada. Condições facilitadas durante a construção c
com grande financiamento
depois da entrega. Atende-se
no local até 22 horas. Construção, Vendas e Financiamento, I. CHAZIN, S. FEIGENBAUM. Rua Uruguaiana, 104
— s| 5041505 — Tel. 52-1782.
88639 2500

PETRÓPOLIS — Vendemos, próximo
à Rua Santos-Dumont, no centro, casa
nova de terreno todo plano, construção esmerada. Lustres e grades artístlcas, de ferro batido. Sala, 3 quartos, amplos armários embutidos. 2
banhs., cozinha, garagem e denendênclas de empregados. Fora mais 2
apartamentos, sendo 1 de luxo, com
quarto e banheiro, outro 3 quartos,
cozinha e banheiro. — MOSTA.RDEIRO, S. A.. R. México, 168. sala 1005.
Tel. 22-3708; em Petrópolis, tel. 3770.
TIJUCA — Vende-se à Rua ComanPETRÓPOLIS — Linda casa. à Rua dante Prat n9 30. próximo ao ColePedro I, centro, com 2 salas, varan- gio Militar, prédio de dois pavlmenda coberta, hall, copa e cozinha, 4 tos com entrada para automóvel. No
térreo, 2 salas,
quartos com armários embutidos, 2 nha, banheiro e varanda, copa, coziquintal, no andar
banheiros c varanda. Apartamento de superior,
hall. 2 quartos, banheiro c
hóspedes, 2 quartos de empregados c
terraços.
Poderá
ser vista aos sálavanderia. — MOSTARDEIRO. S. A.. hados, depois
das 14 horas
aos doRua México, 168, sala 1005. Telefone mlngos das 10 às 18 horas. e Entrega22-3708; em Petrópolis, telefone 3770. se vasio. Tratar com o leiloeiro
SR.
FERNANDO MELLO, à Rua da QuiPETRÓPOLIS — No centro da cidade, tanda n9 G2, 49 andar, sala
406;407.
à Av. Tiradentes, próximo à Cate2500
4976
dral, bela residência nova, com 2 va- __
randas, 2 salas, 6 quartos. 2 banhei- TIJUCA — APnrtsimcntns para entreros, copa, cozinha, garagem para dois ga cm 4 meses.
Vendemos à
Rua
carros; apartamento para empregados Moura Brito 189, constando de 2 c
quartos, sala, jardim Inverno, code 3 quartos e banheiro; jardim e terreno com 1.000 ms.2. — MOSTARDEI- zlnha, banheiro, dependências de cmRO. S. A., Rua México. 168, sala 1005. pregada. Preços a partir dc Cr? .,
970.000,00, com entrada de Cr$ ....
Tel. 22-3708; em Petrópolis, 3770.
financiado.
14727 3500 490.000,00 e o restante
Incorporação e Construção dos IRATENÇAOI ótimo negóciol Vendo MÃOS MAKSOUD. Vcr no lncal das
14
horas com o sr. LUIZ e traè Rua Barão de Bom Retiro já em tar àsna 17 IMOBILIÁRIA
PESSOA LTDA
término de construção apartamen. à Rua Álvaro Alvim 24, grupo 804.
to de frente; composto de vesti- Tels: 52-1093 e 22-0711.
bulo, sala, quarto, banheiro, cozi29161 2500

nha. Sinal Cr$ 40.000,00 na promessa Cr$ 40.000,00 prestações de Crf
5.000,00. O saído em pequenas parcelas. Tratar tel: 26-0281. ANITA
GELBERT; último à venda.

TIJUCA — PIRES E SANTOS
S.A.
compram, cm negócios diretos com
os proprietários, .terrenos para incorporação, cm zona de 8 pavimentos.
Pagamento em aparlamcnlos ou par17883 2500 clalmentc em dinheiro. Tratar com
DR. PIRES. Ouvidor 104, 79 andar,
Vende-se à pra- das 15 às 16 horas. 20065 2500

pilotis, com piscina, playground, salões para festas,
etc. Construção muito adiaritada, em fase de revostimento e em rítimo acelerado. —
Exposição e vendas no local,
diariamente (inclusive aos domingos), à Rua Haddock Lobo
n. 309, em frente a Rua Campos Sales. Incorporação da
IMOBILIÁRIA BOKOR S. A.,
Construçáo da Construtora
Tupy Ltda. 47655 2500
TIJUCA — Terrenos o Lojas — vendo
diverso-:. Plantas e informações com
NATAN BERMAN _ Av. Rio Branco. 183 - 3». - Tcls. 52-3565 e ....
52-3982.
TIJUCA — Aptos. 4 quartos. 2 sa.i»,
também 2 quartos e sala. Rua Conde de Bonfim, próximo Tijuco Tênis
Vendo em construção, Ver e tratar
com NATAN BERMAN — Av. Rio
Branco, 133 — 3". — Tcls. ..2-356.. f
52-3982.
43317 ts0a

TIJUCA — Com apenas CrS ....
30.000,00 de sinal e prestações dc
CrS 7.42...00. vendemos apartamentos de sala c dois quartos, varanda, cozinha, banheiro eompleto com box c dependências dc
empreenda. Preco fixo sem reajustamento. Informe-se ainda hoje pelos tels.: 54-0654 e 52-8317.
Vendas exclusivas com CONSòItCIO BRASILEIRO DE IMÓVEIS,
Rua do Carmo, 17, 2.° andar 4Telefone: 52-8317.
46484 2500

cia dc alto luxo. cm centro de terre- TIJUCA —
Compro terreno de mais
pav. 6 quartos, salas. 2 garages, tardc 14 x 30. No 1." pav. tem duas do 15
dim, terreno 15x24 entrega imediata no
ms, ilc frente, onlre Praça Saen-..
cinco amplas salas, banheiPena e Rua Uruguai. Bom preço. Patrês milhões 50',, à vi;.a e o saldo a varandas,
ga-s<_ á vlsta. Dc preferencia direto
— Tcl. 52-1800.
blblio com o proprietário.
salões
varanda,
rouparia,
para
Fone, 38-6656. 21263 2500
22281 2.. II»
teca, garage em dois quartos para
com PAU CAsA LUXUOSA — Vciido" na
TIJUCA
Vende-se, em incorpora empregados. Marcar visita
- Rua México Uua
Conde dc Bonfim — Muda
ção. à Avenida Maracanã. 1334, apar- UNA M. GELBERT
~ lcl-:
— Grande rasa para família de
tamento de 2 salas. 4 quartos, 2 ba- «• m- 8rl|l'° m
?2:}?18;,ftn
2500
13714
nheiros sociais, copa-cozinha, quarto
RÓsto, em terreno 2. x 50, varane W.C, de empregado, todos com va- TIJUCA — Muda — Vendo casa no- das. salões, 5
(rrandes quartos, aretc,
CrS
n
na
2
dc
salas, garagem,
va, 7 qtos.,
partir
garagem,
ga
mário emb. 2 garages, lavanrie1.700.000,00. com grande finaiiciameii- concreto armado, bela vlsta, terreno
to.
Incorporação
da próprio 16x42. dando 2 ruas calçada.", rias, dep. para empregados, etc.
e construção
CONSTRUTORA
JOAO
CÂNDIDO, por 3 milhões c 200 mil cruzs. — Tia- Base 10 milhões. Inf. r/ TAVALTDA., à Rua México, 98, sala 801. tar dono, DR. ALFREDO, telefone RES — Tcl.: 42-7456 c à noite
15174
Telefone 42-5060. 20381 2500 25-2700.
2500
29362 2500 48-1835.

QNCELOS
DEL CONSELHEIRO

EDIFÍCIO
'-M
>-^_M

nróvimo.
pro\lí_lUS

TIJUCA — Atenção a IMOBILIARIA FRANCO ANCONA
LTDA.. apresenta a excepcioAV. TIJUCA —
nal oferta para a venda dos
zo tereno de 80x35 ao lado de monovo c
Vendo,
demos palacctes. Domina o mar, APARTAMENTO
poucos apartamentos que res•iv flnre .li . _. i ,.i_I.íl.
Ti_o.il i_.i.i vazio, frente, otlmo. com vestibulo
con, box iam do Edifício Saratoga à
"ia,
banheiro
quartos,
lill°r™SJà
_-lrÍ!_,,dea^._'i
nobre mansão senhorial. Tratar cozinha,
,2 dep. empregada, área com
diretamente com o proprietário, tanque, por 95ü mil cruzeiros, sendo Rua Antônio Basílio. 36|40
Milton Ferreira dc Carvalho, à 847 mil à vlsta, restante 2.700,00 por compostos de 2 e 3 quartos,
rua Evaristo da Veiga, 16-17.° mês. Tcl: 47-3769. 20233 2500 1 c 2 salas e demais depenandar.
20507 2500 TIJUCA — Vender sua residência ràdências, sendo todos de frenpidamente lhe satisfaz'. Entregue-a a
PRAÇA SAENS PENA — Vendo oti—
WALDEMAR
ALCARAZ
te.
Preços fixos sem reajus»
(ALCARAZTIJUCA
rua
Vendemos hoje à
mos apartamentos de 3 quartos, sa— Fola. cozinha, banheiro, e dependências Morais e Silva 68. Apartamento IMÓVEIS), amplas referências
tamento.
a partir de Cr$ ....
21262 2500
de empregada, à Rua Barão de Pi-i quase pronto, composto de ampla nesj^ 38-6656.
1.200.000.00 entrada de Cr$
rassinunga n.° 48. Preço Cr$
! sala, 3 qtos., ótima cozinha, ba- TIJUCA — Vendo belíssima mansão
1.000.000,00 — com 5 Opor cento fl- nheiro com
box, dependência e de estilo callforniano, nova, com sa- 60.000,00 e o resto em penanciados cm 96 prestações
após a!
las. varandas 60 in2., 5 quartos, baa comblentrega das chaves. Trata rcom HIL- garagem. Preço 1.300.000,00 c/ nhelros sociais, jardim tropical com quenas prestações
10
anos.
Tra
em
TON
UCIIOA CAVALCANTI — Av. financiamento
2 garages, terreno 31 x 27 — nar. Não percam esta opor,
,
,
,...«-,..,
'ago.
Erasmo Braga n.° 299, grupo 302 — lar no local das 9,30 as 16 horas. B mni,5ns com
pagamento a comhi- (unidade. Vendas e informa—
Telefones 22-1569 e 42-4472.
COORDENADORA
IMOBI- Lar - Tratar com WALDEMAR AL2500 LIARIA Trav. Ouvidor 36-4."
12010
gp. CARAZ — (ALCARA7.-tmovf.isi — ções no local e no escritório
RUA HADOCK
LOBO — Vende-sc 7 — Fones: 52-3922 c 52-3311.
Fone. 38-6856. 21264 2300 à Av. Pres. Vargas. .46 —
apto. pronto, sala, 2 quarlos, banh.
46789 2500 fiTÜcT~irVcmí__íe na
par.c~r.sl- Grupo 606 — Telefone ....
coz. area e dep. dc emoregada, preço
800.000,00; 400 finane. em 6 anos, ba- TIJUCA — Rua Marechal Trompows dencial da R. Uruguai, acima da R.
44000 2500
retíssimo porque está alugado, con- ky — Vendo confortável residência 21 Conde de Bonfim, magnífica residen- 43-559..

TIJUCA — Eis a sua oportunidade! Vendemos à Rua Desembargador Isidro, 120 esq. Henry
Ford, ao lado do Tijuca Tênis
quartos.
mais dependências, cm prédio de 3
com elevador, Jã na 2a. 2 quartos, banheiro Completo banheiros, copa-cozinha. De- Club a 2 passos da Praça Saens
pavimentos,
'
Pena excelente apartamentos de
laje, A Rua Visconde de Itamarati, 70, »_? cores,
„„, ,„,:„»,„
_..,_' copa-cozinha
,„, pendências
de empregada, sala
am-,
pode scr visto no local. Preco: Bm em
(20,44 m2) amplo quarto semü, entrada 25';. o restante a com- p|a, area de serviço com tan-! Garagem. Grande facilidade. parado, banheiro e cozinha. Tô,
blnnr, ui-úJtlrno 00 mta, da Rua São _..,_.
__
j
Francisco Xavier, Kslãdio Maracanã. <.Ue e dependências COITiple- Venham ver nossas condições. das as peças bem iluminadas.
23608 2300 tas para empregados. Vá ho- Vendas no local, diariamente Construção já em termino das
Preços a partir de CrS
das 9 às 21 horas. Obra em fundações.
500.000,00 com 60% facilitados
Zona Industriei Idrade Neves n.° 281, a mais andamento. Um empreendi- cm 30 meses c 40% finane. em
anos após a entrega das chaves.
vJKdeTse residencial do bairro e reser- mento com a garantia de 5Edifício
ÁREAS INDUSTRIAIS
com eleva- trato vencido — Tratar na APSA —
TOFIC
—
na
Avenida
llivisil
NIGRI,
a partir de ve já o seu apartamento.
Várias
COM. IND. E dor c de 4 pavtos.
c Tel. 42-1869, das 12 às 17 horas.
Incorporação
garage.
1.600 m2 nté Wl.ooo m2 com 70'.;, e
29254 2500
CONSTRUÇÕES S/A - TO- construção da Construtora Rocha
S0';. financiados cm 5 anos, o uma Tratar hoje e diariamente no
TIJUCA — Rua Conde de Bonfim
e 890 — Vendo terreno com 2 frentes,
no Engenho Novo com 3.300 m2. tam- local, onde V. Sa. encontrará NISA.
Ltda.
Planejamento
e Silva
facilitada.
liem com parlo
Tratar
13618 2500 vendas do Escritório Imobiliário sendo a outra para o rio Maracanã
com TINOCO telefono 57->5003 sábado corretores à sua disposição ou
— Vendo apto. - à~Av~ Pau"- MARIO R. PAIVA E JOÃO BRE- icom projeto de prolongamento até
— TIJUCA
e domingo e dias úteis, telefones .. na IMOBILIÁRIA NIGRI
lo de Frontin, 316, no 89 andar, com VES — Rua Rodrigo Silva, 18, Av. Maracanã), .iá aprovado. Mede
52-5408 — 52-3017.
poAv. 13 de Maio 47, grupos saleta de entrada, sala. quarto se- sala 506 — Tel.: 52-1448 — Cor- 11,15 x 50, zona dc 6 pavimentos
2100
— FI27168
Muito retores diariamente no local até dendo construir 2 fachadas
parado, cozinha e banheiro.
801-2^—
Tels.:
42-0873
e
..
.
—
GUEIRA
DE
MELLO
CORRETAGENS
ZONA INDUSTRIAL
Vcndc-se um
claro e arejado. Preco Cr$
I
S.A., á Rua do Rosário 113, s| 705 —
niiiRiiífloi terreno eom 3.300 ms.2, na 32-6531 — Preços de lança- 430.000.00 CrS 200.000.00 dc entrada c ás 22 horas.
2500 Tcl. 23-2802.
7683
20334
2500
Estaçffo de Engenho Novo, a loo mc- mentos.
o saldo cm prestaçSes de CrS 5.116.10.1
«e
E,
esqueça
rho
tros da Rua 24 de Maio. Facllldad i
Ver no local. Chaves c| o porteiro — TERRENOS na Tijuca com diversas I RUA JOSÉ HIGINO 329 apto. 402 —
"NIGRI',
—
do pagamento.
Tratar com MARIO, que o nome 6
uma Tratar com LAUDF.LINO MARTINS,! metragens, para Incorporação. Con- i Vendo ótimo apartamento para peTelefones, dias vUels. 52-4380, 52-3617 carantia
Av. Nilo Peçanha 12 sala 1.005. Tcls:| de Bonfim, Marls e Barros e outras j quena família. Aceito financiamento.
para um bom nego- 46-8800
c 52-5405, e sábado, domingo o _ noiEstá vasio. Cr$ 950.000,00.
e 22-5353.
ruas, com Jlüllcr. Tel: 48-2461.
43472 2500
to 57-5003, 12869 2400 cio.
18733 2500
21608 2500
S3434 2500'

§Ê^^
^M
WjT

à VENDE-SE terreno 11x40 Rua Perela
ra Siqueira 17. Valor 2.700.00. 1.500,00
completamente piano de 38 ms. do Praça baens Pena, com sinal a vista resto financiado 1 ano. Inf.
frente por 60 ms. de fundos. Rua de apenas 80 e 88 mil cruzei- 36-2612. MAURÍCIO. 22850 2500
Cristóvão Colombo, Castellena. MOSTIJUCA — Grande negócio — vendo
TARDEIRO. S. A.. Rua México, 168. ros dados em cartório, e pres- á Rua Almirante Crocane 178. Apto;
sala 1005. Tel. 22-3708, Rio; em Pc- tações mensais de apenas CrS 407 em Edificio Ajardinado — Pl,.ytrópolis, 3770.
— garage campo para Volley
7.118,00, após a entrega das Ground
c Basquet com Jardim Inverno — 3
—
PETRÓPOLIS
Em Itaipava, no chaves.
Vendemos em início! enormes salas — 3 quartos e todas
Country Club — Vendemos a melhor
dependências. Vcr no local pedindo
casa deste Club. Salão, 3 grandes de construção, à Rua Barão
por obséquio as chaves no opto. 40ã.
quartos com armários embutidos, 2 de Mesquita n.ü 455,
com NATAN BERMAN — Av.
preço fixo Tratar
banheiros, eopa, cozinha, lavanderia,
Rio Branco, 133 — 3°.. Tels. 52-3565
2 quartos de empregados, garagem, sem reajustamento e com 40 e 52-3982.
-13818 2600
grande terreno com belo jardim c por cento
financiados em 5 ITIJUCA — Apartamento com 2 sa.
campo cimentado para basket-ball;
água encanada c mais água própria anos, com varanda, saleta, li- lasa, 3 quartos, living com 6 metros
ide largura. Entrega dentro de
60
no terreno. Todas ns comodidades dc ving com 21 m2. 2
quartos, idias. Acabamento esmerado. Local
sócio do clube, como sejam grande
'-icozinha,
sossegado
farto
banheiro
condução,
e
de
completo,
|
hotel
com
magnífico rest supiscina,
—
rante, etc. — MOSTARDEIRO. S
; Preço à vista Cr$ 1.200.000,00.
deempregada. etc. Pre- 'Tratar
no local à Rua Afonso Pena,
Rua México. 168. saia 1005. Telefone 1^:
66
diretamente
como o proprietário.
22-3708. Rio; petrópolis, tei. 3770.
Ç0 de 800 ni11 cruzeiros a 880
47251 2500
cruzeiros -

garagem.
2500 pregado
CrS 800.000,00 e CrS 760.000.00, sendo
a parte à vista facilitada e 50 por
cento financiados. — MOSTARDEIRO,
S. A„ Rua México, 168, sala 1005. Tel.
22-3706; cm Petrópolis, 3770.

BARRA DA TIJUCA — Vendese terreno de 36x45, no bairro Tijucamar, próximo ao restaurante
Dinabar, na Avenida Sernambetiba, frente para o mar. Demais
informações pelo tel, 27-3948.
27055 2500

2500

TIJUCA — Apartamento pronto. Entrega em 60 dias. Rua Gonzaga Bastos. 20 — Vende-se o apto. 202, composto de: vestibulo, sala, 2 quartos,
armário embutido, banheiro c-im box,
copa-cozinha, quarto e w.c. empr.,
área serv. com tanque revestido de
azulejo. Todas as peças sociais de
frente. Sinal de Cr$ 400.000,00 e a saldo financiado em cotas mensais de
CrS 13.346,70. N. B. — Não se aceita
financiamento por caixa ou instituto.
Tratar diretamente com o proprietário. à Rua México, 74, SS/ 909-910;
tels. 22-9432 e 22-7032, das 16 às 18 hs.
À noite, 58-1564, DR. SAMUEL.
28085 2500

PETRÓPOLIS — Casa moderna, com TIJllfA — Anto.
AÇlüS.
todas as comodidades, cm terreno JlIJU^^

(CONTINUA)

Ver no lopetrópolis -1^no _ PrtximoK1
ao centro, Com 4.ooo m.«.2, já pronto cal- diariamente e tratar com HADDOCK LOBO —Vendemgar para geladeira, área com tan- para construir com alicerce já feito. IMOBILIÁRIA CARRILHO —
se magníficos
apartamentos
que, quarto de empregada, ba- Terreno todo plano, mas plano como n.._ n_
.__»«__
nheiro de empregada. Sinal sò- mesa d. bilhar. - mostardeiro. Kua Uruguaiana 118, 10." an- com grande sala, 3 espaçosos
mente 30.000,00 na promessa ... « _.„_R__. Méxic0- \6% s?.a 1005. Tei. dar, salas 1008 9 — Tels.:
dormitórios,
com armários
30.000,00 prestações de 4.000,00. 22-3708, Rio; cm Petrópolis, tel. 3770.! 43-9672 e 48-2472.
embutidos, 2 banheiros soO saldo cm pequenas parcelas. PETRÓPOLIS — Valparaiso — Ven29365 2500 ciais, ampla cozinha, depenTratar tel. 26-0281 — ANITA demos os 2 últimos apartamentos de
"Fred
GELBERT — Atendo diàriamen- frente, prontos para ser habitados. TIJUCA dências
Ed.
Lown- área de para empregada e
le das 9 às 20 horas, ótimo ne- Muita água. sol e linda vista. Sala
serviço, em edifício
3 bons quartos, banheiro com- des", Rua Haddock Lobo n."
gócio. Preço à partir de Cr§ ... grande, cozinha,
de
construção
dependências
emmoderna, sobre
de
pleto,
320.000,00.
17|21. 1 sala grande. 2 bons
a
Respectivamente

ALTO DA BOA VISTA — Veii^
de-se, próximo à Praça Afonso
Vizeu, ótimo lote de terreno medindo 20m. de frente por 250m.
de fundos (área 5.000m2.) Cr$
1.000.000,00 ã vista e o restante
em 36 prestações mensais. Mais
informações na PREDIAL ANDORINHA LTDA. à rua Álvaro Alvim, 48 — S/1010. Tel. 52-1433.
2500
29329
TIJUCA — Vendo apto. térreo de
frente na rua Conde Bonfim, com
sala, dois quartos etc. Tratar c/
o sr. Jayme. Tel. 58-5270 diàriamente depois das 10 horas.
2500
42
TIJUCA — Vende-se apartamento de luxo, ótima construção, c/
3 quartos, saleta, grande sala, cozinha, banheiro social em côr c
dependências de empregada e
área envidraçada, com lustres de
cristal Tcheco e galerias para
cortinas, à rua General Marcelino, 99, ap. 201. Esta rua começa na rua Professor Lafaiete Côrtes, próximo ao Colégio Militar.
Facilita-se parte do pagamento.
2500
29127
—
—
Pena
Praça Saenz
TIJUCA
Edificio São José, na rua Pareto,
20, a cem metros da praça, vendem-se apartamentos de 3 e 2
quartos, 2 e 1 banheiros sociais,
com grande facilidade de pagamento durante a construção, sem
reajustamento. Edificio de 4 psvimentos, sobre pilotis, com estacionamento de carros. Incorporação do proprietário. Plantas e informações á rua Uruguaiana, 55.
sala 924, Ed. Sloper. Tel. 23-2927.
19556
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e prestações de 4.500,00
Informações: Rua Lins de Vasconcelos, 420
CORRETORES NO LOCAL
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V. comprar

seu

apartamento

em

Rua

Q-GM-flÚ
exclusivas •

RUA DA QUITANDA, 30-5.» AND.-SALA 513

i

Marquês

de

OLINDA
Olinda,

106

para maravilhoso jardim — Sala e quarto separados, jardim de inverno, armário embutido, banheiro e cozinha.
vista

TELEFONE: 42-5795 ou nó local diariamente
inclusive domingos e feriados

10%

DE SINAL e o restante facilitado
CORRETORES NO LOCAL

GRfllflÚ
EDIFÍCIO DEL LEOPOLDO
Rua

Leopoldo, 411

A 2 passos do Rua Barão de Mesquito, próximo à Praça Verdum.
Apartamentos com sala, quarto (separados), banheiro e cozinha,
amplo jardim de inverno e área de serviço com ianque.

desde CR$ 258.000,00
apena»

l^^^^^^^^^^^^T^^^^^^fel^
*

DEL

desde CR$ 432.000,00

MCELOS
Vendas

entrada

EDIFÍCIO

lé*r. .

-_L*''S,>______^ Ê.'''*^...•_*_•_•.
__r ••«?<' Ar. ...... ...

de

BOTAFOGO

¦• • • •

Com

para

20.000,00

r>

20.000,00 de sinal e o restante facilitado
CORRETORES NO LOCAL

3.° Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio dc 1958

(Parte I)

DE

VENDA

E

COMPRA

TERRENOS

E

PRÉDIOS

(CONTINUA)
CENTRAL - Atenção - Rara oportu-

—

Edifício CotoVILA ISABEL
- Cr$ "O mil
- TIJUCA
de enrua Barão de Coteglpe. 333. :»ía*úc
cruzeiros
-Vendemos
TIJUCA - Sala e 3 quartos., ™ffiA-v. $^^££±#0* AS
*S.
^olH^
~
da
Rua.Luiz;Vend
o
apto.
301
saaptos
dc
vende*
de
BonHL™!*^I?iB_»P_l^_r
Con.de
excelentes
m\-v.
mo
^°?i
l32-2tf03.
20328
Ponto
ilS»^
(
de amplo livinp;, sala dc ai
banheiro cl a/ulejOS em CÔr, SSfáf da levil tendflVaia"grSSe.
de
Barbosa, 38. ....constante
l °V 2 W«art°s' banheiro, co- demoe, Hvres edesembaraçadas, ótimas
com box. cn.|fim, 89 - Vendemos, em .postos
moço, 3 grandes quartos com ar- RESIDÊNCIA - A Beira Mar - Urca „.,,. - „„
íel'„¦. comoieo' W»
« :"°*¦ „ ra,,..
boa cozinha, área c| tanque ^mpjos^os..banh.
dePe""
C
la,,í,ue
e0,n
~,
W.C. dc empr. e área '""iconstrução a
ra;-.:..ente
arca
=as« com P',ÍSC Imediata, à Estrada
^uiacaos zlnha>
f\a'-'
n™?
de CrSmatios embutidos, 2 banheiros
X~?*"£J*J1Jm£%i«
partir
... so- pitoresca
com bellesima vista panoia- ££ emo^adaTlsUs. dnooo à jdências dc empregada. Preços a Velha da Pavuna, de construção es_.,..,
, .
ii,
•!.
,
e depend. empregada. Ven* tanque, preço CrS 750, sendo CrS c 300.
fa-, 1.400.0UÜ,Ü"
Facilidao.es de «ais, copa-cozinha c demais oe-míca esplendida casa dc luxo com 2000 Kf\ cambiar
o restante financiado
]
matada e dotadas de todos os tequlpelo Uiiíonl. partir de Cr$ 390.000.00c/apenas
demos em 1." locação o apto. àffil°0Ra%aB.DR. gabhiel .t0Q.0l)U,Ü0
tle «unas hall, :i saiões, 4 vdas.. 0 qtos. 2 baAD.;l'CH,,<;,lcias' Editicl°
- Tratar no escritório de CrS 20.000,00 de sinal Ótima lo- sitos modernos. a.< quais se compõem
Tratar
na
n
68-0369.
"loilclte"
¦nüiiPTiiAPiABA
pagamento
de jardim, varanda, 2 ou 3
Almte. Barroso oo,
em cor, MANOEL DE Sousa santos. Dscm Pilotis, com ffara- nheiros nobres e
602 da Rua General Roca, 5a9, :DE andrade
iA;AlCAAAM'mot,ernascalização, próxima a toda condu- rala, cozinha, banheiro social quartos,
~ 22-2931 e 22-5M9- |W\IW_I
WMiaiviMn;,,^
ioca| mais nnraíiví-l
WAIaiVtAN
c espakmuuka
//llNl_l KAUUKA
!„,.„,_ „„
despensa, 2 qtos.
qtos. e
no inpa\
aprazivel rlako.a.
dalsopa, cozinho, desnensa.
Cari5£,,,.8,,?5n «5o do ba,rr?- Pre90S fiX0S €
a poucos metros da Praça ^ 810
">«e • taqueamento geetc
banhpreço par-|Parl?"fn0to^1V,e,n^
— Rua da Assembléia, Tijuca. Acabamento dc luxo. Engar.
Pi
Í^Iím»
quintal,
-|QU
A.
"2,J
S.
TeK
a-a2R1'04"0'
R. Pereira n rr.tn
reajustamento, com prazo contra- ?nL Ver no local na Estrada Velha
; lmeÃfe ^pás.
financiado CrS 4.Q00.003. -\lal
Saens Pena, em Ed. moderno 'ótimo
|tijuca
de frelne, 1 ala,siqtoT 108, U.° andar, sala 1109 — trèía,em 12 meses. Ver no local í»g3ttB
J. GUALTER LIMA.I vila ISABEL
Vende-sc em tual de entrega. Vendas e infor-Ua Pavuna n. ib-is, com o nosso enrua
sobre pilotis, 2 aptos, de fren ideps. apto.
536,
e
a
rua
Uruguai,
tratar
*™4 MOO final dc oon5truç5o na ,.ua Jorgelmaçócs-com^»»Jf^affA4,Nt
comp. CrS. 7u0. Sendo metade Tnlofón»
59.98ÕO
"eietone a---»uu.
r^l ^Ja^A.^
!Álvaro Alvim n, 21, s' 1203. — ¦;_-. — _
,.
„
, frente.
te p1 andar. Preço CrS .... em prnucOH -- dr. gabriel df:
'lidr.de de
Palccctc — Vende-se, Rudffe, apartamentos dc ........
rj.c|s 42-0873 e
^
''
•..-.-52-5236
URCA
27219
Tclpagamento — Tratar á Pra801/<
1.450.000.00 c 850' mil de en- fc^-laTe^o
i uuv,n
RARA OFERTA
urc« i« NA
inm TIJUCA
ou fa- composto tlc: sala, 2 quartos. Va-Síupos
ica da Republica n. 93, 2.'- andar, gru.':.'-:•:..:! , : .,,:,:¦.
.Ba"M0 hí-i:w
para embaixada
2500:luxuoso,
2700
---'"¦¦'—
434Ü8
po 202, fone 42-1662. N. B. A. Estrada e o restante financ. em TIJUCA — Por
Apariamentos na Rua Con-, TIJUCA — Rua Sao Francisco mília dc alto tratamento, com 560 randa c dependências dc empre-;^Si*i^vvv.
itrada Velha da Pavuna começa na
sen-"
apenas CrS !W0. _
m>
projeto do arquiteto Lúcio gada. Preco
' a partir dc CrS
' Praça de Inhaúma, em frente n Içre5 anos. Chaves c O„ «...-íni.-r,
poneilü;clo Cr» ;w0. a vista e CrS 600. cm
.Xavier, 102 — MaffnificOB apar- costa. 2 terraços c 3 varandas, 610 000,0
Subúrbio Central
ZSCI)
_J321
e tratar na CONSTRUTORA anos. vendemos otlma ea.sa com 1 sala, go Lopes), com 2 salas, 3 tamentos dc sala c três quartos. t0_Os dominando a baía e as mou- nanCiada
-r.r-„rrnr.
r;—; ~",
;—.
r~ 'ja.
Informações com
Vende-se casa sala,
MARABÁ LTDA. — Av. Rio .."^a-?" pS^-'D_"nGA_S_£|quartos, copa-cozinha, 2 ba-c sala e dois quartos. i,,„h«r, l;lllh:is,, hall, 4 saiões, s quartos, RRANDON SfiHILLlCR S \ —REALENGO — Lojas — Prontas MESQUITA — banheiro,
lui e água,
coilnha,
para chuveiro, amplas acomodações para empre- S.™* MWcn
M'|nheiroS sociais, dependências{«g&JSfâ
mmn''»' — Vendo com CrS 15.000,00 oe quarto,togai,
Branco. 151 — salas 505,7. — ?^™£RlrA^Bm
nua
quintal P'«ntado
.,.,....'o e WC
dc Radas, sala de almoço, rouparia, i%el
— 22-2D31 e 22-5509.
de Cr$ ....
i
%,
810
tu|.„-iu,......u,
prestações
e
lel' 42-032!)
4" U,1-J' 575,
LLr'íllLl_L__
'Jlí!!L.28>°
"""entrada
g*j
completas
de empregada e;emp,egada, área dc serviço com 4 banheiros, sendo 3 sociais, gaTel.: 22-4215 — 22-4227 e ....
LarCampo
rua
Ver
à
5,338,70.
1700
TIJUCA — V a Rua Carvalho Alvim S8rvjç0/ garage, à parte,
<g0 70. Edifício Luiz Ramos c tra- belfort ROXO - 180.000. 45x40.
ragem para 2 carros, etc. Acha-U~—
Íiíi-JLIÜU_«
22-4278.
por tanque, garagem. Edif icio dje luxo «c
Mo ra
CDn.'i
- Terreno
Vila Isabel
residência poi ''
mentos
à rua Rcpu- T«reno grande, bonito, prox.à Esaparta
apenas
2,
por
Tratar
eom
Mil-VENDE-SE
—com
desocupado.
apenas 980 mil cruzeiros
org. imob
—
ruz<»Z^%t>rTa\
7.
Tel.22-4590.
de
Condições
de
n,a,n
ton
andar.
Ferrefra
Crvalho.
à
Líbano
Sala e 2 quartos. GA(bri_l de andrade
Almte Preço ,,ni/./>
I1JUCA
r.c ¦_.>:_•._>
^JtltZ^^iU^
»503.T- bto To
com as
umeo #•«.«
maiores financlamento em Kl» pagamento:
~\T.
meses. —Evansto da Veiga, 1G-17.0 andar. 15|
ganim. vni,, ,i preço
n'ri>m CrS
.... s_i|m.
ver nn
2718» &aw iiArierLiAi
no locai,
UCRMEt;
depend. completas, inclusive Barroso 90, s| 81Ü - Tels. 22-2931 e facilidóoes de pagamento —-Apenas
10 % dc entrada. Visite
20511j2G00|P0n.OiiO,ÒO, sinal de 50 por cento e ri
— Vende-se TcrreGRANDE
CAMPO
Tratar com ha- no com jhkbo e outro 60x80. plantado, |a Valquina — 80 por cento
. tantp
combinar
Apenas 2 apartamentos
p| empregada. Vendemos o,22'359''
porihojc mesmo o nosso escritório no
na R. Almirante CoTel, 42-4U71
RuaJw-a, Sgua.^Casa modesta,
a rua
SENCLEVER
L.
da
C.
Vendas
exclusivas
504 da Rua Uruguai 224, tijuca
local.
apto.
V'lln
!Mc:;ico
andar
todos
de
frente
8
na.
Isnhpl
'
y.
aparta.
Vendemos
v»a
.
^to
21)397 2700 Hnrtr
70, s] 503.
Podcndo-sej
,,
,v •
chrane, pertinho da Praça S. Pena
42. t'OQCIH10-SC
vne<
CpIllOf
I
Campello,O. 4_
Rodrigue
lançadocompanhia
o.
jsaoei
de
mágn.
de
consAlvim.
de
_!m_wf«
pJ!
S
1
í!
esq. de Carvalho
Idencia acabada
residência
aviaMinemos,
ótimo
feça»
amplas
mentos
entrega
e
io
lotes,
para
—
ciacom
prontos,.para
Terreno plano.
miotear
-- ., 'i 28., Vende-sc
.,.., á.. ruafloAv.
... setem
.... condomínios,
..,„.EMERO 414 — Pra- VILA ISAREL
de
„ . DE
» ,,
RA
vazia ¦,.<¦
crs 50o.ooo.oo e.apo.wJ0;"1;
entrevi cm lü meses, truir cie 2 pavs. de luxo,
frente,

por Cr? 1.300.

facilita- ras. 5 minutos a pá
'- da

Praça

um

Carmo, 17, 3o andar. Tcl.: 52-8211 ka

apto.

vazio' x44,

gabarito

"•i

ii.

o pavimentos.

Projeto rio.

^sPf,^>imediata

à

Rua

Mario

Barbe

ver
Vendo por ÇrJ ^
aos domingos das 9 .àsí 12 hò- para 32 apartamentos.
Saens Pena
Vendas: no (rêdc interna).
preço fixo de Cr.S 755.0C0.00. B-do.- e tod o restante fin. em 8 anos
CORR-A. TeL «-Z883. 14711 iW}\aQ, CO.TiposiO ae saia, O quar
di?,ri™í1,le il onibinar pe- 3.700.000,00. — Tratar Av. 28 de Ss-ILUIZ
«
AlDB2500i
21788
financ.
.
J"as
tendo Cr$ 272.000,00
331,
tembro,
loja.
22337
2700
hoje
e
djar|amente
Tratar
37-0682
ató
lo
Tel:
43-025!)
e
vende-se pró- tos, banheiro, cozinha e área
^ABR^^^AraRADE^u-^^,.
BENTO RIBEIRO
me 5 anos após as chaves. Ver ._2-dódd.
as 22 horas, e na ADMINIS-ITUUCA — Casa Vazia —Vende- com „ proprletárl à Rua Buenos V'ILA iSABEL _ Vendo ou alugo a ximo à Estação, casa de 2 quartos c de SerVÍÇO Com tanque. Preço
'. , , • . TBAnflBA
'nn „:! ri.1„„:rnc
.
dc S. Fran- demais dependências em terreno de; i;
cxce-;Aires. 330.
visva, cxce-;«
Boa Vista,
mos, no Alto aa
da tsoa
„29206
,„„ 2700
_»„„ ensa s°b. da Rua Farão
M/AKMAM S.
C A.,ente
A Imos,
TKAnnRA WAICMAM
^
no local e tratar na CONS tijuca - v. à Rua Prof.
WAbMAN,
de 3 saiaSi 3
Laiaicte TRADORA
lartos, 2 salas, copa 10X46 m. Urgente - Entrada de CrS « Part,r de ouu m" Cl UZeirOS
CÍEC0, 31,, com j qua
'FRUTORA
auart0s,
ulti
MARABÁ LTDA.iCór.es excelente apto. do
Rua da Assembléia 104 —lapartamento para hospedes, dc-viLA ISABEL — Rua Conselhét^l.SSfJííl.1ffiÍ,dVír°ii_?íar Ruai 150.000,00. — Ver à Rua Pnramirim.j sendo 10
por Cento de sinal,
¦
dc frente, vazio, novo terraço .« 0 andar
cil-ic dar.
406.— Tratar com DR.GILDO. Tele-1
>'1"1'
— -»"¦
— ímais »vi.«.»«.v..»p
casajro Autran, 28 — (Edifício era;Curlsl° tíd Velga' 35' S| 1'raa:1G8
Av. Rio Branco, 151
—¦' grande.
—'" Piniauo
»¦¦«»¦
dependências, 6«'»»«.
e 80 por cento fi
ii«^ —juia.s
garagem, > v—i
Sala 1109
Aca-:'1
„u|facilitaclos
3468
Pintado a oieo. _ca-i-"
ot.-i-.
2700|íones
ii
dra.s
:v,
multo
:'
42-o37i
caseiro e bonito
jardim, construção) — Vendemos aparta- '¦
21855 28001 nanciados em 10 anos — ln«
505 7. Tclef.: 22-4215, 224227 bamento de luxo. prédio moderno so-Te . 52-2800.
Para
- ' 1'"«'""
& noite.
8B-80M
ULA
ISAHLL
Vende-se
ter-imentos
|Construçào dc l.a ordem, cm
de sala. 2 dormitórios, ba- I ótimo terreno .111 x flO, preco ótimoL .,_...„
bre pilotis. Cr$ 1.400. sendo CrS 400,
e 22-4278.
- v.-.\w i.udenciai, cm formações e vendas com COcozinha, depend.
de ! 25° metros quadrados nheiro,
|á vista CrS 400. em - 1 ano si juro." e
para _ Ve, nn local Rua Visconde
de «UiNllwu
iCrS
Últimos aoarta.'reno
'f
DR. GABRIEL
540. em G anos
terreno que '¦>¦'»¦ ''•¦-"¦¦•'- ' R"« PACABANA IMÓVEIS
r
o mar empregada com garagem opcional.| Abaeté
LIAM
Vista
.
...
com
2
frentes.
para
e
Tratar
com
GOMES
91
Sala e 2 quartos,, de andrade - Almte p.onoso oo. mentos — Esplendidamentel perto do Colètrio Santa Marce-;preso a partir dc CrS 900.000,00.I, - Av, Presidente Vargas n.o r>2!i - Bernardo Guimarães 110. dividido "'TADA
TIJUCA
— u
L arno de Sâo Fran'.ML;M
'Sala
dec
Í.-DQJJ.
I
e
demais
.J.-/H.J1
2
1
bio
sala.
quartos
Tel.: 43-7453. salet»,
S01
localizados, na Rua Barão deilina, Oalváeantl, Junqueira S.A. i (Preço fixo sem reajustamento )
depend. completas de serviço |6|
1,70 na CISCO 2Ó, S. 605 — Telefone
27oo pendências. Mede o terreno.21.:»,
,„
28162
loi
ala- .171,0
frelne até a etxensüo de
28, ao lado do Co-iDeParíaniento de Vendas Imòbi- Entrada CrS 100.000.00, saldo
e de empreirada. Em frente tijuca - Casteuhho - v. quase Mesquita,
ISABEL - Vendo apt". 2 sa- i<.<r,lcio-se para 11x20.70 — Será ven 43-7169. 49935 2800
ifl
23-10.°
Maio.
e
VILA
Lobo
entrega
13
de
facilitado
flnanAv.
Haddock
liârias
tA\\its.r
da
esquina
j.
grandemente
cn PcHdin rln M-iraranã Intln
£
nrny:mft
p.
rtUiitu-

«ti

i:

i itíiiii

luui

_i _íivji:,_>

,

*_

.

n

....

,.,¦.;,]

„...

ao Lstadio (10 Maracanã, lacio lm1dlntai centro de ler!Cno n x 21 '"S'0 mm tar, próximo do tsestilo colonial espanhol, construção tadio e instituto de Educação,
da sombra, com obra em Fun- estilo
2 salas. 4 quartos,
muita condução, vendedações, vendemos os últimos ^%J^C
, ,, . quintal Cr? 3,000. com
—
DR. GABRIEL DE mos apartamentos de sala, 2
a
Stadium,
todOS
metade
antOS. do Ed.
¦ „_n„piANDnADE prazo
- Almte. Barroso 00, s|
de frente, sendo 4 p dr.Udri!u(| _ 22-2931 e 22-5509.
quartos, banheiro completo,
27151 2300 cozinha, área de serviço e de2 elevadores, cnc servidos

..Darkc"). Tcl
2 dmo em loiiao judicial no dia 13 de|ARCOZ__0 - Vende-se TeiroTto com
emp. tem
l ciado. Visitas 110 local a qualquer: ias. 2 quartos. dep.
(E(lificio
""" l"11'1 •';»'.•Rua maio de 1058 as 16,0 horas pelo lei- 2040 ;
42-8177.
42248 2500'hora. Vendas exclusivas com a á),:
H ,, , Fa2enda
São
Vicente
22
apto. lociro Fernando Mello — Rua Quitan- (velho), na jmil
11"
— Ay. Visconde de
Avenida Brasil, c/ água,
tijuca — Terreno, vêTaV^úm,-st- Imobiliária Lonflon Ltda.
42-6205
e
101
chave
110
apto.
201,
foner
42-5531.
aceHo
62,
4.",
iida
e telefone, podendo construir.
303. Tcl.:! nanciamento dc Caixas, tratar
tuado à Rua Conde de .Bonfim, com Churchill, 97 Grupo
2:)õ2:i 2Ü00 luz
a R.
Preço CrS 80.000 00. sendo 20.000.00 A
2031!) 2700 Evaristo da Veiga a 35 s| no:,. —
16 x 25. Tratar com o sr. CABRAL. 42-3775.
vi?,il ' "resto em 100 mesj-s. Mm ,1u2500
17MG
Tcl: 22-9392.
294H2 2700 VENDE-SE - 3 apartamentos aca- rea.
__
VILA IZABEL — Rua Teodoro da Sil- 22-9165.
r- Fones 23-0053 e 45-5003, DR.
bados de construir na Praça Ader-1
— V, apto. fronte, 2 salas-, 3|va 958 apto, 232 vendem-se dc 3 qtos,,
TIJUCA
p'
'tijuca 20367 :'800
Costa esquina com Rua Soarcslc___"
— CrS 1.400 mil a com-|Sala, cozinha, banheiro, dep. dc em-jVILA ISABEL
ApartamentosIbai
qtos.,
garage
residencial
completas
Vendo
du=
de
prédio
em- binar — DR. DIRCEU ABREU"— Av.
pendências
trea em 20 meses. Parte
apartamentos H .. ITACURUOA — Vendo modrrna casa
garagem c 202 fundos çpm éra final de construção. Prontos Melrellea BCndo 2 financiados.
pregada,
jde 2 pavimentos tendo no t.": varan„..,»„
x
«
«
~*r
Tratar cm Aau-.s Lindas, com living, 3 quar650.000 e l.7!,).C0
rante a construção c o res- §_, hall. sala. 2 quartos, toitette, copa, pregada. Preços a partir de Rio Branco 120, s] loja -„«_-_1330 e 2 qtos., sala copa; cozinha dependen- para...morar em 6 meses N pon.
'.
H. Araújo Porto Alegre, 70 -- sala tos c veraneia, completamente mobl«
, . .
20426 2o00 cias de empregada. Informações Má- í
mil cruzeiros, com gran 22-2654.
fl
y
loeR1
ue
n.a
"»
v-,isn/oel
2800 liada, com camas com colchão t'.e molante financ. cm 5 anos apÓs|cozinha e despensa5 e^2.»:_varanda,1600
de
Treze
710.
2166H
rio, Victor Cia. Ltda. Av,
amplos quartes e; de
escritório,
Av. ..., ;„,. ,Z
i vende-se o apto da K. Conde Bin- Maio 23 sala 721 Tel 52-9820 c 52-9285.1 res Homem 710 (paralela,ru*a \or
facilidade
sofás c poltronas com assento vulde
fim
7,
"Ias,
pagamento,
as chaves. Plantas e informa= hall,
a
coir:
,.
p
fundoí
....^
.w.
nos
c
t
novas.
e
demais
banheiro i;u,i,,„t.u,
Vendemos
casas
completo,
539. 2 salas, 3 qtos.
caespumili sn,a de |ant
18781 27(0 28 de Setembro, próximo à Praça N1LÓPOLIS
geladeira,
comintOrmaçoeS
edifício
um
na
independente
AV.
Todol
Maracabanheiro
empregada.
cozinha
e
entruda
Eudc
2
sala,
de
Obra,
à
Prof.
Rua
dens.. inclusive
quartos,
etc Terreno de 2 OCO m2, plano ar«
CÕeS na
Barão dc Drumond), apartamencom VVlA tsahe,.
:í ;.,.,„¦> .mentos ^^^'P^^JJInã, 519/oU na ADMINISTRA- pintád» -¦> óleo. KiH,^,-,.,,-cenem
apto.
acabamento,
otimn
bom
Vendo
e
borlzado
com d-.slumbrante vista,
y;;.-i.;.
construídas
tos de: sala, % quartos com arma- tro de terreno todo
rico Rabelo, n." 105 ou dire
murado local de preço CrS 45o.000.no, com Cr$ ....
lustres de criMal, cofre embutido, co de frente, sala, 2 quartos, banheiro,
de setviçõ"_| DORA WAISMAN, S. A. — zinha americana, clc. CrS 1.700.000.00 cozinha, arca com tanque, quarto c rio embutido, banheiro completo, grande valorização, condições de pa- íoo000,00 dc entrada e o resto iatamente na CONSTRUTORAIcomplèto.'cMltíba, aréâ'
dc gamento: pequena entrada saldo a cintado Ótima oportunidade Tcl ...
dependências para empregada. Preço Pua Aa Assembléia 104
iui, 11°
11. racilitado.«. Ver nó local. — Tratar banheiro de empregada. Preco: 8"'J cozinha, quarto c banheiro
R'° do conjunto CrS 6.100.000,00 com ds IXJt! qa «ssemoieia
MARABÁ LTDA. • - Av dia
Av. Pres, Vargas, mil ciuzeiros. Aceito financiamento empresada, área de serviço com longo prazo — ver à rua Ruy Barbo- 46-6837 r 22-7219 13525 280J
MAURÍCIO.
com
—
o restante faeiii- andar, sala 1109
— informações à rua México,!———
Telefo- 529, si 1009. Tcl 43-8355, das 14 àS|com peq. sinal. Tratar à Av. Rui tanque, amplo
Branco. 151 — salas 505 7. ,500.000,00 á vista— c Tratar
play-ground, esta- osa, 565
à Avenida
t.-.do em 5 anoa
21708 25001 Branco 151, sobreloja - S-203. KL1AS cionainento
90-6." andar — telefone: 42-4706 — IRAJA — \ entlt'-sc terreno (lc 8
42610 2500 18 tis,
autos, 2 eleva-irMP(
para
Tel.: 22-4215, 22-4227 e ..... Rio Brahco 151, 4." andar, salas 406-7 nes 52-2800.
2(00
23360 2800" de fronte com 10 tlc fundos, sito á
BICHARA'. 28040
dores, antena geral para Rádio e cÜ!l!lr._.
TIJUCA — Vendemos excelentes TIJUCA — Compro casa. recém-consrua Guiratim, ao lado tio n. 95 —
.___. _A._
,
22-5278. Obs. Dispomos ain= - RAUL RBBOUCAS.
29306 2500 aptos, na Rua Aguiar, lottos de truída, cm centro de terreno, el jar- RESIDÊNCIA — Vende-se em Vila ;TV, a preço de incorporação: des- ARMAZÉM
— n,.nlli„
— Loja
pronta
>.nnnl>nv ,.„.,..u,\,.,(\
PI0I1,° .... construção,
salas,
e
2
<:.¦
3
dc
sala
«-|de
.
;
ga- i-:bH. con.....,!.; <¦-•
tia de 2 aptos,
dim, c/ 3 ou 4 quartos,
CrS 670.000,00 com grande fa-ôuma para armazém. Vendo por em
TIJUCA — Atrás praça Saens Pena frente, cm início dc construção, ragem e demais dependências. Pago no acabamento, em centro dc tcrre- cilidade dc
rua
toda
edifiratla.
a 200 mepagamento. Incorpo-jCr$
300.000,00
com1 ^^..""Vlttos
CrS
quartos, com garage, no mes* — Rua Dona Maria 49 — vendo ca- prédio sobre pilotis, contendo: am- 1 milhão rio cruzs. à vista e 20 pr.-s- no HxBU com garage e tôdas as co- ração
'V-^nn
tros da - estação c próximo de toda
rãnSn
âe"
RlWann
Win.
nh
V
í-..
nn,'
,
e
dc
hilvano
Btanchi
Jaã
sala.
enorme
com
quartos
—
térrea
,
_ T . /
mo local. 42802 2500 sac
j 15.000,00 dc entrada e financiapia sala, tios ou dois quartos e tações mensais de 50 mil cruzeiros.
, telefone
modidades própria para família dc
tfidas dependências. Tem telefone demais dependências. Grande
á rua SoS
Ver
7872
IMOBILIÁRIA LEMOS. LTDA.. à AV. fino gosto, outros detalhes com o çob Glueksrnann c Construção de mcnto em 5 anos,
faci- "Nilo
2800
faltannunca
bomba
com
r
cisterna
Kublcn
&
Ltda.
—
Costa
Cia.
Ver
Apartamentos na Rua
38-2393 à
TIJUCA
Campo Largo. Realengo. Tratar
Peç.-.nha. 26, 7.", s/ 702. Telels. proprietário... Telefone:
n". 51. Tratar lidade dc pagamento sem juros.
Chaves
no
acua.
do
no
local
diariamente
das
9
1%
—
às
FREIRE.
com o SR.
Vende-se
Anfônlo Basilio n? 73 para entrenoite: 58-6442. Sr. Antônio.
com o sr. Moura. Tcl. 22-4590. Iengenho de dentro
rom NATAN BBRMAN — Av. Rio Tratar diretamente na CONSTRU- 22-2483 ou 42-9506,
42019 2500
3985 2700 horas com o corretor
Valentim
27140 2800," cnsi' da Rua Ramiro Magalhües, 164,
ga certa em 72 meses, num prédio Branco, 133 - 3'. — Tels. 52-3565 e TORA EXA S. A. — Rua da Quipode
din.
ser
vista
a
Tratar
Branco,
Rodrigues,
ou
qualquer
à Av. Rio
de 8 pavimentos, com apenas 1 52-3982.
43810 2500 tanda. 62 — salas 1.102 a 1.105 tel.:
— Vende-se — Rua VISC. STA. ISABEL — V. apto. va- 257 — S/l. 102. 42930 2700 | MARECHAL HERMES — Vende-se a Rua da Carioca. 10, 1° andar. NSo
TIJUCA
apartamentos por andar. Vendo com
coz.
—
cor,
2
banh,
cm
— Fd.. Ofélia
Esq. Rua 42-9621.
atos.
zio, 1 s|
23426
terreno de 10x25, Bairro Rosário, lo- atendemos pelo telefone.
2500
2 banheiros, TIJUCA
3 quartos,
2 salas,
Uruguai, 293 — apartamento
21758 2800
,-¦-.,.
.ampla, qto. e W.C. de emp. Cr$ 800,
Conde Bonfim 89 — A Rua Rego Lo— Espetacular ile 11, na Rua Roberto Con.-jtantlnescu,
—
Vendo terreno com com vjsfa maravilhosa na CO- c metade a prazo — ORG. IMOB. VILA ISABEL
deps. de empregada, área com tan- pes 33 — aptos, com saleta. grande TIJUCA
*gua, luz c ruas
*n,tlR5 Ru_."'
de
apartamento
frente.
pronto,
çom_
Almte
REALENGO — Otlma área piaque, play-ground o garagem à par- Bala, 2 quartos com armários e va- duas frentes: Conde dc Bonfim e _
:_J»~_L___»1 ^«m 1l|Barroao
P«- GABRIEL DE ANDRADE. 22-5599.
ótimo apartamento c/ «'^ã^j.2 £*»*•.
Vendemos
90, s| 810. 22-2031 c
A5V ^i"nuÍ°fra?artSi"
tlr de CrS 1.600.000,00 (preços fi- randa c todas demais dependências, Av. Maracanã (próxima a Uzina). |bert"ra independente COITl
Bandeiras, onl- na com cerca dc 0.525,00 m2, c/
minutos Av.
.,„r
.„ . ,,„j._ j-itai-ao e
lie
salão
(.25 mt2.), jardim
lnfs. arage. 4 pavimentos só com eleva- projet0 8proVado pnra a construção! sala, 2 quartos, 2 banheiros
a combinar),
xos, fórmula
,um
buSnapovta.PreçoCrS) 140.000,00 àvis- uma frente dc 75,00 m situada á
Franco .mverno, ;í amplos
*,¦„„„ISABEL— V.à R. Souza
quartos, ba- ta. Tcl. 27-0433. 14551 2800 rua Curitiba, cm frente ao n. 428
com a firma proprietária, constru(,e1on.!se
154
aPart»mentos
depen-!
m21
tôdas
o°m
cozinha,
sociais,
e
vazio,
,
SJ
oe
ncn„
apt0.
coli
nheiro cm eôr, grande ropa-cozi-.
torda c vendedora — ARY C. R. MoffA^DPTa^ENDAS
natan bbrman. Av. Pio Branco, oada um. Facilito o pagamento. Te- Idênciás de empreqada, área grande, 3 qtos. banh. em cor coz., nha com armário embutido, ótl- ENGENHO NOVO - Vende-se uma c a 373,00 da Estrada dc Água
DE BRITTO, eom SR. FRANCISCO 133 - 3". - Tels. 62-3366 c 52-39S2 , lefonar para EUMAR. Tcl.: 42;9G21. .
Branca tendo
já aprovado
c vvc- de cmPr- Acabamento
1i0„
w!
_
»„»!«„„_„
7n
«,0
c/tanque c;»™» mottstiial. otimamente local- com 29 lotes, projeto
/U IDZ de luxo a o]eo. Cr}i 1.100. cl '''"• ;i"1 ma árca de serviço
TORRES. Tels: 42-1798 e 52-4432. - Obra na Alvenaria - Preços Fixos!
23427
sendo 24 lotes do
2500 íde S^mÇ0/ terraço Cie
empresada.
Pül-.
dc
DR/
GA-jdepcmlcncias
21709 2500 e irreajustâvels. 59
comb.
rest.
a
financiados cm
em
15
anos,
luz vila c 5 lotes dc frente. Preço:
com água, '"
g™' rôedindò^SMOm
ser entregue em 6 me
BRIEL DE ANDRADE — Almte. Bar-;(ura a óleo, com sancas c florocs, e força. Facilita-se parte do pap,a- CrS 1.800.000,00 d 50 % facilita«Sil 25001 TIJUCA — Vendo apto. acabamento | para
7 anoy.
"¦¦ i.i-.. c :.;„,,. varanda. 3 grandes!ses acabamento de luxo. Pre roso 90, s] 810 — 22-2031 e 22-5503.
tanque
em|mento.
acabamento,
TIJUCA — Vendemos em
úteis
Tratar
dias
oelos
nos
jótimo
do em 12 meses. CIVIA — Trv.
— Vendo ótimo apartamento dormitórios, banh., copa-coz.7, áren[ç0
telefones: 52-4580 c 52-5405 com MáCrS 1.150.000,00 facilita
. .„.„-,
.~,—7,
.lazulejo. Preço de CrS
ótima localização, à Rua De' TIJUCA
Ouvidor, 17 (Scc. Vendas, 2° ann Rua Pinheiro da Cunha, 198, apto.' envidraçada
dar). Tcl.: • 52-8166, dc 8,30 á*
sembargador Isidro, 60 apar- líoi"(ã íoõm de Conde Bonfim, entrarInã Rua"'soares da costa, 44, apto. 301,'do e financiado. Tratar I
ACC
|juntO_a Praça Saenz Pena. Prego- ba- CHAZIN
MADUREIRA
Rua Silvio Tibiriçal 18,00 hs.
42186 2800
Rua UrUClUaiana entrega, cm centro de terreno ondeiljar.
rnmrioctoc i! ^.Salinf^
?am-nM* de
Ha luxo
l.i.n COmpOStOS
%-J°P°-*J*_tOrdem).
tamentOS
mediante
Institutos,
3
ótimos
s
ou
Grande salão,
quartos, gara- rato c/ fac, de pagamento. Inf. ORG.
_—
n°. 58-vonde-se casa <'-: 2 qtos.. 2 sls,!
c — T"i, Ipode ser construído, edif. dc aptos, lide Caixas
41
,el
Isalão,
104,
salas
504
com
etc.
2.200.000.00,
60%
—
crs
MONTEIRO,
Av.
Pres.
IMOBIL1AVargas, 417-A,
Vende-se OU"
3 quartos, deps. completas, jar-1sinal. Traalar com a
salão, 3 amplos quartos, sem.
banheiro, coz. dep. empregada ter- CAMPO GRANDE
de:
|r
- ,
.'.
1 financiados. Ver com o encarregado, sala 608 — Tel. 23-3468.
,
Victor Cia,| aluga-se, a 5 minutos da eataçüo,
10x40, Mário,
88647 2500idim c quintal. Cr$ 2.100. —com CrS 600iria. NIGRI — Av. 13 dc Maio, reno de
52-1782.
/ banheiros sociais, garage e sr, Ribeiro. Tratar com Eduardo, Av.
DR.
GA?Uj
Ia
comb.
uma do
rest.
dei
recente:
a
52-9820.
Av,
13
Ltda.
52-9285
e
casas
construção
_
dc
prazo.
801/2. Tels.: ....
- Fone: TIJUCA — Compro terreno para In- Vendo apto e| três qtos. BRIELIDE ANDRADE- Almte. Bar- 42.0g73 Rrup0s
18782 2000
demais dependências.
Edifi-:»1" Branco, 128, saia 1.11-1
2 quartos, sala, cozinha, banheiro,
oportu- Maio n°. 23 sala 721.
ótima
3o.6531.
desocupada,
c
29374 2.100!corporação (bem localizados). Condi j TIJUCA
22-1678.
—
22-29J1 e 2-i-ooti!i
armários embutidos:roso 90. s| 810
1 sala,
que também r..- aluga por
"
4:i471 2700
cio sobre pilotis, 3 elevado- :,._-_. ~—: ;
a combinar, Tratar c/ sr. Mon- e demaisgaragem,
27157 2700 riidade
AÇOUGUE — Loja pronta. Oti-|crS 5.OOO.OO; e lutra nos fundos, de
dependências. Preço 1.200
— Vende-se apartamento. em içoes
tejro _ .j-,.] 23-3469.
res Atlas de luxo. Obra ini- TIJUCA
e
50ra!
íinanfacilitados
sala. banheira e cozinha, alusendo 50?;.
ma para açougue. Vendo por CrS
1_
edifício -?om elevador, 3 quartos, sala!
— Ver e tratar com proprletá- viLA"isÀBÍL~"vêndõ à" Rua Con- VILA ISABEL — Rua Gonza- 300.000,00 com Cr.S 15.000,00 de jquarto,
CrS 2 000,00. Vende-se as 2
por
gada
ciada. Preço a partir de CrS com sancas, copa. cozinha com exaus- TIJUCA — Vendo 2 casas, uma pró- ciados
60
em
edifício
d..,.,
oci
Paranaguá,
selhelro
CrS 380.000,00, o/ 50% A vista e
Venaemos entrada c financiamento
BaStOS, JSI — Vpntípmos
P°r
c banheiro completo. Pintado a:xmui A praça Saen, Pcrla e outra rto à Rua Haddock Lobo n. 379. apto.
ter
cm
5
9a
ótimos
acabamento,
faie
de
250S em
1.250.000,00, 60% facilitados óco. Vaga na garagem. Tem finan-|junto ao colégio Militar, a la. c/ va- 504.
2045O
inn« V#>r
nn r-imno
I irirn 70
los restante financiados. Ver A Rua
Limpo Largo
í«.|Pouao
Ver ai nu
com | OS últimos aptos., prontos de anos.
m. quc sal na Estra'Iras;
em 25 meses e o restante em :elemento
pela Caixa Econômica. Ver lnlu|a, 2 talas, 3 quartos, copa-coz., .CASA — Haddock Lobo — Vende- apartamentos de grande sala
Moura
sr
ld(i (]hs AIcKrc
Realengo
Tratar
com
banhei-jSa|a
t
2
¦e tratar ã Rua Morais c Silva. 88, terreno
et
e
espaçosoí~quartos,
jsos
,'31. - Tratar
1
quartos,
c*
e 3 quartos e sala
•
x 30, nos fundOL casa de JC tie 2 pavimentos, com 4 quartos, 26 m2,2
5 anos — Tratar diretamente uplu. 303 iflloco dn frente) C]icives|Criados e12 apto
ha,
santos
copa-cozinha,
parei
NTE, Av.
quarto1
qua
="*« pequeno
n«ni«_ c#. garagem:!;
onrnonm-l PBia5, copa, cozinha, banheiro de ro com box,
dependências!*__________
________°(os\va_do
P.-çanha, 12, salas 413 e 411.
com os proprietários à Rua [no apto. 202. 20378 25001a 2a. cl pav. Várailda, 2 salas, 6 luso, quarto'e Instalações sanitárias ide empregada e área de serviço |"" "1."
LARGO DOS PILARES — Vendem-se Nilo
20463 2800
ra.cn,^
ótimos apartamentos p| entrega imeda Alfândega, 357 — Telefo- TIJUCA -Vende-se nalacete de lu. :(llos., 2 banhs. sociais e garasem. Pre- para empregado e gara
60 diata, constando de grande sala 2 am
a vista c 1750.000,00 financiados em 7 «nos.rnento únicas — Mais de
2
mil
™
*T
—
t-^eleV.'_MTA
KCetalhesVcêm
ANCRIETA
Vendo
terreno
Sju^ta-^õ «S%M ORG ^ÕnT'500 ?4W>
,
plano
ne 43-6307. 439112500'fones:
Tal: 23-3310; Vendas exclusivas. WALDEMAR P.
22-8157 c 32-8457.
financia-,pios quartos, cozinha, banheiro com- de 12x40 c| pequena casa modesta,
do preço«»i,
~,
DOr CehtO in
Av! ^Tv^as^lV^Í/ at/^ThírV
lo- na Rim Macaiba junto an 392 —
Ver no locom
tanque.
e
Av. Almirante
arca
MOREIRA
Jü&T
Ipleto
s
^*
223892500;
—
—
Rua
tijuca
Desembargador IslTel. 23-3469.
606
tintar na
.... CIOS em 1U anOS, em presta-:cal _ Av Suburbana
>ana 6725 c trntnr
facilidade
grupo 290.000,00 grande
dro — Vendo apartamento c. saleta, T[TUC^ f____uu
ótima oportunidade, ven-1 Barroso, 9V:flhmo 406. Tels:
TIJUCA
_ fíua D.. gatamine i
IMOBILIÁRIA DELAMARE S.A., sala Ernanl Espindula "Ed. A noite" «alas
9.325,60.
de
CrS
—
C
52-/JI2.
D2-6/74
suaves
apto
saiu. 3 quartos, banheiro completo, .jj
dos
sinal
TIJUCA
Araújos,
44,
apto.jdo
de
R.
150.000,00
com
CrS
_
ções
_ Tels. 43-6735 c 43-1155
cie Professor cíiij',,jjsauina
304
Tcl: 23-0475.
47738 2700 Apartamentos de
cortnha, dependências p. empregada, K..,. _ vendemos tendo uma arca de :!1)1- ver nu local r,-"rn entrega em 31 quase pronto de 2 quartos, sala, dep. I
29211 2800 711112,
peças am20353 2800
área dc serviço eom tanque e garaj/e. ;.j(. ,fl x .^.^ ,c,.;.ln(lo para
sala,_2 qjos.,_coz., banh^ dep^|de
local com | APROVEITE
Ver no
Villa Isabel. Maracaçonstru.jnwscs,_e/
^empregada.^
acabamencom
claros
e
Pyeço CrS l.200.0:)0.00
c.
800.000.00
CrS
de
c
empr
Preço:
fiÔO
área
c/
tanquei
— Nova Iguaçu — Vendo IGUAÇU
"Iouro
no
PAULO, das 10 às 12 c das 14 ás 17, nã _ Apto novo. entrega cm 90 dias, pias,
ser
vistos
Podem
cão
edifício.
GALPÃO
do
casa em
financiados o
prazo. Tratar:}local por gentileza dos inquilinos. - in» c/ 50% de entrada Inf. ORG. Tratar Rua Evaristo da Veiga 35, sa- 2
de 4 ou alugo para pequena Industria, comi centro de terreno deVendo
40x60,
qto.'.. sala, cozinha, dop. dc em- to de primeira. Edifício
com o proprietário pelo tcl: 28-57161 preç0
com 50', à MONTEIRO, Av. Pres. Vargas, 417-A,ha no.i.com D. YOLETTE, Tel: ....
terreno confortável r nova, cl 2 bons multo
9.000.000,00
cm
Cr5
250
m2.
dc
construção,
Preço
etc.
dc
serviço,
área
-Resolcom
elevador.
andares
4"
,
pregada,
ou na Avenda Rio Branco, 151
qts.
em 15 anos, (103.000,00. c/
Financiados
,
restante em um ano, MaisW VOS. Tel. 23-3469. 22-9165
de 20xf.0 todo murado, ver à Rua sala ampla, saleta, copa, ótima cozigrande parte financiada
and. salas 406-7. RAUL, REnoUÇAS^: ^orin,^ tdefonar para a Predial'
2500
29301 2500 accitoCalxas. _
— Detalhes no L. de S. va hoje e para sempre o pro- Otávio Tarquino 770 — Tratar á R. nha a
_mm
em
5
¦"" ,suo
anos.
banheiro
completo
com
gás,
Alvim flJUCA - Vendo casa cm terreno! .r,An„.,.rvTn . ..„. —m,r'
Ah aro Alvim,
SSo Jorge Ltda,, áA Rua Álvaro
Aten- Quitanda 163, sala 603 — 43-9621.
1 IJuca Francisco, 2G, 19.°", s/ 1003; telefone blema de moradia —
ornnns 1.102/3 — Tel. 42-7859.
42-7859
i<: mPtros
„, de
h„
, junto
i„„t„ h4 , APARTAMENTO de frente
27U1 2800llK(ucce^'"'- g''iinc'(! varanda cm volfrente,
ir,
deJ 21 grupos
TIJUCA — Vendo apartamento
|com
43-8099.
22170 2700
eom
sala
3
Vendo
com
dormitórios,
todo o terreno belamente ajardlta
2500
no
diariamente
demos
proConde de Bonfim, com 1.100 m2, cn-1 varanda, etc. Aceito transações com
_272JJ
hall, sala. 2 quartos, banheiro com
VENDE-SE — Um olimo terreno na nado e arborizado, tendo casa nos
.Ilrega em 3 meses, por CrS 5.501) mil, Institutos. Tratar à Av. Rio Branco VILA ISABEL — Vendo terreno com
dependências paro|H. LOBO — V, apto. frente,
R.
Gonà
da
obra,
local
piem. cozinha.
56 à Rua Torres Homem n.° 699 prio
Praia dc Sepetlba na Rua da Capela fundos para empresados. Preço base
dc serviço com haSl ¦> c\\os. etc. CrS 1 milháo. com.metade á vista, restante a combinar. 128. sala 1111. 21835 2500 18 xTem
empregada c arca
rerecasa velha. Preço e condi- zaga Bastos, 351 —
Vendas outros detalhes telefone 42-3053. 800.000,00, metade facilitado,
129 2500
tanque. Preços n partir de CrS.... financ. — DR. DIRCEU ABREU - Tel: 27-1103.
cm cano dc 52 para
29193 2800 bendo-se parte n«
ções — Tratar com J. C. ARAGAO
—
800.000,00 com 50'; facilitados em 30 Av nio Branco 120, s| loja - TelS.|TIJUCA — Vende-sc ótimo apartaC.
da
C.
L.
exclusivas
;cA
Av. Rio Branco 151. sala 1612 —
gndar, sala 303. T.
Qllv[,]tn. i83
meses. Tratar a Av. Rio Branco wIUj-1330. 22-3634. 20591 2500 mento, vazio. Rua Conde Bonfim 225
Telefone 52-6213. Entrega imediata. COMPANHIA
LANCADORA MADUREIRA — Terreno — Vendo 143-3340 i
i, 406-7 - RAUL riKliuucAb. JRA!l,ft.
cozi-1
203,
sala,
3
com
")'to.
quartos,
2700
_
Ma40431
^p n0H
RPTIR0
vêmlo
esquina á Rua Alclna e|
20311 2800
°|InSEV,|ce
- (Compra e venda) DE CONDOMÍNIOS, à Rua do urgente,
_1MBJ500 fuA«AOaoDSB
ótima ca- nha, banheiro, deP. empregada. Cr$ IMÓVEIS
nucl Martins, medindo 10,70 x 21,70,
combl-.Urca - Informações smcompromla- VILA ISABEL — Vende-se casa vevista
450
a
500
a
050.00000,
beira
—
de rua
Em
ARP.A
12.000
M2
ofertas
bon,
e
desembaraçado,
Tei
3.°
andar
sal.',"
para
17,
3
salão,
livre
V.
salflo.
Carmo
apto.
qua,?tos,
hTTqBO
q^s.jsa^om
escrupulosa prestação de servi-1 lha e vazia — Melhores detalhes com
PO-so
•— Troca-se em Miguel Couto. Tratar
Chaves um po.tou.i .
Cr$ 1,200 mil c| 179 mil entra-1quintal, garage e demais dependen- »';''de lefone 52-8211 (rede interna). o DR. JÚLIO- á Av. Rio Branco 128,
garage,
5B,rr_*
Tratar con SR. SALOMÃO. jÇos - R. Otávio Corroa 34. térreo - o sr. MACHADO - -— Avenida 28 oe
MINGOS.
ri-mi-K
V
;T
.'•'.,
„,,.
V!
U.'r
v-i
ni
Tels. 42-7620 e 52-0128.
14.°, g. 1408
dn
- J. GUALTER LIMAJ Setembro n, 357.
33-3228-^-6m
'" ' Tcl.: 37-9538.
26-3456
,,„
.r,n,
Ik.
42253 2800
.u-iuiü. />.. u... ,„,.,.-.— «M
."i.
«niii
21792 2700
niun_c_. ici;'III
Itm B^DlÍ5TlT^»
ftranco, uu, si loja - .12-1.1.1:1 ic Sltfffl&TK^
^ouu |
2tft9.fi
2500
íd*J
rnivi
„.,
ill".
cal»
95110
2.1653
21(125
2500
2121
sala
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RICARDO ALBUQUERQUE - Vende,
so residência de 1 pavimento na Rua
nebcrihc n.° 215, ei terreno de 25 N
50 metros, por Cr$ 750.000.00 —
Aceita-se parte pela Caixa Koonômica. Tcl.: 43-9105 c| MALAFAIA,
21876 2IIO0
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AO LADO DO TIJUCA TÊNIS CLUB PRÓXIMO À PRAÇA SAENZ PEniA — 4 PAVIMENTOS S^PILOTIS COM ELEVADOR —
TODAS AS PEÇAS DE FRENTE - PREÇOS
FIXOS SEM REAJUSTAMENTOS - PLANTA APROVADA DEC. 894 — GARAGEM
— OBRA INICIADA — INCORPORAÇÃO E
CONSTRUÇÃO DA CONSTRUTORA ROCHA E SILVA LTDA.

2 TIPOS DE APARTAMENTOS
2 SALAS — 2 DORMITÓRIOS — DEP. SOCIAIS — DEP. EMPREGADA — DESDE
CrS 1.100 000,00
— 1 DORMITÓRIO
1 SALA (20,44m2)
DEP. SOCIAIS DESDE CrS 500.000,00
60% COM GRANDE FACILIDADE PAGAMENTO E 40% -INANCIADOS EM 5 ANOS
APÓS ENTREGA DAS CHAVES

ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO

fjjfj
I'

'"^'''l^-v/'^.^

a

MÁRIO IL PAIVA - JOÃO BiEWiS
RUA RODRIGO SILVA, 18 - Sala 506 - TeLi 52-1448

ATENDE-SE, DIARIAMENTE,
_¦- w

¦ _»I» íi «ii iW».

LOCAL,

ATÉ

ÁS

22

NO

HORAS

ARKA com 2.750 m2 — Vendc-sc na
Entrada Rio Petrópollí, lugar denominado Santa Cruz. Próprio para uma
casa de campo. Preço 150 mil cruzeiros. Tratar pelo lei: 22-3805, diáriamente das 9 as 12 horas com o sr.
DAMINELU. 21866 2800
APTO. ROCHA — Vendo ultimo recóm-acabado more Imediatamente, dt
3 amplos quartos, uraiuic sala, banheiro completo, ampla cozinha, quarárca do
to c banheiro empregada,
serviço com tanque. Prídlo rcsldcnsendo
apariamentos,
4
ciai, somente
1 pnr andar. Todos de frente. Sòmente 250 mil cruzeiros dc entraria, liar• le cm 1 ano, 50rn financiado cm 8
\ anos, prestações dc Cr$ 9 775,10. Km
frente a estação poucos metros da
Itua llcnrlI Rua 24 de Maio. Visite á Tratar
SERque Dias n" 17 apto. 201
—
38. «ruCarmo
Rua
!(ilO CASTRO
e
52-9089.
42-0192
Tels:
40,1.
ípo
21839_2800
Sáo Francisco Xavier —
CASA —
i Vendo casa antiga terreno grande.
1.200.000.00. farlllta-v.
Preço CrS
, Tra lar fone: 32-9474. 29447 2800

Iengenho de dentro

—

|'< Vendo os últimos aptos, de j.
inverno, vestibulo, grande sala,
'ro 2 amplos quartos, banheicompl., ampla coz., quarto
e banh. empreg., área c tan'
Obra muito adiantada
que.
eslrutura pronta — Preços a
partir de 630 mil cruzeiros,
entrada 10 por cento parte
facilitada 50 por cento muito
financiado prestações de Cr$
7.007,00 — Entrega 12 meses _ Ver à R. Dr. Padilha
396, c corretor — Tratar
SÉRGIO CASTRO — R. Carmo 38, grupo 403 — Telefones 42-0192 e 52-9089.
21845 2800
—
Vendemos sitio
ÀUSTlN
com 16.400 m2 junto á via
Pres. Djtra. Preço 400.000 c|
facilidade. Tratar na PREDIAL RIO BRANCO — Tele42617 2800
(fone 52-3361
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3.° CADERNO
ESCOLHA SEU IMÓVEL
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lendo

também às QUINTAS-FEIRAS
as ofertas do
Movimento Imobiliário
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uma grande planta de um grande apartamento!
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e de todo o mau tempo que acompanhou
nosso último lançamento,
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RUA SiNADOR VERGUEIRO,
esquina CRUZ LIMA
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os apartamentos de 2 quartos do
Edifício "ANGELA"
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DISPOSIÇÃO IDEAL DAS PICAS í
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todas os peças sociais de frente
sala ampla
quartos arejados e iluminados
Hall de circulação inferna, favorecendo
dência de todas as peças

o

indepen

banheiro localizado de forma a ter acesso indepen
dente, quer da parte social, quer da porte res
dencial interna
O

porte de serviço absolutamente isolada
copa-cozinha

ampla
no mesmo

prédio,

com

as mesmos

foòlidodes

e vantagens,

venha ver no local uma grande planta de grandes apartamento* de

3QUARTOS E SALA

ILUMINAÇÃO RACIONAL I
parles sociais com iluminação direta
área

Sinal €r$ 132.900,00

interna para iluminação da porte de serviço

•

85 amortizações mensais de Cr$ 9.114,00

•

apenas 8

parcelas complementares

DISTRIBUIÇÃO RACIONAL OA ÁREA TOTAL EM RELAÇÃO A CADA PEÇA!

s

para

Construção

o saldo

Medidos
*aa

l
I

exalas e convenientes para cada peço

exclusivas

Porte social e porte de serviço com óreas raciono!mente distribuídos

:
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EXPERIMENTE HOJE A SENSAÇÃO DE SE TORNAR PROPRIETÁRIO DE UM APARTAMENTO DE 3 QUARTOS E SALA
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3.° CADERNO -- PARTE II
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COMPRA
Linha auxiliar

E

VENDA

— Casa de campo pa| JACAREPAGUA
— Vendemos
"weenk-end", férias.
Estrada Ban- MEIER
jra

DE

PRÉDIOS

TERRENOS

(CONTINUA)

—

ótima oportunidade — CAXIAS — Residência — Vendo Rua .BONSUCESSO — Vendo galpão â H. 1CARAI — Niterói — Vendo ótimo ÍCARAt
OS ulti- MEIER
Vende-se
ótimo
terreno
(13,60 x Bonfim junto à Praça com: sala, 2 Bonsucesso, c| 800m2, todo
de frente para a praia, 12 s., dep. de empregada, caraíe" c Vi35,60) com casa, precisando grande quartos, copa, cozinha, banheiro, dc- com moradia escritório, água, coberto.apartamento
luz e constituído dc: 2 varandas, sala, 2 18o rie festas (condomínio)
Prccôreforma, próprio para negócio ou in- pendências, terreno dc 10 x 40. Pre- força ligada. Condições de
pagamen-; quartos, copa-cozinha, banheiro so- CrS 1.800.000.00. com 600 mil financorporação (gab. de 6 pavimentos), ço Cr** 300 mil a combinar. GILBER- to a combinar. Infs.cj Edgard.
Ruaj ciai completo, quarlo e W.C. de cm-'ciados e 200 mil facilitados. Entrega
m%
—
à
Av.
Amaro
Cavalcanti
bem
,£névJa£^
eS
Telefone; 42-6297.
próxi- TO
a ,?lann c'°'" a c°rab'<«r e 70.000
hoarigo SUva, 18 s905. lei: 32-1235. pregada, área de serviço. Preço Cr?iimediata. Negócio direto. Tratar com
cm prestações de
mo à Rua Dias da Cruz c cm frente
fu?-In C i fr/n.'
20476 3200
cnBeta* TraUr pdo «*£¦«*
23529 32001900.000,00, condições a combinar. Tra-!o sr. Rodrigues, pelos Tels.: 2-2720
à estação. Preço base: Cr$ 3.000.000,00,, ,, ,
In^tít^loiL^-ou^Sja^í! 9
'tar *'*• 0l'sani;'-a<.*;*o A. Sampaio, av. e 2-4574.
'*"*"**¦
sendo Cr$ 1.000.000,00 a vista e o|^^fHA:;~55liJiLm?™5-:5s^",12.í?
Preço e condições a combinar Infor-Lr^;
,ARIA
Terreno
VendemOLARIA
. ¦ "
43325 3300
r;—;
—
Vendemos terreno cj dua
M'a 7°3' te!eS!
restante cm 20 meses facilitado. Tra- Saco
mações á rua México, í)0-6 » andar ,(-AS>A — vendo uma com 4 cômodos
- Rara oportunidade vendo
rua
lotes
nova,
se
2
â
calçada
Que
IrauT'"! il?'6- Nitlíil
RÜÍÃIcom sala,
tar com DR. JANNUZZ1 pelos tels: frentes medindo 16,00 x 58,00 planos,
Telefone 42-170(1 — COARCÒ ."*' estri>da Jacarepagua Km. 24 por
2 qtos., coz. banh.
neça à rua Vergueiro da Cruz
N_'
apto.
52-1193 das 14 às 16 horas e 38-7021 próprio para incorporação. Aceitamos começa
üfl0'00 podc íaze'' Piscina pcla far
233fl4 2000
,„„.!coniPleto e arca com tanque. Apenas
depois das 20 horas. 29098 3100 propostas para construção cm troca. n.° 38, próximo à Avenida Bra ii-jij.,, vii,.,-„i \-.....
d'água. ROCHA 20-7673 e 22-0154
[tura
PILARES — Vendo 1 casa ua rua JaVisitar no local entre os ns. 263 c
22312 3001
CACHAMBI — Vendo a casa I, da 373 c tratar com J. C. AZEVEDO & sil. Tratar com o proprietário, CZlTd°
cinto Rabelo n.*> KG, com 2 quartos iT
—
de Carvalho, à
gnm,dC
obrafsa.CInf.%7anTaeSnna ORG^IONHua Ferreira Andrade, 548 c| sala, 2 G. FREIRE — Rua México, 31 — 14.° Milton Ferreira
2 salas, cozinha, despensa banheiro JACAREPAGUA — Leilão judicial —
.Si a frente
;Var„a°dáV
do aparta- ,TEIRO - Av. Pres. Vargas 417-A, sl
rua Evaristo
da Veiea,
16-17.° coberta cm toda
Grupo 1400. — Fone: 52-4305.
qts. dep. 600. Mil com 250. mil ent.
1 porão com 2 comidos. Terreno 5 5Ó|VeiKlc"se tiia 20 do corrente, às 16,30
mento, 2 salas conjugadas, 3 quartos, 606 — Tel. 23-3469
rest. 8 anos. Ver c| perm. inquilino
andar. Tel.: 52-1032.
x 66 plantado, por CrS 500.000,00 si- ,?ra?' pc'0 lciloci''° Candiota, o pretendo em um, banheiro completo, 2
27247 3200
42-1473 MONTEIRO — MORGADO.
29394 3300
nal Cr? 250.000,00 c o restante a com-!"'0 " Estrada Rodrigues Caldas 231
20509
3200
—
pequenas varandas laterais, copa-coVendo
casa
Rua
20483 3100 VILA DA PENHA
binar. Ver no local e Iratar d| tel • Próximo ao tanque, espolio de: CARzinha, banheiro completo, quarto e NITERÓI — Vende-sc cm incorpora232,
acabada
dc
reforVolta
vazia,
22-4767 das 15 ès 18 lioras diária-iLOS CEZAR DA SILVA PINTO e ouW.C. de empregada, área de serviço ção apartamentos clc um e dois
mar com 3 quartos, sala. cozinha, bamente.
20545 2900''¦'"*• vitic anuncio detalhado no "O
com tanque, apartamento
nheiro, terreno 10 x 35, ótima para
com 192 quartos, com dependências e garage,
renda, facilito. Tel.: 52-2701 — Sr.
VKXDK-Si: uma cas, na linha Auxi-1í?^
m2. de área construída. Preço
'combinai.'
Cr$ .. entrada de Cr? 12.000.00, preços a
2358^001
'
¦
Passa-se o apto. 904. com|V.tooTÒcÍÒÒ','"organização
partir dc CrS 40.000.00,
financialiar,
2 quartos,
cõiidiçõeT' á
2 salas, cozinha e JACAREPAGUA' — Magnífica reslRAMOS — Vende-se 2 ótimas resi- EVANDRO. 27200 3200 ICARAÍ
sala,
cozinha
c TraUr „a
quarto (separados),
dência servindo para escola hospital
dências, construção moderna com 3
A. Sampaio mento de 50r;., no Edificio Cristlano
grando lerreno. Tcl: 47-1222.
—
início
da
banheiro;
Rua
Comendadm
3
em
terreno
RAMOS
residências
Ottoni.
situado na esquina da Rua
110.1 2000 oil casa de saude a 100 metros da Praquartos, sala, copa, cozinha, banheiro de 10 x 80 na Rua João Romariz n?s Queiroz, frente para a praia, preço Av. Amaral Peixoto, 171 — sala 703 Presidente
Pedreira com o Jardim
completo em cores, toda pintada a
tels 6813 — 2.1162 — Niterói.
ça Seca — Tratar pelo telefone 22-3111
mil
cruzeiros.
Entrada
180
520
mil
40-A
respectiva40,
e
40-B,
divididas
rio
Ingá.
ConstruçSo c Incorporação
—
OU 42-2212 procurar o sr. JOSÉ' EDUóleo, a Rua Andorinhas, 14
Facili¦
saldo
após
a
entrega
em
»,-¦,te, ,. UI -Ve,'*d"
,1 a Rua da Construutora João Cândido Ltda
ARDO ou N1LTON das 10 às 13.00 hota-se. negócio de rara oportunidade mente em: 1 sala e 3 quartos, 1 sala cruzeiros, mensais de 3.500 cruzeiros. ,i-,mi
Í£AJ^-*
e 1 sala c 1 quarto c de- prestações
ras.
22322
3001
cj financiamento em 5 anos. Chaves malsquartos
Poente,- 2Backer, excelente casa. Rua México, 98, sala 801, telefone:
tel.:
58-9902.
Pcla
manhã.
Tratar
em
dependências.
Serão
vendidas
20383 3300
no n." 4 com o SR. FRANCISCO. leilão
ip
JACAREPAGUA — Vende-se um si- VSLA VALQUEIRE — Vende-se. às
Tlente "°va. construída em 42-5069.
21883 3300'
judicial com avaliação favoráTratar com VIANA a Travessa do vel
Icentro dc terreno com: 4 quarlos cl SACO DE S. FRANCISCO — Vendo
tio com piscina, casa, casa de ca- Ruas das Rosas, Camaratuba e Potio conjunto, no dia 21 de NITERÓI — Vende-e,
para
residência
Ouvidor,
25.
20229
3200 maio de 1958 ás 16 horas, pelo leiloeipara
armários embutidos, sala de estar, e facilito, linda residência estilo caseil'0, em terreno de 8.000 m2, óti- rendaba, magníficos lotes de I2,00x
ou escritório, excelente apartamento copa-cozinha, cm côr banheiro so- nadonse, centro de
inamente arborisado.
com árvores .'10,00, com área de
terreno plano csms.2. Preço de
PAVUNA — Vende-se 4 lotes de ter- ro FERNANDO MELLO (Rua Quitan- ou conjunto de duas salas, saleta, ba.ciai
trutlfcrns e de adorno, horta etc. nada. Cr? 1RO.O00.0O 361
completo em côr, 2 W.C, senão quina 20.\36,00ms, distando
".""*
ã vista. — Tratar MEIER — Apartamento fin. C. Econ. reno fazendo esquina com a Av. Au- da 62, 49 andar, fones 42-8205 e .... nheiro completo e "Kitch . Ver na.i Pvternn
da piau
rom
chiivpn-n
nn-n-tn
mnii'™
r."—'',—'
„
Tratar á Estrada do Rio Grande n". c/ OSWALDO SANTOS PARENTE,
'
3200
42-5531.
5752
°o
2 quartos, 1 sala. saleta, demais tomóvel Club c rua Apoio. Tratar
q!lartos' 2 salas- <°Pa.
Av.Alm. Tefé. 632. apto. 1011, com o imMewda
4057. Informações no Rio pelos tele- Av. Nilo Peçanha, 12, salas 413 e 414. do
«-,£«T
lavanderia
l
."
ega?*•
!¦"
.mariia,
c
cozinha.
garage,
2
dependências completas e garage, por R. Araújo Porto Alegre, 70 — Sala BONSUCESSO — Zona Industrial — „r.,-.r.„r. CrS
banheiros
s .?a"nelro? sociais, gara«o nnr.nn com
rr,,., parte
,v„.i» üfi.!c,,!*51
r„StíiiPHn mnri»rn= í.^ ...Z'rí |
porteiro. r,.« 550.000,00
(unes 57-1204 ou 211-0612.
20469 3001 Cr? 650.000,00, sendo Cr$ 425.000,00 710,
g^n"^dependências rie empregada e
3200 Leilão Judicial — Vcnde-sc cm leilão, Saudada. Tratar com SILVEIRA - * SKffiKfSXi
™ «.«SmÍS™
nS
600.000,00
financiados
Cal-'quintal
fin. c os restantes á vista. Tel; .... BONSUCESSO21664—
"188"
*
¦
pela
todo
trabalhado Visitem, Rua
21683 3001 LOJE,
às
16,30
horas
o
Tel42-6783
3300
préVrn- dia 3 de junho,
em ótimo ponto, com instala- 47-9085.
lll^.;..iruixa, e parle a visla a combinar. Tra- Timblra, 61. Plantas c documentos
—
3100 do, por Instituto(Higienopolis)
dio à Rua João Magalhães, 30, pelo EMBARIE — Vcnde-sc
Vcndc-sc
JACAREPAGUA'
ou
armaCaixa,
21612
a
modernas,
servindo
partamagnífico;
tar
na
para
Organização
A.
òampato,
ções
Av.
nos escritórios rie "11. Silva". Av.
residência nova moderna e am- i rlnho, laticínios, farmácia, etc. com MEIER — Vendo ótima casa, toda re- mentos prontos — Habite-se, ótimos leiloeiro Candiota. pertencente ao cs- terreno na Estrada Rio-Niterói com Amaral Peixoto, 171
sala 703 — Rio Branco, 117 s| 421 Tels:
rie
Andrade
Antônio
Pinto
e|
de
pólio
formada,
ampla
com
3
sala,
dois
—
demais
e
decozinha,
quartos
quartos,
pia, eom todo conforto, :t dormi- residência. Aluguel barato. Facilitateles: 6813
2.1162 — Niterói.
52-3840 c 32-3(130. 23568 3300
vide 480 m2. Livre e desembaraçado
1.000.000,00, area, dep. de empregada. Ver ã lt Hilda Machado de Andrade,
preço Cr$
"O Jornal".
20547 3300
embutidos, :J .se. Largo da Freguesia, Jacarepagua. pendências,
27-3643.
lórios c/armários
50';;, financiados, Presidente Vargas, Doutor Tavares de Macedo n.° 115 anúncio detalhado no
—
3001
—
—
34-8369.
27244
Tcl.
ICARAÍ
Niterói
Atenção: nüo
banheiros, living dc 7x5 c/larci3200 NITERÓI — Vende-sc no Centro, apt.
-- Tratar à tarde á Rua Álvaro Al
446, sala 1606. JOSÉ BARROSO,
23585
ra e ampla sala, ampla cozinha JACAREPAGUA' — Vendo. Av. Trís
Rua Princesa Isabel, com ü perca esta excelente chance de ad23383 3100 vim 21-s| 1201 — Telefone 32-7727.
HIGIENOPOLIS — Vendo à Rua Ibi novo,e àdemais
apartamento
seu
na Prala de
quirir
dependências. CrS ....
americana c grande terraço, em Rios, toda asfaltada, terreno plano
3200 em terreno de 12x30 uma boa casa qts.
2601.5
— Com 50 por cento finan- Icaraí, apartamentos dc luxo e de PAQUETA* - Vendo junto a
prala do
terreno dc 12.000 m2. com jar- de 20.000 ms. água luz e telefone. APTOS. MEIER — Aproveite PENHA — ATENÇÃOI — Vondo com garagem e 2 apartamentos — CrÇ 650.000,00
facilitado. Tratar com ARLO- fino acabamento. Faça agora a sua S. Roque (Rua Thomaz Cerquclra,
1.500.000,00, sendo 50 por cento íi ciado— c Tels.:
dim e pomar, ótima casa de ça- O mais lindo local do bairro ligadoe a grande oportunidade, para apartamento
reserva. Maiores
informações
em
42-5890
e
45-2849.
Castenlicdo
de frente, edi- nanciados
TA
pintor
e
Alambarl
pronto
bondes
distando
dos
Luz) 3
Av.
Grajaú,
—
a
— EDUARDO
Av. Rio
scirog, garagem e mais dependen- lotações, 150 metros. — Plantas e do- comprar no melhor
3300 nosso escritório, ou solicite a visita prédios, sendo 2 residências com 2
ponto do fielo moderno à Rua Acaraú com- Branco 128, íl 1.414 — Tel. 22-1678.
21870
de
dos
um
nossos
representantes
cias. Tratar ã rua Inhamuns 104, cumentos no escritório H. Silva. Av.
pe- quartos, etc, cm centro de grando
3200 NITERÓI — Vende-se casa perto bair- los teles: 6813 ou 2.1162. Organização
Meier aptos, com 2 amplos posto de: vestibulo, ampla sala, 3
29373
e um palacete
com 3 quartos,
2.a Travessa a direita da rua üru- Rio Branco, 117, s| 421. Telefones:
ótimos quartos, copa, cozinha, ba"Respectivamente
ro Icaraí com 2 bons qtos., sala, copa, A, Sampaio, Av. Amaral Peixoto, 171 terreno
"Vila
banheisr.
sala,
—
com
CrS 1.500.000,01)
Vakiueirc*
cuia
Vende- banheiro copl., varanda, cozinha, dep. — sala 703 — Niterói.
52-3810 c 52-3886. 23563 3001 quartos grande
nheiro, área, dep
de empregada. PRÉDIO E VILA
1.800.000,00
— Ver
3.600.000,00
e
605.
Gomes Tel. Jacarepagua
em- Sinal CrS 50.000,00 na promessa o mos à Rua Argentina ns. 60-A empregada, quintal, jardim. Ê de lage
JACAREPAGUA' — Silio de 84.000 ro, coz. completa, deps.
Rua Alambarl Luz
,.,„...,,-„ — Srs. Jncorporadorcs — com DOMINGOS
23420 3001 ms.2
const. dc 6 anos, com bastante água ATENÇÃO
73li
tratar
produzindo, vendo bem facilita- preg., area de serviço c| tan saldo financiado em 10 anos. Tra- e 62 otimo
p
eom EDUARDO — Av.
prédio com jar- 800.000, 50";, a vista restante cm 5 Vendemos ótimo terreno totalmente Rio Branco
,f^_
tar. Tel: 26-0281 — ANITA GELVK.-niNK un,, ...... cm 2 quartos,; tJo. Quilômetro 21 da Estrada
128. sj 1.414 — Tel. 22-iGin.
Jodo_ _,_
Tab. Price. Ver e tratar Rua Noj^ *JERT — Ver
Jos ^
favor no local, dim na frente em terreno de anos
construir
mediuplano,
pronto
pnra
por
sala, varanda e cozinha, com água Bandeirantes io lugar
3400
'MM'i
ronha Torrezão, 166 ou 28-5066. No do 18x50, zona de 12
—
taro e único apartamento a venda. 5,45 m de fundos, e uma vi- Rio.
encanada. Terreno medindo 20x100. Bócii do Mato. sitio do Candinho. — pilotis 4 andares cj elevade
pavimentos, sl-'
29125 3300 tuado cm
ILHA DO GOVERNADOR — Vendo
Plantas e documentos nos escrito- e
da
Praia
privilegiado
Preço 500.000,00, Tratar na Hua Varponto
3200
Junto
ao
Cinema
— rios
la com 8 casas térreas. Tra- NITERÓI — Vendo uma casa com dois das Flexas e próximo a Praia de a ^ "*ctl'°s da Praia da Rosa, otim,i
garage.
17987
H. Silva. Av. Rio Branco, 117,
gem Grande do Manhuassu, 161
Imperator e Sears, próximo a HIGIENOPOLIS — Rua Ubiraci 409 — tar à Rua da Quitanda 30 — quartos, sala, cozinha, quintal, varan Icarai, servido por
várias conduçõas. residência em terreno de 15x25 com
km 24, Estrada dos Bandeirantes. sl 421. Tels: 52-3810 c 52-3886.
Vistosa
residência,
vazia,
pintada de
23561 3001 todas as conduções. —
da, água e luz, toda forrada, perto Preço e condições a combinar. Acel-la?Ia' varanda, 2 quartos, banheiro
com o proprietário. Jacarepagua,
"MI2SIÍ
—
Obra
novo,
cm1
terreno
5.°
andar,
513
Telefode
12x36
arvocom
S
20225 3001
gr.
de toda condução a Rua Dr. Olavo La- ta parte do pagamento cm área a coz. terminada dc construir — Prc— Preço a partir res frutíferas, vendo com entrada de ne 42-5795.
iniciada
78 (COVANCA), preço CrÇ .. construir ou construída. Tratar na ço 850 com uma entrada de 230 c o
mego,
já
42912
3200
—
magVcndc-sc
CrS 450.000,00 restante facilito e finanJACAREPAGUA'
200.000,00 — Tratar com o próprio cn- Organização A. Sampaio, Av. Amaral restante no prazo dc 15 anos, p| T.
de
650
mil
cruzs.
loc|
nova.
80
mil
construção
—
cio, aceito como parte pequeno apar- CAXIAS
nífico palacete,
Vendo prédio com loja, trego vazia. Bonde, ônibus São Gon- Peixoto, 171 — ssala 70H — teles: ,. Price 12 por cento — Tratar pi fones.
"VAZIA
ou sul — Tratar sr.
cal salubcrrlmo, terreno dc 24 x aü CASA
52-4838, 42-2487. 29378 3400
aptos, com 2 qtos. «ala etc. e mais calo.
Vendo à Rua Isolina, cruzs. de entrada 40 por cen- tamento no— centro
23397 3300 6813 e 2.1162 — Niterói.
Tcl. 52-9826 — R. DcSTEFAN
Grandes salas, ótimos quartos, gara- 308 — MEIER - Chaves no 296, 3
casas
dc sala e quarto etc.
pequenas
203G5
3300
ILHA
DO GOVERNADOR - J, Cilacm
to
facilitado
—
conforme
criados,
—
sua bret 79, sl 406. 29188 3200 Preço barato 1.400 mil com 800 mil NITERÓI
Perto do Centro
Vencem dependências para
sala, banheiro, cozinha^ abrigo
Rua NITERÓI — APARTAMENTO — Ven- nabara — Vendemos magnífico lota
na
de-se
a
centro de lerreno. Estrada dc Trên]qtos., carro. Aceito
grande
propriedade
de
entrada
c
o
rest.
Inf.
oferta,
cm
5
anos.
restante
muito
—
(50%)
financiamento
PARADA DE LUCAS
Vendo dois
ORG. MONTEIRO — Av. Pica. Noronha Torrezão, 362, com casa am- do ótimo apto., acab. dc construir com 649 rn2., linda vista dcsliinihraiiRios n" 1171. melhores detalhes com para
23343 3100 financiado.
do toda a bala, pronto para receber
28 de Se- ótimo negócio.
Sito à R. Dona terrenos, 1 Rua Cortina em frente ao Vargas 417-A,
o sr. Machado. — Avenida -Ml.
s| 606 - Tcl. 23-3469. pia. 8 quartos, 2 salões etc. terreno const. de luxo, c| grande sala, 2 construção,
29
28,40;
550,
medindo
x
outro
Ferrei38-322U
preço: CrS 550.000,00', sitembro 11. 357.
29393 3200 apraz. 5.000m2 — Preço Cr$ 3.000.000,00 bons qtos., banh. compl., cozinha nal de CrS 150.01KI.OO
MÉIER — No melhor ponto do Méier, Claudina n.° 345 c| corretor ra França 648. medindo 12 x 48. Tra- 23-3469.
e o restante em
—
Inf.
Tel. 46-2976 copa, área, qto. e banh. p| criada.
SR. HENRIQUE
da estação c a poucos pas- hoje n| local. Plantas e infor- tar tels: 58-6297 ou 38-8423.
— Vendo ótimo terreno Jun—
próxima
5
anos
Tralar
OLARIA
na 1MOB. MINERRio.
29123
3300
Preço
barato
c|
fácil,
Freguczia
de
grande
da
Cruz,
tos
do
Dias
pag.
inicio
da
Rua
21615
3200
—
JACAREPAGUA'
Rua do Carmo 38, 2.»
to a Rua Uranos. c! 140m. de teslada
Aceita propostas. Chaves a Alameda VA S.A.
Vendo 1 área, 12 x 112, na Rua Ara- Vende-se a ótima casa da Rua Oldc- mações à R. Carmo 38, grupo
DAS MISSÕES — Próximo ao com 2 esquinas, com 3 frentes áreas PRÉDIO c| 2 lojas c 3 casas terreno São Boaventura, 263 ou tel. 2-0497 and. — Tel, 52-6635.
suala, com água, luz, esgoto, telefone, garri Sapuacaia, 9, com 4 quartos, am- 403 — SÉRGIO CASTRO — AV
10
75
vendo
Nitex
10
andntcí.,
em
total
2,367
m2.
indústria
de
Serve pj
3400
Banco do Brasil, vendo uma área comi
4-639 ou 2-1965 c| DR. FERNANDO
27237
Rua calçaria, por Cr? 200.000,00 si-a pia sala, 2 banheiros, 2 varandas, gaplanta aprovada 4 andares c lojas por!leve ou incorporação. Infs.- c| Ed- rói, na rua São João_ cm frente a Cà- ou SR, OLIVEIRA. Niterói, 29067 3300 ILHA DO GOVERNADOR — Vendo 2
nal CrS 100.000,00 e o restante
rage, jardim, quintal, quartos para Tels. 42-0192 e 52-9089.
mara
Vereadores
recado
de
deixar
T.
18
S|
905.
Rua
Rodrigo
Silva,
29-7673
22-0154
gard.
000,00.
Rocha
e
700
lotes no
Jardim Carioca,
medindo
combinar. Tel.: 22-4707, rias a às 1ÍIÜQ motorista c empregada, c caixa de
218*6 3100
22313 3200|32-123ã. 23530 3200 tel. 22-1244 Dr. Luiz. 4887 3300 NITERÓI — Apartamentos praia dc 10 x 46 cada. Preço 75 mil à vista c
horas diariamente. ?2_i! — água subterrânea de grande capacidaSão
Francisco
com
100
2
mil
a
c
com
3
prazo
WALDEMAR,
quarlos,
Terreno*.yrâdo rie. Terreno dc 11,80x34,50, comporjãcãüíípagua
vendem-se com S0ro financiados pre- Assembléia 11, snla 1003. Tel: 52-9640.
mil tando 2 blocos de edificio. Gabarito
medindo 40 X 100. Hrcço Cr.$ 450WALa
de
CrS
ços
600.000,00
294.16 3400
partir
entre6
tle
andares.
Preço CrS 2.600.000,00
cnm 50ÇÍ financ. Tralar com
ga dentro dc 10 meses. Plantas e ILHA DO GOVERNADOR — Casa —
sala 1002. Entrada no alo da escritura. Poderá
Assembléia 11,
DEMAR,
detalhes
com
Snr.
TEIXEIRA.
TeleTei'- 52-984U. 29I38_30()1 «er visto diariamente, das 14 às 18
fone 48-7515 Hio ou nas obras a 2 quarlos, 2 salas, forradas e assouexceto,)m aos sábados e domingos,
banheiro, demais deVrT^TTZT^TT- ¦ T.7ZZ
s,vi —_\_horas,
Seca
Praia de São Francisco n". 3G5 de- lhaclas, cozinha,
,JVatar
Piaça__SfiCj^
_ Q^ TAGUATINGA
JACAREPAGUA
pendências, área de 10 x 50. Tralar
sala.
do
Bar
Lido
pois
a
Igreja,
junto
na
LOJA
DOS
Vende-se uma casa de var. área
IMÓVEIS.
Av. Copacom pelos telefones 49-3804, ã noite, ou
3300 t-nbana 064, 'loja 22. Tcl: 37-.l!l(i,'l, até
auartos cozinha, e banheiro,
32-8273, durante o dia. 27108 3100
21693
sade
habltavcl
tanque
lanq-— com porão
VENDE-SE — Ou aluga-se casa na 22 horas.
3400
terreno MÉIER — Apartamentos
180
Ia. 2 quarlos c cozinha
praia de Icaraí. Tel.: 25-5294
prontos, de.
—
ILHA
DO
clc 15 x 39 - plantada dc írutel-o grande sala, j, de inverno, 2 amplos
GOVERNADOR
Jardim
3300
4969
Guanabara, Vendo caca nova cons.!, novas - mnal.de 300 000,001
quartos, 1 com armário embutido; coniteroi — Vende-»a à Estrada FfôSã trução
banheiro
social,
dc
com
1'estante em prestações .de tintar
.banneiro
2
pa-cozinha,
3
quartos.
pedra
t?W»a
da Cruz, próximo da Praia de lcaral
— Ver Hua Francisco 5.14 e
de empregada c área. Entrada facilisalas, cozinha ricp. de emp. garaao
n.
106
«10.
junto
otimo
30
lote
20
c|
mesala
toda
_nl!
em 1 ano e o registro financia
Rua ria Quitanda.
tros de frente e dando visla c fundos ge. mais um apto. no sub-solo com
ato 7 anos. — Ver e tratar n Ru
para a baia dc
Guanabara, preço 700.000.00 dc entrada c mensalidades
iu
Calmon,
(transversal
93
Rua
a
mv
—
Vende-se
r.cAREBAQUÀ
1.000.000 de cruzeiros, c| 50 por cento de 18.000,00 ver a rua Porto Seguro
Maio,
24
rie
1281).
Estuda-se
talproposta.
aprovados,
tratar a
llua
Evaristo
da
financiados em 5 anos — Av. Almte 31,
iíiVeont â84'ÍÒteS iá
lolça.] .
Barroso 90. sj 207 — ,T. C. FARIA Veiga 3Í sala 170.1 — 22-9163 — D.
M5_ 3100
fàndo íaiet a urbanização do
de
Fones.
VOLETTE.
22216
rios
melhores
3401)
22-7936
Lòeai
e 42-4978.
mento.
Jacaao MicIER . TODOS OS SANTOS — Rua
22199 3300 ILHA DO GOVERNADOR — Lorepaguá, perto rie condução direta
ven- Piaui 375. apartamentos, para entre< entro, com água e luz perto. os A lotes,
em
90 dias. Sala, tloia quartos, baga
—
com
INGA'
Proprietário
vendessem" In- tc na Estrada do Dendê, entre os
da 6 de 1ôria área
nheiro com box. armário embutido,
termediarios, apto. na rua Presidente números 506 c 582. com 10x41.
ótimo negócio para quem quer fn- cozinha o área de serviço com tanPedreira, em frente ao Palácio do In- Pagamento facilitado. Tratar na
zer uma boa aplicação rie capital.
— • • • que revestido em azulejo. Tôdas as
gá, em construçSo já na la, lage, Casa Bancária Oriental BrasileiTralar pelos., telefones KR&W e • dodo
frente.
Preço
fixo
a
peças
partir
apto. de sala, amplo quarlo, banheiro,
53-6408 dias úteis — Sábado
de CrS 590.000,00. Sinal dc Cr$
Calógeras, fi/A
cozinha e arca, edificio sobre pilotis, ra S/A., à Av.
mingo e as noites pelo telefone
MÓI 100.000,00. Saldo a combinar. — Tra27167
andar
alto Cr$ 450.000,00 com peque- (loja). Tel. 42-3574, com sr. Ano7-aw3.
tar diretamente com o proprietário,
no sinal a combinar c o restante par- gel Esteve/.. 41873 3400
mag- o Rua México, 74. ss/ 909-910, tels.
JACAREPAGUA' — Vcnde-sé
te durante a obra e parte financiada
niHca e uein situada área, com .... 23-0432 e 22-7032. das 16 às 18 hs„ A
em 5 anos apóu chaves — BEATRIZ. ILHA DO GOVERNADOR -- .lar350,00 m2. servindo para um grande noite. 58-1564, DR. SAMUEL.
Til,
37-0608. 20278 3300 dim Guanabara — Vendo terrenos,
loteamento, paru um club i*ecroalt28084 3100
— Vendemos na Av!*Ari cm 84 prestações sem entrada inlouNITERÓI
muitas
irias
e
con
vo pista para
RUA CARIJÕS — Casa de 2 pavlo.,
Parreiras, apto. de frente, de varan- ciai à partir de CrS 3.R00.00 menti.ii finalidades, Estrada pavimenta.-,alas,
com
2
4
2.300
quartos,
garage,
truda, sala, 3 quartos, banheiro, cozinha, sais. Tratar com o sr. Hermes, das
da, uma bela lagoa e algumas dias
mil, Entrada 1300 mil. Resto cm 5
depend. completas dc empregada c 9 às 12 horas, à Av. Erasmo Braga.
nos
Icuas. Tratar com Mario,
anos Tels: 26-1134 SOBRINHO .
—
área de serviço. Preço: CrS 830.000,00
¦
telefone: 52-3617
iilcis.
9980
3100
-,"-5405 c nos domingos e (criados e
com parte financiada. IMOBILIÁRIA 227. II." andar. Sala 1.109. Tel.:
SUL AMERICANA LTDA. Rua da 22-2393. Das 14 às IR horas, no
faciliGrande
57-5003.
CrS S0.000,00 de sinal Õ0C«
à" noite tcl:
MEIER
Assembléia, 104, salas 613 e 615. Fo- JARDIM GUANABARA, à Praça
no
financiados até cm 15 anos após a endade
pagamento.
ne 42-8692.
8473 3300 Jerusalém, 180. Tels : 67 ou 2.19
1L8 i*. ,1001 trega.
Vendemos no Ed. Yellow ã
—
23124 340O
—
Niterói
151
Padre
Udcfonso
Pcnalba
enicaraí
—
Hun
Vende-se
—
VenTaquara
JACAREPAGUARuas Coração de Maria e Getúlio.
para loteamento, magnífica área de ÓTIMO LOTE, na Ilha GovernaTor.
de-se na Estrada do Rm Grande n.x tre
—
10.000 mts 2, à 50 metros da praia
sala,
Aptos, com 2 ou 3 quartos
2176. loto 28. otimo terreno rie 10
de Icarai, com vista para a praia, Vende-se. Tel. 26-0418. 1.1767 3400
quarto empregada c tôdas demais de23 60 — Preço Cr$ 90.000.00 — Trano
Morro do Cavalão. Preço dc Crj JARDIM GUANABARA — Vendo
Preços
fixos
e
irreajus12
pendências.
tar pelo telefone 23-5483 rie 9 às
2.000.000,00 com parte financiada. — com 50% financiado, terreno
laveis. Construção de CASMOR S. A.
horas c»n* RIBEIRO.
piaTratar com o proprietário, CONCIL
B3*u 31)01 DPTO. VENDAS COM NATAN BERRita México 148 — sala 005. Fo- no de 15 x 36 com água, lui e as MAN — Av. Rio Branco, 133 — 3».
"^*^*«^
/
falto a 300 metros da prala. TraTels. 32-3365 e 52-3982 compre prónes 42-4574 c 42-5312.
fACAREPAGUA TERRENOS^ír^^Jmm\
mmm\^i^
Vendemos na Rua Fortunato Brito, ximo ao Jardim e Igreja do Melcr.
3300 tar com SR. HERMES de 9 ks 12
12838
quase esquina il.i estrada do Bananal,
ICARAI — Vendo dc frente para a i Av. Erasmo Braga, 777, 11? an43815 3100
l lotes |untOS OU separfldtK. lendo
Prala
de Icarai, ótimo
apartamento dar, sala 1109, fone 27-7393 e dai
na
Tratar
um.
caria
m2
m m 380
MEIER — Obra em ritmo
de sala, grande quarto, varanda cn- 14 às 18 horas no Jardim Guana_ IMOBILIÁRIA SUL AMERICANA
vidraçada, banheiro completo, cozi- bara, à Praça Jerusalém 180, fones
— Vendemos
no
1.TDA. Hua da Assembléia. 10-1, salas acelerado
nha e área enm tanque. Preço Cr? Gov. 67 ou Gov 239.
613 « 615. Telefone 42-8692.
Edificio
Enardel,
um
650.000,00. Sinal Cr$ 350.000,00, resprédio
15774 3400
15070 3001
tante a combinar. Tratar com MOTmoderno, com elevador, in
- Eltrada
ILHA
DO
GOVERNADOR
—
TA
REBELLO,
Av.
Amaral
Peixoto,
Vendo
SITIO — Em Jacaropoguá
do Dend*! — Vendem-je em Inicio de
cinerador de lixo, antena de
55 conj. 403. Tel: 2-3004. Niterói.
no melhor e mais bem situado pon2
Incorporaçfio
dc
apts.
qts., tala, ba(O rie .lacorcpagua. sitio, com 4000tn2. televisão,
play-ground, tannheiro, coz. e dependências dr cm—
Vendo
ICARAf
4
apartamento
nova.
próxlquaitos.
rie
residência
Casa
de 20.00",00. 24 presazulejado, apto. de 1, 2
mo ao Campo SSo Bcnlo, H locação, pregada dcentrada
»ala, cop". coilnha, banheiro em còr que
10.000.CO r restante flnantaçócs
jiiipniiipii»!» tm-immaamm m ¦ . Iltmmammmmmwmmmm«"¦¦'¦ a'."¦ ¦
de sala, living, 2 quartos, banheiro, ciado
completo, varanda rie São Caetano e 3 quartos, todos de frente
Plantas e informaein
1.1
anos
cozinha, írca. quarto e W.C. empreH
Sinal a partir de 25 mil
rm toda vollta ria casa. arm. cmlmCões com Mário. Viclor Cia. Ltda. Av.
Preço
CrS
700.000,00.
Sinal
Cr.
gada.
com
r.
lírios, uma cafa para hóspedes,
! 250.000,00.
' '
— Saldo com granParte facilitada
r parte 13 de Maio 23 sala 721 Tcl. 52-9283
•.'.
' financiada cm
1
¦"¦¦ tr-l
I
I"" I" I
quartos e demais dependências, cruzeiros
5 anos. Tratar rom 32-0R20. [877_6 3400
2
com
caseiro,
quartosIjJ^j facilidades
Escritura
Uina casa paia
MOTTA REBELLO. Av. Amaral Pel- I. GOVERNADOR — Vendo várias u
q
LJ-hi. ;
m I *-X*l
e demais dependências, tudo cons- j
xoto, 55 con|. 40.1 Tel: 2-3004. NI- ótimas rcsldónrlas cm diversos
cláusulas
pontos
truldo 'Oin fino K^t'" '" material rie imediata, tendo as
Herói.
da Ilha, próximas de prala c conduvacom
reajustafixo
sem
pomar
de
galinhrlro.
primeira,
preço
número
de
lerbem
como
granr'c
— Vendo apartamento de ção,
iiedarie rie fintas cm franca produ- mento e o
ICARAI
bem localizado'. Informações cl
prazo de entrega
frente, \asio, pintado de novo, a uma renos
vão água em abundância e lu/ elétnGUIMARÃES
P. T Otonl, 611 S| 1
Veim da rua, terreno todo plano, as previsto para 24 meses.
quadra da praia, dc grande sala, 3 sala 202. Trl. na43-.',447.
e na Ilha aos
i asas e^táo todas mobllladas c com nha ainda hoje ao local, Rua
quartos, 2 banheiros sociais, ampla ¦ab.
Dcndí
e dom. na Estrada do
copa-cozinha, area dc aervlço, quarurladelra. Preço Cr$ 2.500.000,00. sl'
793.
18737
3400
lo e W.C. empregada. Preço CrJ ..
.
lu |.|i Vi lamni
nal Crí 1.000.000. e restante facilita- Cachambi n.° 206, ou telefo1.300.000,00. Sinal CrS 600.000,00, resdo — Tratar com Dr. Art Coutinho
a
ne
PREDIAL
RIO
—
Vendo
para
tinte financiado a combinar. Tratar JARDIM GUANABARA
Av. Rio Branco 173. snla 801 —
m 1 iii mw—»iin i NMaa———tmrnf
com MOTTA REBELLO. Av. Amaral áreas de 2 a 3 000 m2 ao lado do
Tel: 53-8844. 134M_3001 BRANCO, Av. Alm. Barroso,
m
Peixoto, 55 conj. 403. Tcl: 2-3004. —¦ Centro Comercial e cm frente ao
6, gr. 1809 —Tel. 52-3362.
Niterói.
Jóquei Club, Tratar com SR. HERJACAREPAGUA — Vendo, na Estrada
3100
.ia Tijuca. 6763. i pouco.» metros do
Erasmo
12 a Av.
Executamos pfant*ai sem acréscimo </e prtço
42612
¦JARDIM ICARAI — Vendo magnífica MES de 9 ls
Largo da Freguesia, magnífico tarsala 1109.
777, 11* sndar,
casa, centro de terreno, lado da som- Braga,
reno. pnr,i pronta entrega, com 15x50. MEIER — Edificio Max, Rua
bra, próxima ao Vital Tlr.-i-.il. dc Jar Font: 22-2393 • das 14 ài II no
Tratar Av, Rio Branco. 151. grupo
— Aptos,
I
Confccçjo cm material dt primeira ordem
dim. sala, var. de estar (28 ml), sala'Jirtl,m Guanabara a Praça JtruIS1 . tel. 52-6213, com J, C. ARAGÃO. José Bonifácio 927
de refeições, 3 ótimos qrts., banhei-1 salém, 180. Fones Gov. 67 ou Gov.
0432 8001
prontos para serem habitados,
ro em côr, cozinha com armáros, de-j 239.
15775 3400
otlma com apenas 150 mil cruzeiros
mdtira dt iti (jtquitibé)
JACARKPAOUA -- Vende-»*
empregando
pendências de empregada, lavanderia, ..-rr. -„,,.„.,. .._„ —
rhucurn com arvores frutífera». KxGOVERNADOR
Terrtno a
um
Fundação
mals
garagem.
para
pa-lILHA
H
ficom quatro
quarlos, de entrada e o restante
plcndlda casa
vimento. Preço Cr» 1.900.000,00, com:200 metros da praia dai Pltangualetc 2 coílnh»». canse CrS
nanciados em 10 anos (presparte financiada r parte i vista a; ras, linda vista, tm rua calçada,
í .000.000.00 com facilidade no panrombinar. Tratar com MOTTA RE-; com igua.
Negócio urgantt, base
mento. IMOBILIÁRIA CARUSA. Tel: tações de CrS 5.021,50). VenM con-*!P»ra venda á vista, Cr» 220 000,00.
?nFíLIí.i.A,V'-,^r"'"vMri"1,<>'
«^»? 14W» 30Q1 [demos os últimos aptos de
403.
Tel: 2-3004. — Niterói.
Informações com o pro20227 3300 Maiores
JACAREPAGUA -- Venrie-»c terreno sala, quarto, banheiro
compelo tel: 28-9621.
rie 30 x 100 metros à Ilu» Mnpeiull.
PRAIA ÍCARAt - Ótima oporlunid.i- prietário
2720l_340O
ri!>Unte 500 metro» do 1-arco dl Ta- pleto, copa-cozinha, e area de
de — Vende-se
magnífico
terreno
anores serviço c tanque — Todas as
plantado com
quar». todo
;pronto para receber construção, me-VENDE-SE — Crt 700 00000, irnd-i
mitifcra» * ornamentais. Preço CrJ ..
.dindo 20,00x30,00 no inicio da praia. Cr* 400.000.00 a vista e o restante a
T00.P0O.0O. sendo SOI financiado» em dependências são amplas e fi.Maiores detalhes e plantas excluslva-'Comblnar. um otimo apartamento, no
.t ano». Tralar * Kstrada Macemlni, namente decoradas, com sanírnente com a ENIR LTDA. Rua Ouvi-;n-e!l*ior
da Ilha do Governador
191
:<HI70 3001
flor n. 86. 5.» — Tels. 23-06C2 •••• constandoponto
de sala com 21 m2, 2 quarcas e florões, sendo que o
"-06*8'
18660 3300| tos de areas respectivas de 13.3
JACARKPACUA Club de Campo
e
Ventlc-.»* * Kstrad» de J»c»r*p«- quarto possui armário embuNITERÓI -- "Mar Azul". Vende-fe'10'23 m2- banheiro social completo,
Ja - °- tj.nh«iro
su*. «*f«ttad», proMmo d* Freguesia. I »:
e banheiro de emCOlinhâ
quarto
um
a
Tl,a°
lote
cozinna
oanneiro
•
de
terreno,
12x30.
•
a
50
mts.lcozlnha'
oitma
beihMim»
propriedade, com
da praia, na quadra 13. fadlitando-íe OT*P«. Prala Guanabara n. 895 —
rasa. plK-lm r grande ptantacio. •"- pintados a OlOO. Otlltia oporo pagamento. Tratar com o proprie-;Fr*gueila — Ver « tratar no local de
\tndo par» Club de Campo, Clinica «unjJ.Je
Çr
adauirir
n.r.
0
r
Tun!aaae
tirio pelo Tel. 58-7471.
ar,
*qqu*r
o
2S136 3300-7-30 às 10a) diariamente — Negocio
para
Tt»de
,
NrUs.
de Repouso t Colônia
SACO
S.
apartamento,
Rua
FRANCISCO
Tocan-'^CJH1 MlíOJjOO
tar rom Leopoldo pelo lei: ?.t-M*J. sou
pagando
Uns vendo terreno 12 X 30 pronto pg.iILHA DO GOVERNADOR — Praia da
du M às 17 13 c I7J671 du n «i mensa|idad„
X
como „ fot,.
ira construir. Crt 50.000.00 sinal. — Bandeira — Vendem-»e para entrega
GILBERTO — Telefone: 42-4297. iem 120 dia», 3 magníficos apartamenimediata
iluBUfl*
Pom
-"SfiEST^
centro
ÍXcàÍspaguA
O
21474 3300 tos em suntuoso edificio de frente
—
rie terreno de 12 S 58 C| varanda, sa- Veja hoje ainda nO lOCal
- Rua To-ll^J^rt^^r^nrLSÜ' 2JZ'
.
SACO
FRANCISCO
SAO
1*. 3 quartos itrandcs. com armários Corretor no locai
local aianamen
diari.imendemais dependência,, lnclu•cantlns terreno esquina vendo área
embutido», banheiro completo, iv*i- v.orreior
_?''orií*'
im
*>ve
de empregada r garagen-. Pre—* tr?
r-r* 1)0
*v.~7\.
,^v»>,i„._, r-rt
*.v* rrj.
mil a combinar
GIL- ._» r_, IU1 <ú»<w> 4 PKmmi»
nha. taraícm e »»s funde* outra te — Vendas e> intormaçocs c
--,,BERTO telcfof.í*: 42-6297,
a IMOBILIÁRIA NIGRI —
€«* d «1», <^«f.^"'lf""
por cento financiados e facilidade
204;.-. :aoo 8)
.,
Prevo (^ tSa.WO.PO com
i-oimha.
da parte a viata, vietta» diariamente
FAZENDAS — Vendem-se várias pa-'a Praia da Olaria n. 101 r maiores delucilidade de p***mento * combinar Av. ij ce Maio 4/,
grupos
~ 801-2 — Tels. 42-0873
lM 5**7
crlaçio
JO.Of.O.OO
a
o
alqueire,
e
talhes com a ENIR LTDA — Rua
ou.
...
e
jra
r,M^r\,^í^
• sra»
KAVL
REBOVÇAS.
Rocha 23-7673 de 8 is'Ouvidor 84. 5.- - Tela. 51-OMJ <•
SwsB
43469 3100
iii — jrt-qvtr.»!.
suts «*>i 32-6531.
xs-eii*. 22>a
(úii.
km

mos aptos, de sala, 2 quartos,
banheiro completo, copa-cozinha, area com tanque e deps.
de empregada. Local excepcional para moradia,
renda
ou revenda. Aptos, prontos pj
serem habitados. Preços a
partir de 600 mil cruzeiros,
com apenas 120 mil cruzeiros
de entrada; 120 mil cruzeiros
dentro de 120 dias, e o restante financiados em 7 anos,
com prestações a partir de
Cr$ 6.355,00 — Aceitamos
também financiamentos de
Caixas ou Institutos, mediante sinal — Vendas e informações com a IMOBILIÁRIA NIGRI — Av. 13 de Maio, 47
—¦ grupos 801-2 — Telefones
42-0873 e 32-6531 — Ótima
oportunidade.
43467 3100
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Eis a solução mais íácil para

I í ° |r ^) t^T^j

o problema da casa própria.

Adquira agora o sua casa,
o seu lar, com as facilidades

oferecidas com uma CASA

PRÉ-FABRICADA.

• Mais baratas • Móis conioHtw*ei$ • Melhor acabamento

JSqteéceJ^éZt
Casas Pré Fabricadas"

«V. RIO BRINCO, 120 SOBRELOJA• SALA lt • TEL: 22-0461

S

FABRICA: BONSUCESSO - RIO
PAGAMENTO
DE
FACILIDADES

mm .iii

iVf,

^SPWP^IPW^^

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 dc Maio de 1958

2

VENDA

COMPRA

DE

PRÉ

D
,—..¦.-..—,

VENDO — Cum 150 mil entrada os
belou "bangalôs" da praia Zumbi n.
41 dc 2 pav., 2 qtos., sala, 2 banheiros
cozinha, quintal. Vejam os de n."s
5, 7, 0, 13 c 15 — 50 por cento financiado, aceito Cxas. Insto. — Tratar
com DR. ORLANDO — Rua Rodrigo
Silva 18, sl 901 - Tcl. 32-0004.
20203

3100

ILHA DO GOVERNADOR — Casa em
centro de terreno, no melhor ponto
do Jardim Guanabara (Rua Oberema,
antiga rua 38 numero 240, perto da
Caixa D'água) com duas .salas conjugadas, dois quartos, cozinha, copa, banheiro e garage com grande terraço.
Preço CrS 1.300.000.00 rendo CrS ....
500.000,00 à vlsta c o restante a combinar, entrega Imediata — DR. ANTONIO - Tel. 27-7677.
17234 2400
ILHA DO GOVERNADOR - Vende6c um lote terreno medindo 12,00 ms.
por 36,50 ms., distante cem metros
da Praia das Pltanguelras, Preço CrS
380.000,00, facilita-se - Tel. 36-0408,
34W
57-6AÓ6.
1019
ÍLHa"- DO.GOVERNADOR — Frêguezia — R. Cliapost Prevost, vende-se
ótimo apto. cl 3 qtos. 1 s| I dep. prç.
B00 mil — Almte. Barroso 90, s| 310 —
Tele. 22-3453, 42-5072, 37-3830 - CURY.
23474 3400
ILHA DO GOVERNADOR - Vendeae linda residência cm centro de terreno com jardim c pomar de variadas frutas selecionadas, com 2 bons
sala de estar, grande sala
e jantar com 21 janela?, ampla coziauartos,
nha e copa com azulejos até 0 teto, 2
armarios-despensa, sala de banho completa, ótimo quarto dc empregada com
espaçoso banheiro c W.C. e boa garage. Rua Miritlba, 44 — Freguezia. bem
perto da praia. CrS 1.100.000,00 negóclo direto com o proprietário, pode
ser visto cn qualquer dia.
3409
42714
ÍLHÃ~COVERNADOR - Praia Fieguczla Magno Martins 57 -— lado alto, Dois apartamentos térreos centro dc ótimo terreno, 32-1900
1694 3400

I
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3.° Caderno (Parle IT)
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(CONTINUA)

ILHA DO GOVERNADOR - Vende-1 ILHA DO GOVERNADOR — Bom lo- PETRÓPOLIS — Vendo no melhor PETRoPOLIS - Vile Bonsucesso — , CASA - Bom clima (parque) Ven- PETRÓPOLIS
— Vende-se
nredio PFTROPnt is
v™rf.
duas
mos no Jardim Carioca, terreno de cal a ÍOO m da praia, lado da sombra, 1 ponto de Petrópolis. confortável casai Vivenda Santa Luzia, sala, varanda, do casa com 5 quartos, sala, banhei- novo, bairro das Hortcnctas IRüS F?-è? oTsrf emí, t™„ Vendem-se
—
830.000,00
3 quarto» copa. pomar, horta, etc. ro. cozinha, casa para caseiro, gal- derlco Pinheiro 91. Bingen) com Í!jard
13 x 33, na Estrada do Dcndé, esquina' perto da condução, comércio e rua de campo. Preço CrS
m
nova
ou
construção
Ve?"**
Plano
Preço
dc
a
combinar,
t
Condições
de
mar.
350
mil
linda
vista
cruSobragi.
Rua
do
pagamento
para
as- püo agua própria, lügo, horta, fru- quaiícs. c armários embutidos, 2 .sa- Rua Dr
terreno plano, ia nova estrada
j calçada,
toe V Mir anri., ««' Ale ,!7'
«
Vendo ou troco Informações à rua México, 90-0" an-! falto. CrS 1.400.000,00 facilitados, re- tetras, jardim.
zeiros, — Tratar na Rua dn Assem-1 ta e alvará pagos.
Preço
2.880.000,00. as amplas lareira, 'envidraçada?
2 banheiros coni- i
,,ii,ii,
•',
" 1X"'0
"S
bléia li". 101. salas 613 c 613 — Tel. ! por auto médio 1950. ou Utility. Tra- dar — Telefone 42-4706 — COARCO. 1 dução à vista. Chaves e trata, Snr. Tratar com Dr. Ary Coutinho. em pleto». 'varanda,
co'"^%,7a^S*^M^
3100 tar Rua Uçá, 231. Jardioi Guanabara.
23367 3500 Eduardo, Estraaa
e
42-36.12.
15008
União
Indústria Petrópolis, dias utela e feriados. A nha e copa com rogflo a gás agua 42X34
Pr,L rlt wSennnn _ Ln"
t13773 3400
6170 c no Hio, Snr, Edgard. ione
. ,R''a 1» de Merco 155. sala 7C0 Tel: quente c li ia cm todus as peças, area traci-ivi r ' nnnnn 1 ,|;
11 Tf Ã~"GOVERNÃlX)R — Casa era
°
"^í,
'
?
—
'
Vendo
PETRÓPOLIS
magnífica 47-3501.
17E,I2 350U «01, e no Rio, Av. Rio Branco 173 de trrviyO, quaito c banheiro de bina?
centro dc terreno de 3.500m2 — Ven- |
^
sala 801. Tel: 32-8C41
empregedn. 2 lavanderias em azule, granja com 21.000m2 com ruas pronde-se com facilidade dc pagamento.!
ATENÇÃO!
—
Oportunidade!
Venta:;,
casa
construída
PETRÓPOLIS
demais
de
2
e
13464
3300
jos,
Vendo
terraço,
no
garagens,
Inf. Monteiro 37-977C.
melhor
jardins, tíe1
"nn
a rua Coronel Veiga, estilo
pendências — local de grande bele::a do terreno plano de 12 x 40 no petrópolis"
13418 340.
V.a('rm P'nde^cies para caseiro, bosque rom P00}0
PETRÓPOLIS — Bí'igeii -- Vendo úl- essencialmente de veraneio, situado u
'"oderno
com
126
agua
nascente
m.
mais
dc
residencial
q.
Peito-ji^nUioíiT
própria,
ponto
em áreVde' 23x36 ««« Çarramanehao,
TLHÃ' DO GOVERNADOR — Vende- timos lates planos 15x32 o| áaua, luz. 10 minutos cio Centro dc Petrópolis —
com
toda com: 1 quarto, living, banheiro com-íj,, frcnte
mos terrenos na Freguezla, perto da ônibus em rua calcada,
prontos P Agua própria, luz c força ligados. — | ÍOÜS, Bairro Bingen
cerâmica, copa cozinha, ótima garaTratar n0 local
e
banheiro
pura em ° Pr0Flelar!° Er' S0ARES'
praia. Rua Arujá-EscrIUiras e ven- imediata construções residenciais sú- Preço o condições a combinar — ln condução a porta a 5 mts. do cen-; P,eto- _qui.no
* W»: Rc' Cr$ 65u'000-00 dc tirada e . ..
SiKw
Jardim
pregada,
garage
2:;ô.00ü,00
111
dc
CrS
Ivania
Preco
à
Méx,
Pennsj
dar. na
gr. mente.
formações à Rua Míxi-o, 90-6." andar tro. Sinal somente 25.000.00 na
part-r
hc? '
Tel 3Í!42- ;'° WT «="" um*° men5ais- ita^ « ™« EvaPreço
00 ml cw«a
Tratar cS i?""1'
3400 fácil. — SIPAL. Pr. D Pedro II, 37 Telefone: 42-4706. 23368 3300
304 22-3033.
23101
'6-287 ou no Rio. Tcl. 43-0.70I!.
D.
promessa 25.000,00 prestações sò- AryS Coutinho cm Pe^Us ? m.a : finanC,a"° e entíe«a imediat9"d» «R; &*^VeM ^"03 - com
Tel,
"-*110 *0LEnE- --916a.
mente de 5.000.00. Preco CrS .. 16 de Março. 155, 7.". s/ 700. T. 4-661;!
VlS?
19619 3300
ILHA DO GOVERNADOR 29439 DjGO
PETRÓPOLIS — Vende-se prédio 2 290.000,00. Tel.: 26-0281 —
no Rio à Av. Rio Branco, 173. S.\ g/ PETRÓPOLIS — Águas Claras - VenTerrenos sem entrada e semi PETRÓPOLIS - Bingen - Vendo apartamentos grande sala, 3 quartos, TA GELBERT. Raro e ÚnicoANIVende-se casa, cm
ne- 8Ü1- TC' Ò--SM*- 13473 3500 cio maravilhosa fazenda, com 600.000 PETRÓPOLIS
banheiro,
instalação
cozinha,
gás,
prédio sede. com terreno de 17 x 32. estilo funcional,
árca 40.000m2. muita agua, luz, rua
eócio'
178Ã7
3í00 PETRÓPOLIS — Vendo na Castálà.lí*2' 1con»,excelente
dõUU
ií"L
juros em prestações mensais; calçada
banheiro empregado, garage, «-U?*
slUoi,
dc
(i f»,ar- 4 quartos' selldc' a «varandados, living
72m.-.. frente p rua D;:r quaito,
„*a, em âíca de 5 mil' metros ou£ ?^pl°, bai,hclrOÍ'
í**1** -oclais,
?!m6<?0'cozinha
terreno,
situação
de Cr$ 2.000.00 em ruas cal- mstadt, c|ônibus
ótima
jardim,
grande
PETRÓPOLIS
c varanda, 2 banheiros sociais em cór,
Vende-se casa. noj arados, casa com 3Quartos
à porta. Valorização Preço
amàl 1.- l
um
CrS
1.000.000.00
a"artr"»<'!"0
ou
CrS
...
hós"
lle !«"*« com lambrls de ln>
"a,'a
alinicio
da
Rua
Bing;n.
ao
^Varanda^ Svlns la^ ^^fS„a,,„UJ"
próximo
c a estiuda de contorno. 1100.000.00. —
íloa
embutidos;
*l°ls
çadas, vendem-se os últimos imediata
Facilita-se. Frente Polá- niosarlíEdo da Prefeitura, com 3 quar-!
'
<--»w. com ?'¦
búia, cozinha, garagem, área clc serV*™
Tcl
SIPAL — Pr. D. Pedro U, 37
rcir:,
banV,±'0
?ara8cn'
con
nloio
cofinuí
?
"nSre-:
—
cio
Itaboray
lotes na Ru- Visconde Dela-, 6-287
Rua Tenente Queiroz. to,, sala. varanda, cozinha, banheiro |
Vií0' dependências de empFeg.?
ou no Rio c SR. JEAN tel. —
banhe -o íwa
jartf^Zto
Lq"l!l^„PiarVíT7^,,ns- P prÔ"
Tratar R. Ccl. Land. 92. Tel. 4-053 e dep-ndén ias
mo- dim. quintal. Acabamento superior e
inteiramente
p/ empregados, «HmoK/Klde^
maré. Procurar no local o sr.j 43-0503. ótima oportunidade nê.;le —73. Valparaizo.
5768
á.gua
"ara
3500
(U""°
"2
_
-o
qVel?"
«Quecimento simultâneo a gás
Tratar; i-iaíir
Urreno, com agua própria.
3500
19620
bairro
,1
D
Ary
procurado.
rVi,
*
CouUi
o
em
t,
"Vu^t^Sí
Heraldo. 45143 3400
^
pelo telefone -4990, HC05 3500
á Rua ^ d»,
1^ ínerV^rvU
'„'
a CV jUnt.°
— Vendemos terrenos e PETRÓPOLIS - Vende-se em Qui- CASA - Em Bom Clima (Petrópolis) \iA£
SJ, m- Tel. «61. 110 Rio I Av. Charrcte, arado e diversas ferramen- ^XTr^™,,"'
PETRÓPOLIS
T..'^°«„ m
n-h-',ILHA DO GOVERNADOR — Vendo
taudinha
4
lotes
r7>M"
rie
Branco,
terreno
com
fiBonsucesso
173, S.», s/ 801, T. 52-8844 tas. Preço Cr$ 2.500.000,00, receben- Sn„
Vendo, com 2 quartos, sala, lareira, 5J°
granjas no aí amado Vale
1 .*. i^!U5,Vam!ntf
ótimos lotes de terreno, com exce- à
*_?
13486
minutos da cidade de Pe- nanclamento. Tratar R. Araújo Porto banheiro completo, cozinha, ouarto I -M-8844.
3500|do-se
como
do
poucos
parte
pagamento
condude
i5(Quarteirí
lente localização próximo
T t
i
Suleol
tropolis. É uma re-rião essencialmen- Alegic, 70 - Sala 710.
c banheiro de empregada, fruteiras, ' PETRÓPOLIS — Vende-se Rua'" BaA-aP*rtamanto
'¦'--¦• na zona •"Sul - ™*r- i. dh, FREmE pel0 tel. 42-1812
Preços CrS ..
"¦¦•ção c de comércio.
"'-• Rio
"•
21663 3500 mobil!'-'
te de veraneio a 700 mts dc altitude,
'•"• '" andar, salas p,„,.,, i,ac. .> .„,,,,,¦„
nua, iojíiio « «as, uísiauie
iia i.ui cio uso Branco, iü 'Uo a reslden. **"• ""¦-" "'""«"i¦ '"'
,
230.000.00 sendo 30íó a vista c o res"
de Corrêas e de Boncllma, Uni
E: trada União Indústria 800 metros.'cio da familla Janer otima
es!d n- m^ lf'«;l' REBOUCAS. S.,1Õ%o^cento âS
tante facilitados em 5 anos, Rece-, perto
existem
loteamento já leito, onde
33ll°
mm?
em Te rreno 1.600 mi. Preço 1.000.000,00 cla de 2 salas, 4 qtoc,, banheiro, coziCl353
be-se apartamentos no Rio em pa-, muitas caias de tino gosto, estando PETRÓPOLIS — Vende-se
«nn
Tr atar com dr. Aiy Coutinho. em nha c dependências. Casa para zc- petrópolis
SAMAMBÍVLA~ — -.<•
gamento Av. Rio Branco 151. 49 an-! as ruas abertas, ajardinadas e serv,- Correas, a 12 minutos do centro, Potrnool IS, aos Domingos
e dias Úteis,liador. Terreno 42 x 400. Preco CiS Vendo nrédlo novo. mnrtBrnn « in. CASA EJ1 PETRÓPOLIS -• Conidar salas 406,7 - RAUL REBOUCAS. i das
redes de luz. á«ua c telefones magnífica casa de campo, rica- a Rua 16 de Março 153 sala 700. Tel: a.SCO.00 cruzeiros, c cO
por
para
por cento íi- xnosu. projeto ci"' i\' Ú M."nÕBÈRTÒ pra*.S1' conl tc,f'° o conforto
21330 3400; Pagamento muito facilitado. Infor- mente mobiliada, com 6 quartos,
4801, e no R!o Av. Rio Branco 173 nanciado.-; om ô anos. Aceita-se tam- om centro
dc terreno
com piscina fam,1J? rit tratamento, ou troca-se
4
sendo
2 para hóspedes, em cima sala 801. Tel: 52-5844.
bem parte em permuta aqui no Rio — abastecida por água própria, tem o ptl' ''•"''"•'lo no Rio. - tnf. _ tcl:
ILHA DO GOVERNADOR — Vendo 1 mações detalhadas com COARCO,
— telefone da garagem com banheiro privai:>463 ;:500 Av. Almte. Brrroso 90, s; 20 — J. prédio, living, bar, 5 quartos, banhei- :;6-8:!0!'linda casa nova, com 5 quartos, 2 sa-j Rua México, 00-6" andar
lareira, PETRÔPOUS — Vendo á BuT~Víbi*'C* rAR,A ~ Tels- 32-7936 e ("-4D78. ro completo, copa e cozinha, quarto
ilas, 2 banheiros, 2 cozinhas, quintal 42-4706 ou 110 loca . com EDUARDO tivo, grande living com
3J0O
192
• com entrada para carro, perto cla; PUJOL, à Estrada União Indústria, vara*nda com (iO m2., maravilhosa
no Siqueira ótimos aptos, c á quarVende2:!2ül
23311 3500
"-""Vendo 3300 M»"^1" P»ra %%preAs.í*iltregH FAZENDA - Petrópolis*!.
6.470.
Tel.;
Tratar
mts.
Ver
hoje.
200
praia
"° C?m :'0 a!c|3' geom- PrÔ!"ima «
piscina com balneário, bar, rús- to.-, sala. cozinha, gás, banheiro com- SRS. CAPITALISTAS
lm XndoJsc martamfntn
u,>i' no:R?o ,™l
'
58-6207.
21614 _3400i VENDE-SE — Em Bonclima (No- tico com varanda, campo dc es- pleto, area,.aquecedor
reprê!° ^uc sc si,,li' °>*-de P«ssa
elétrico. Pr?ço Petrópolis terreno com 1.210 m2., pi su
»
,n,( vioí
ti n •¦ o-.2
<,","';irií' íic S' Jo=ó do Rl<> Pr^u- •
Tratar eom DR. edifício condução a 200 mts. p| nio! „'ta.
Counlry-Club portes, horta, casa de caseiro etc. 800 ml cruzs;
na Estrada
ILHA DO GOVERNADOR — Vende-, guelrai
tc parte a vis ln e narle7™
klnsUns
3
Petrópolis,
A
em
ARY
Rua
Saldanha
COUTINHO,
Marinho junto ao 42G. «0 i)rezo Av
por b0a t"'*tliui« <"a mesIse terreno 10x10, à Estrada do Dcndé,I (fim da estradai, belíssima proprie- Terreno de 5.000 m2. em lindos
RlV Hr.nen l«
«1«
155, 7.', s| 700 - Tenho plantas e calculou de concerto, J0B 7
Ealr'
S'"u' Jl>s,:' tio m" Pr**»
oiim
junto ao n," 746. ônibus à porta. Pre-1 dade, casa, 4 q. 2 b. — sociais, plsciivi, gramados. Água própria luz e te- Rua 16 cr Março
RAUL REBOUCAS
'"a
C|Vlr
esI"
Tcl. 4-061. no Rio à Av. Rio Branco gabariio de 5 andares, vendo ou troco
sendo
no
luz.
telefone,
ele.
Procurar
asfaltada, c constan'
de
en200.000,00
sendo
350.Odo.OO.
t-iiin
ço
lefone. Ver k rua Melttn 180 e
— Tel. 52-0844. ,por aplo. no cenlro ou dou Inc.modc sede reformada c prontaraendo
I Irada e 30 prestações de 5.000,00 sem; Petrópolis Countiv-Club Sr. ANTO'..... tratar pelo telefone 48-4402. com 173, 8.", sj 801
te
PETRÓPOLIS
3500 ração. Cv$ 1.200.000,00, mais detalhes
Centro.
Vende-se
habitável, casas de colono planNIO OU ALTAMIRO. Inf. tcl.
juros. Tratar Tel. 48-4809.
~~
13488
~
~
terreno Washigton Luiz depois 4KG tações as mal? diversas Inclusive de
22233 3500 o proprietário. 15761 3500 „rrr~~~
20214 3400 42-7760, com SANTANA.
; a Rua Barto- |c| o proprietário sr, RINALD1 á Hua
PKTRoPOLIS — Vendo
Barflo do Rio Branco 2025 - Tíl. medindo 33.\104. Faclllta-se pagamen-jcafé produzindo ronda, vasto pomar
lomeu de Gusmão, em area dc 32ii rn2,14-2H.
Tl';,'tav Petrópolis. Tcrcz-t. 1101. adulto com as mais variadas frutel27:571
3500 '•"•
casa com 4 quartos, armários embuti-j
Rio,
Tel. 27-5507. 21030 3500 ras, pastagens
mata
canoelras
<?
dos, 3 salas, 2 varandas, garage. ba-iVENDE-SE - Aluga-s^ o_Ui troca-se
«.menor parcela'dc tórreno Ina
nheiro completo quarto c banheirq p/; por apartamento na zona sul. magni- jyÃLE DA BOAESPERÀNÇA~~(Pê'.'scm
num
trói;Ó,'i-i>
Vendo lio Vale d a bTii E- P">veitável, fartura ric Agua
empregada, jardim Preço 1 milhão e fica residência localizada no melhor Z„™
salubérrlmò e da
"^ em PeUoolis bela 7««^ Ponto de clima
valorização
-t.
d
*
do
CT
^
^^Jr^L^^^^^^i^í^^rf^
SSli^WS
|f
Petrópolis.
em ^
à Rua 16 de Março, 155, ,8 quartos, ^^Í^^S^^^^r^
2 salas, varanda, abrigo pi
»,
jstario faciPt|S0m2,
2 banheiros, jardim, gramado, Rul- Preço básico, 2.500.000.00
7.», s/700. Tcl. 4661, no Rio à Av. Rio automóvel.
iozintiae.dependências '
Ue1 campo de Voley, fruteiras, horta, ca- l»ando-se.
_
Tratar
teis:
peloá
Branco, 173, 8.', s/ 801 Tel. 53-8844. empregada
Tom telefone
. ne
.,., ,,. Preço
, ,,„, bare,a
„.. empregado.
,,,,,....,
3500
Terreno 4.000 u2. 28-0021 e 42-3006. 1001
'M^f Crf3 f 00.000,00. Fac. o
«Í'5-Ü2? te»
paga- pk'1'ROPOLIS
Vendem-se OS lilttSrTAL£xrÀNDRFnC
Sr.
ALEXANDRE.
Tratar
eom
Dr.
Ary
Cou- mos apartamentos
CASA EM PETRÓPOLIS - Vendo
ALEXANDS.V;
'mento.
"êin"
do edikicio alem Petrópolis dias úteis e do- BÃTROZ
Av. Piabanha. prédio com dois pa-'
constíücftT*i*Ruá Col
?2i?l_35001tinho,
Rua
mingos
a
dc
Março
16
135,
8/
ronel
A
2
minutos
do
QUITANDINHA
vimentos. tendo no primeiro pavt».
Veiga „. 942 f0^ úc ircr,a
2 quartos, um salão 7>;4, copa, co-Ho"-! e sóbre a Es trada Rlo-Pçlró-i W0. r,pi 466, c no T tio Av R io Bran- com saki quart0 banheiro, cozinln"
zinha, banheiro completo e area de P°U». ve"do lole. toào plano, c| 845 co, li-, s- sol. Tcl. 52-8844. q„.n.t0
,, sani,â'.j
dp
C111,)rc,nt,.'
215B7 _3a00 terraço com Ianque.
serviço com tanque: e no 2.» pavt». mts2: Bom PW- Tel- 52-5073.
Preços a par—
3300
4 qu?rtos, um grande salão, banhei-;
21038
Vende-se próximo
PETRÓPOLIS
tir de 520 mil cruzeiros pasamen.
.
ro completo c também cozinha. Pre-, „--„„,-., ,„
wu»anainna, uma casa moucrna com io ne *tv, aurante a construção
e
¦¦
p»mii
— v„„h„
venao na
üascau- 40 mSi de fvcntc
Tratar eom Dr I"~...7.Í!
e.C(.Cp.
80%
ço CrS 850.000,00.
cm cinco anos «pós a en rega
pclo )jreco
,
Ary Coutinho, cm Petrópolis tam-l ilha joii.o oeÇoriôas com água pro- elonB| de OrS 1.500.000.00. Tratar na das chaves quc será feita
"orno
no prabém aos domingos à Rua 15 de Mar- pi- a, ótimo sitio com 7.0290 m2. Casa UÍOBILIARIA ALEXANDRE KAMP zo dí io meses. Tratar
¦
prictárlo eng. Perdigão pelo tel- ga- _ 32-8872 c 42-5710,
ço, 155, s/ 700. Te). 4661 e no Rio pri ncipal com 2 salões, grande
ba-1
20154
Av. Rio Branco, 173, s/ 801. Tel. leria . 3 quartos com respectivos
.1500,47-3211, ou na obra.
52-8844.
13408
salão
3500 nheiros. biblioteca, mais um
17271
- Excalentc casa -ccém-l
3500
com banheiro c jardim independeu- i VENDE-SE
construída, tendo grande living. SElU PETRÓPOLIS — Edificio M
Gerais
PETRÓPOLIS — Centro — Vende-se le. Ao lado outro prédio com 2 sa- j
—
|t!c jantai. 3 amplos quartos com irR. Barão Tefo 15 — apto 403 —
casa. com 3 salas. 7 quartos, depen- lões, 4 quartos. 2 banheiros
saláo marios embutidos, copa. coz. a gàs. 2
quartos grandes; 2 salas amplasdências, em terreno com 30 ms. de para recreação. Garage com
quarto banheno cm cor com box, deo. em- cozinha, banheiro
e área
circulação
frente e 2.200 ms.2 dc area. Rua João dc empregada, horta -e piscina. Mo pregada completa, garagem, jard
e tudo espaçoso. Tcl. .IS-^BSõ
Pessoa, 210. Preço: 1 milhão cruzs.
biliada ou não com telefone.
Linda quintal. Rua Bento Gonçalves. 17B,
'
gg ^mq
vista e 500 mil facilitados. — Tratar vista. Próprio para residência, casa transversal à Rua Duque de Caxias,
com SR. ROXO, 47-2653, à noite, ou de saúde ou repouso. Preço sete mi-1 ambas"calçadas. Tralar
tel. MtU
pelo
32-4379. ramal 74 até 18 hs. 23107 3500 lhões. Mais informações no escri-tó-1 CrS 1.200.000,00 facilitando-se
parte

Petrópolis

APARTAMENTOS DE FINO ACABAMENTO

prontos para morar
EDIFÍCIO

ETIM!

PETRÓPOLIS - Vendo. à"ÃvTBrdo í)°- MI^JON MAGALHÃES - Av.
BraM L°r. S. 404

Rua Brigadeiro Tobias, 278

bem no centro de São Pau/o
Estritamente Residencial
ÉíM E PQra nielhoi1 atender a sua conveniência,
construído no coração da cidade.
Perto de tudo o que V. precisa.
'W:yy ¦; ¦

Rio Branco, cm área de 22x600, casa
com: 6 quartos, 2 salas, salão com bllhar, copa, cozinha, gás, despensa, qt",
e Danneiro para empregada, garage,
mobília, etc. Preço CrS 2.000.000,00.
Tralar com Dr. Ary Coutinho, em PeIrópoüs, ã Rua 16 de .Março, 155, .7"
8/ 7C0. Tel. 4T>1: n oKio. à Av. Rio
Branco, 173, a.», s/ sói. Tel. 52r0S44.
52-8844.
13169
3500

299S3

Teresópolis

K500
Ven do TERESOPOLIS

fone
Edificio
APT". EM PETRÓPOLIS —
14374 ¦""*'
3501, apt». no centro, com d
quartos, rola, Miss Brasil — Em »¦">¦•
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completo,
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\, i ¦
emRio
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"n"B- '"Ia- Te^R».'a Manoel MaRio Branco, no, s rol Tri._ 52-8844 pregada, a
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^'^
3_íboo
"" ¦¦"
Erasmo

22-6128.

druga,

eso. da Rua Edmundo
i D.>n
lrt.~.r\
PKTROPOLIS
- Qu^ndlnha - Ve,,: PETRÓPOLIS
Vcüo"
B'»«"court
bem em frente à
Macedo cm área dc 214 mi1 casa c/ g"«£S?"?
do ten-eno,
em írente ao lago. pró-1sidència a io minu
doncenm,";
,
living, bar, saiu, cozinha, gás, barraça Ullllipica da VíTXea
,loM- <" &
varanda
salas
envidracom
tros
.de
2
frente,
qtus
n,'-llm'
completo,
sala
^
nheiro
para %g09.
<^« -450.ooo.oa Faciii((, bastan- cada, 2 banhe., copa cozinha, casa Preços
a partir
de 740
' ^w
*•¦
qüârtbs, 2 pequenos apt«s. Preço Cr$ f"»0~ Trat-'' e/ FIGUEIREDO,
""¦
mil
r "••
Av. de caseiro com 6 dormitórios, cochei- *
Dr
Arv le'
l 400 00000
Trator com
Cruzeiros
Bl"'ico,
Com Sinal de apenas
de
ra,
311-B,
terreno.
Cr$
13.000
ir,2
loja;
tels.
42-2085
garage,
coutinho' ein Petrópolis- à Rua" 16 de Rl°
«42-2064.
22135 35O0;2.B00 000 facilita em parte. M de- ]4 mj| cruleiros sen£J0 „ $a|.
Março, 153. 7». s/ 700, Tel. 4661; no
15772 3500
I talhadas 57-0110.
Rio à Av. Rio Branco, 178, 8.», s/
d0
°? fnc,,,tado e financiado em
801. Tel. 52-8844. 13467 3500 ÇOHRÊAS- 150.0CUC.' 15.000 A vis-,1 PETRÓPOLIS - Terreno pTrno
no
pinho 7io:
lerirf",°s be.iiíimos prosa,
no ma's bcio localizado e central bairroo 60
oU mer.es sem juros
uros — IncorIncor
;",
CASA — Em Petrópolis (Funciona- Jookey Clube, a 500 mtrs. da Estr. .residencial vendo M x 25 e.-ti-.do fa- nn
Vendo União industr., últimos à"venda". Stí^ai^^ieito^re^oir-^^mH P10ArfÇ,"l£* 'MOBILIÁRIA SIrio do Banco do Brasil).
maquete. fotografias c/ o Cor- to falar c| PINA - Tel.: 23-3314, NAI LTDA. —
casa nova, ainda tas
entrega,
pronta
Vendas
ex2301l
não habitada, em Petrópolis, parte fi- retor Ramos á Rua do Rosário. 111,.
3500 CÍUSIVoS
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4.",
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nheiro completo, cofre embutido, ar
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Rua
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marios embutidos, cozinha, árca co
iserta, garage. banheiro e quarto rie : truído em terreno 5.550 ml for-] , „,„;,.
„.™~.-',' .-..
andar. Tel. 23-6336 —1 Em Teempregada, terreno 1.200 ni2. torio mando
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3500 Rua Francisco Sá, 53 —
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T50-- ^11047
41867 iinn
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,-iadosi.
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no rio, Av. río BraBco.yj"^--^ 1™ Z pavimentos, 7CTn0.r,°LI^ pSffl,^*?. ^
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Além das excepcionais vantagens oferecidas pelo esmerado acabamento e excelente localização, V. ainda terá as vantagens proporcionadas pelo conforto funcional: apartamentos de 2 dormitonos, c/ armário embutido, living-sala de jantar, cozinha, hall,
:'k banheiro completo e terraço de serviço com W.C. p/ empregada.

'Wik:

E temos alguns apartamentos de alto luxo.
Todos os apartamentos do Edifício Bem-Morar
tem aquecimento próprio.

CONDIÇÕES EXCEPCIONAIS:
i

Venha conversar conosco •
V. pagar com grandes facilidades.

evitando os transtornos de condução as suai
finíssimo apartamento do

7 quaartn*. 7 f*\o.i. 1. saiMa. ; baos. varanda, quarto e banheiro
nheiros

BEM-MORAR

Av. Rio Branco.
5J-SS44.

VENDAS

EXCLUSIVAS

A

CARGO

DE
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21

ALBFRTC

(filiado io Stadkato den Cotrttortt dt lmo\tu dt & •

j.o)
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•••.
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tonos

1e

Am~nAm~Jlm,
depencencias,

«1 ra- J2-331L

167RR

3600

'ORAS
BATISTA

173. a/ »1.
13470

Tel 907 — Telefone
3500
icieiuiic

22-2529
**"**'•
L. >
C.

42809 3500

—^aSmuuia
COMPANHIA

1LAN«U r."?
Mia •

spirtamentos
qusrto, Wltch •

«<rr.es d.
bsnhtlro »

* Cr? ™.*** "m »J

Rua
çXdÒRA DE CONDOMÍNIOS P*^
S
r. PETRÓPOLIS
Residência nova- à Rua do Carmo 17 — 3.° .„„ Tratar
ruir S^rmialZji,
oireio • pessoiimem»
banheiro
-r 1 r--.c--.ii
sais.
completo,
cor nha. vendo no mal* bc-n localirado e cen/
1
j
(rede eom o proprlatirlo a T.ive... do
hsll. Jardim, gar.ge com um apt- ! trM bairro reside^iir^nl.niçSo de »"*" ~ T«'- 52-8211
de s*la. quarto, qusrto e banheiro de l.a com isolamento, grande sala. li- interna).
21790 3500 Ouvidor. '» * andar. Tal: 52-3500.
Informsçóes tm Teresópolll, no loempregada. Terreno 1.200 ml Pre- ving com esquadrias de ferro 3 quarci| com 0
44130 JMO
ço CrJ l.JOO.OOOX». psrte finunciado trw mm armirio» embutidos banhei- PFTnOPOLIS — Indeper.tlênc:*
porteiro.
pela Cx. Econ. Tralar com Dr. Ady ro de luxo copa. corlr.ha, dependên- Vende-se casa nova mobtllada cem
—
terreno
2
«ls..
2
etc.
em
Granja Guaranj- —
pia- TERESOPOLIS
«ta.,
Coutinho, tm Petrópoiia; i Rua 16 rie cias de empreradü «araiem, 140 m
Marco. 155. s/ 700, Tel. 4KI (aoe do-X>erreno de 15 x 34 — Aceito carro o no dc 30 x 44. com 3 frentes étirno lote 41, ót:mo terreno, todo puro.
2 500m2. r 51 mts de frente. — Vtndri
minfos e dias úteiji e no Rio. Ar.jaoartamento no neitíxío estudo faclll- local. Cr» M0.0O0.W — novecento»
Rio Branco. 173. a/ Ml. Tel. M-*»44 dades. ralar e| PINA — Tel.: 22-3314 dquenU mil cruzeiros - Tel: 37-5570. por «00 mil. Entender-»* c" SR. LUIS
I7»S 3500"— Tel. 3-181 - PetropOils. 27370 3*M
2SS12 33O0
13471 35001
PETRÓPOLIS

PRONTO PARA MORAR e representando atualmente o
melhor investimento em imóveis na cidode de São Paulo

ATE

PETRÓPOLIS - Edificio Ba- !r&Si*X I&cS
•
rão de Quartin - Ao lado do 760.000,00, rom financiamento em
»«„.„.. |mn»rial"
V«ndp. n annv' Inf- na COORDENADO-

ga
tacilltadOS em 24 rneses e
Pr»rn Cr*. 1 rj^O 000
(í„„
"'?0EN"
'
de empregad,; e uma «rp/ ca.ci- saldo financiado em 75 me- 9•nJ.,ZLiriÍfL
— tos pronloi *ar» ocup»ç«o
W^P'
Combinar f0,F,C,<!
ro. Terreno de 2.C00 m2. Preço: Cr}
Imtdls— LondlÇOeS a e«Íkí„,r
1.500,00 com financiamer-to. Trotar ffsJrTOmoçaO de vendas de Edjfjcio novo excepcional lo- »•
Locslliaçio extepclonil »
com dr A17 Coutinho em Petrópolis. MILTON BASTOS
Jorae Lòtilo. .0 l.do do HIIMÓVEIS f.|í.'L .„?„„, |S
—
"-•«'ata R«
'J-r^r-t *«£uvV,e
Pila{# H
, „ ,
,
' ""•/ r\tja
LTDA
Rua mexuo
1 1 1 , gr.
México 111
uSJ^â
ar fa;l2aÇa0'_«ntre9a
155, s/ lOO. Tel. 4f>61. No Rio: *¦
Março,
\ntnrmarnmt. a vsnri-i< na
-«
,

EDIFÍCIO

LOCAL

Kvasssr::tada-Tratar^m-22-28,„7 ,w,**«**•»»'d,íicio •,,oáo,"¦ ív-,.^10^"*'a^w^

CASA EM tES^SSL^^SJ. í^^ 206.000,00 «m 10 por Zill^X»^ 3 dorrn!- fí »"OBILM«ix l,„ o,,-.
?.?., i".
FoiifSi
52-3522
e
João Pessoa, centro
casa1 Wm cento do sina!, 25 CCi Ccniõ iZiml

temporadas em São Paulo, comprando um

NO

Independenc a rnm 20 metros rie (rente com arca quadrada rie 500 menor,
tem apua, luz, ônibus à porta, estrada
asfaltada, logo depois rio HoM Cre:iH?rl- vizinho, ci-a 705. Telefonar na:.'
río ""
'".os ho-arlor 9 ás 11
f- '"Çomcs"
ri'> ,:'' à*
limas - Avenida r,r.--çíi
Aranha 41(1. 2." andai Ione. 42-0728.
2MM :rnn

e C°l\*T
'
qUâ
SVri^-ftf-iSí;^
BaC° ''• r,Cana- Pre^°
faí,,r0con].a es,rutu'
^801 - TO. 52--8W40
1M47 3.W1 ra pronta. Preços fixos a par-

Adicione moií conforto e móis economio,

CORRETORES

(J
nas- .'¦' ¦ ,-1 "° •'I-ll°- M-lU.'
ie|«fon. <-,. ,m/r
20 *"""
h,
D . l0lC'°"C,
*°
P"°
(Edifício "Darkr"). Tcl :
üd!
fL
42-8177.
42249 35011—
- Vendem-se aparta^~„.„.X:_'";
TERESÓPOLIS
EDIFK IO NO RIO \ Casa em mentos em magnífico predio em conjPetrópolis — Inf. Tcl. 20-8308. tiução adí.-,niada. com ml« e quarto
(gg 3500 separado.", j. inverno, saleta, banh. c
|cor.; outros com £ quartos, hi vendo
—
ARARAS
cverlen''' tii)os menores, grande facilidade de
Vendo
— Rua Ap.i, ed. Ralo Aíul
rrinia
r/rata oisrlna ->r uwlc •. 1- P^íamento
''L.iarado
PETRÓPOLIS - Sitio - Vende-se á ?/'
Av- ™-' St,rí' ~ Inf,
r/lnr e tíllette" "R' lTr;,,lsvmargem da estrada UniSo-Indurtrla la n?fft?S
Mv"°
Alvim M*37, '' *2n'
»«-»"•«
ü'
»«>*
tYXra 941 sitio com 40.000 m2.. frente J8;"'0,.™*,:.Pr*p° .Ç.?*
SW
para o rio Piabanha, com arvores fru- I-800.000,00. Facilito pag. Tra—
Loles
tifrras !ii produzindo. Tem confor- tar c/sr. Moura. Tel. 57-6164, TERESOPOLIS
com
t.ivel casa. totalmente moblliada. i-onv
|o:»,-' 3:,(i0 mais de C00 ml, á margem da Essala. 2 quartos com armários embutrada e a 2 minutos da Várzea. —
",
, em¦¦•.o.imk. im. . .„.. «-Í....I
tidos. copa. coíinha. 2 banheiros,
- Vende-se
..,.1 ( i*.
MO^í'nCUdesMrHnarSdolbbeirvísta'.!. .
de Cr$
!PETRÓPOLIS
com 2 quartos. 2 ralas, quano e ba- nacia df' n-s-entc oroorla
saS0.000,0(1
e o saldo em 5 anos. —
roníoríável
com
apartamento,
a!#m
dc
nheiro de empregada, varanda envl-;casa (>eo«rada) de
la *• dois quartos,
todas
as pr- Tralar
na
CASA
BANCARIA
car-ciro"- Cr? .
draçaos. banneiro completo, toda mo- ,,,00.00000
com eranrie parte facili- cas de frente,
dependências de ORIENTAL BRASILEIRA 8/A. á
ae ftiaiço. 1.10. s/ 700. Tel. 4061 e no
Rio. Av. Rio Branco, 173. S/ 801. Tel,
33ÜÍ1
15033
35C0
CASA EM
PKTRoPOLIS - Vendo
rm bom clima, casa 2 salas 2 qtos
banheiro completo, cozinha, o;:arto e
banheiro de empregada, muito acua.
varanda,
lareira,
mobilia,
Jardim,
louças, terreno
28x33.
Preço
CrS
1.000.000,00.
Tratar com Dr.
Arv
Coutinho. cm Petrópolis, dias úteis
e domingos a Rua 16 de Mano. IS5.
Tel. 4-S61 e 110 Rio. Av. Rio
%l 700
Branco. 173, s/ 801. Tel. 52-8S44 1
1Í481 3500
—— —
CASA EM PETRÓPOLIS — Vendo bc-

a rua Moreira da fon- 42-3j74. r Sr. JAYME D'ARAUdefonso.
habitada, distante do centro 5 minu!irra ,43, defronte ao Mll«eu. com
tos de automóvel e ônibus a porta. PFTROPOI
JO.
41B74 3600
\fnri
lom
,em
rKiiwrwj.1»
"**•.,
Preço Ci< 2.O0O.000.M. entrada Cr«
Frangaragem. Tratar com sr
—
800.000,00 e restante financiado - Tra- aqui O melhor empate de ca- cisco, Tel. 27-95')8 ou 27-0771 TERESOPOLIS
Vendemos
ur com dr. ARi cocTiNHo. em
na Várzea com sala,
.1500
apartamento
Apartamentos
de
salal.t.'
pitai.
Petrópolis. domingos e dií5 utels. a r
.
¦
7
1
nt0,
r07
banheiro deD em-

esludaromos a melhor maneira de

sssss

TEPP.snpOT.Ts _ u»r.M.m... ...:r.
inv., copa, coz., despensa, ctc. 102, tel.: 37-053
nos a partir de CrS 80.000,00 sem en- Vendo à Rua Cel- jj.
PKTRoPOLIS
trada C rm QQ meses sem Juros visitai
3500
Capela
ti apt. «¦"••>».
anexo, «s»
casa p>
ca'"2™
1» ea-l
Yen , cm área de 16x103 casa com- I""*"»« v- »!"•
"J
íI quitSS sala, varandS coP'a. éSSl H«|. ****& f\ «mpreffBdos c la- ESTRADA RIO-PETROPOLIS - KM Locnf n'l°llho?o ^m'Ãu»
li?""'
nha. banheiro completo, garage, quar- vandena. Vizinhança seleta. Pre- 35 - VcndeOios maravilhoso terreno T";.n. ,',',',; arr OTA _ -ríi.Jn.
to e banheiro p/ empregada, jardim,: ço 4 milhões,
estuda-se
forma! cercado de ricas residências modlndoLo-bdoo e 45-2849 •> a:i '™w
icõõ
, ,,-t-íllíi.
Preço: CrS 1.500.000,00. Tralar com iparto., financia-se Run Bartnlo- ;,'3(,ü m2' rr,m romitruçíio Iniciada de, ~.J£i.
rF.RKáOPOUS
estando
todos
ns
aliVende-se
um.a
residêneja.
os
aptoj.
Dr. Ary Coutinho. em Petrópolis, à j nl<.„ Cismán
¦'. «c
™Tr 1HO"'rr nrnvim..
"cn^S\"
ccncs "ro"1,,s e ' mct,'° de Paretle UK' l05' lra' wl- r :w-- recÉm-ler.
Rua 16 de Março. 135. 7.-. «/700. Te! ^1
!w . '..^V1
1
*?
levantada ç| 3 grandes ritos, grande minados, de sala e quano conjugado,
4661! no Rio, à Av. Rio Branco, 173, s/ ¦ - Scni?Siíl*
.„
.
.»
—
®
Av.
13
SOUBE
de Maio, 13, sala. banheiro completo, rico, empreg, e sala e quartos separados, Facilita13476 350u
801. 8». and. tel. 52-8844.
"*,* "nL^«
"ma grande varanda, existindo tam- se o pagamento. Ver com o zelador
««dar, sala 20. Tel. 32-0058.
p^^rtPrvTTS"
— v~«**'
Pl.TROFOLIS
Vendo, no Caian- \n°
•>.-.««' j fbem plantações de bananeiras, la- Benedito
o-.-nfi •1j0°
e tratar ''í Hua
Arartln PoiP01
' e..w".wt
!ula Araújo
-....-1..-..
_.«* Passo
r..„ dentro .1 terre.Jí! ".«
20x84.
área
-"•'!,G
de
em
casa
com:
goa,
ranjeiras ctc.
do
m Alegre 7o
andar, 5. :i03.(i.
salas. 3 quartos, armários embutidos,
"nl
no
riacl>-°- PrC(-'° CrS «0-"0"-00
27202 3l>00
banheiro completo. Ravagc. quarto e AS MELHORES casas c terrenos sendo íoo mil de entrada e o reto
'
cm Petrópolis,
se encontram
cucou num cnin
com Cm 35
banheiro
jardim, ; "M
para empregada,
deta-!
Maiores
senv
VENDE-SE
Juros.
Em
TcresóDOlis
uma
prest.
jirunujiB,
fruteiras, cozinha, gás, água própria. Ernesto Burrowcs Lida.. Avenida lhes corretores associados —
(residência com 2 ouartos l islá corn
com casa para casciro._ Preço: Cr$ 115 dc Novembro. 804, 4" andar. Av. Alm. Barroso, 90 s| 801-2 — Tels. lareira
I varanda toda'envidraçada
.nuu.wj.uu. iratar com Dr.Ary cou- .Telefone 4484, Petrópolis. Aberto W-43M c 32-B7r.o.
,.Mfpar« Inverno, ba.ihelro eo,„Pleto cl
'aos
box. cozinha, garage, lu, próprís e
*0mInfM
feriados,
e
ate
ás
.2:279„3;lflfl
Marco ^^"ÍNbo
t?i i«s1- '/-dn mobiliária. „ terreno mede I2x
- independência
noRlô àAv Rio Branco 173 8« si \1I'30 hol'ES- 23632 3500 PETR6PQLIS
«J.
lodo beneficiado, por Cr$
Vende-se ótima casa com 3 quartos,
801
Tel
52-8844 iMil ™.
i PETRÓPOLIS — Alberto Torre. —Xr.i» .„i» A. >.lmrm larrfim ,u 1,,- 800.000.00 a vlsta. noeAclo dc ocaslfio.
n-oo-f.
'"ifi_
PETRÓPOLIS — Vendo á Rua San- -Vendo a 40 minutos do centro de Pc- verno banheiro, cozinha,
dispensa, ""tar
~>02 — a Rua ria Ai>*e mblòia 11, sala
tos Diimonl. com 4 quartos, living, tropolis um ótimo sitio, dispondo de
tol; 52-8270.
quarto c W.C. pisra empregada tmvaranda, 2 banliciros. cozinha, gara- estrada asfaltada c luz elétrica, agua • „ue v tiep('• -'itô ile f: rramentas, Ter21717 3800
re. s.iln de jantar, quarto e banheiro encanada, casa rie moradia com 2 sa-|,cno (.om «o m», ({e frente.'mifEntre',-,'¦„
-¦ Veado
íjü«i3U1'ul,is
TERESOPOLIS
1
venao
Av
de empregada. Preço CrS 2.300.300.(Kl. IM 4 quartos e 2 banheiros toclnis.I «"'imãrtinta
OllO
«nn
i>ri.™-" 1
FacT o pagamento. • Tratar com Dr. Galinheiro, plantações e jardim. tem
veira Botelho, 281 prôx. Higino Pa la1.
,
l.lliUll l.l. 11. A vtoUM< .1: iinnnciado
feirorcom
MjU „
*'clroa Ll"" 50%
n„,,i
ce, ótimo apto, sala .qto. c| habiteAry^ Coutinho. em Petrópolis, Rua 600 metros de testada c 40.000,00m2.|re(jlJ„r„ .ro
T..f
»e.
in:vti um,
sc. Preco
18 de MBrço, 156, s/ 700. Tel. "-Cfil de aren, prestando-se Dará desmem200. nin
mu mil •
mil cniraua
entrado 100
e no Rio. Av. Rio Branco, 173. f! 801, bramento, preço Cri 7*00,000,00 com BENEDITO rias 14 as 13 hs.
Inf. c| Ribas:
,,en
K.2,
financiamento.
tcl.
32-975.1.
1150
3500 42-1337.
tel. 52-8844.
13474 3500-50 por cento financiados cm presta22300
_
3IK.0
— .
"*,.
de c*'S,''-i«.00-Tratar
Cr< 7.14(1.00 — Tr ''
— Vendemos, T-ni-.v,,.r,i
|Ções mensais de,
apt-.Fin"Telr^oiTr>c,;rhrAÍ<;6esn'r-(!!,s"is
.>
,
,=
jQUITANpiNHA
Rua 13 rie Maio. %*tm 3 ql, rtos l^^satieW ^R^L^ri C «» ""^ ««itandlnha. 2 a pariaS^rVno^e' ^TeZ
P"'"-'•q,Uin,n e.,wnh<,"'°
CAS ou cm Petrópolis aos aabadso e ln?",tos "'ados com mobília e a-- tetafone. confortável residência Pmí» empregada,
;„:\, f
de
cozinha, armérios em- dom(,lgos à RL.a Corone] VeIga
ms marios embutidos. Condições dc orla para pessoa de fino trato,
de

Vendo

ca?a

i

¦n

m*mmm

^^*fmfVW*WW^^*W-9*^W
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3." Caderno (Parte II)

DE

VENDA

COMPRA

PRÉDIOS

TERRENOS

E

ITATIAIA - MAUÁ

(CONTINUA)

SÍTIOS COM CASA
SERRA DO PIRAI

I SÍTIOS E CHÁCARAS — Entre em VENDE-SE em Salgueiro, munlc. de
— Hotel Fazenda da
um sitio dc
TERESÓPOLIS — Vendo lindo sitlolTERESóPOLIS — Apt»S, de sala Io-e LOTEAMENTO
—Apenas 2 horas dn Praça
contato com a natureia, adqulrln- Santo Ant. Pádua (RJ),
Grama
etc..
2
e
de
sala
extenquartos
numa
riacho,
dando para um
quarto;
altiklm.
70
Dutra
são dc 200 metros e com frente pa-! calizados cm quase todos os edifícios Mauá, 510via Pres. clima seco c saúdamts.,
Via Dutra. Próximos do asfalto. —
ia estrada enaaibrada — Area 16.500;da cidade. Preços a partir de Crç tude
d'A - tuado na Serra de Petrópolis, bom
Varanda, sala, 2 quartos, banheiro, co180.000,00, com parte facilitada. In- vel, ótimos lotes a partir de CrÇ .. Vendemos cm Sao Pedro
metros quadrados. Preço Cr}
^àa^m água caw«
resasfalsinal
o
da
rod_o\ia
e
com
dcia,
a
margem
Tereso40.00,
um
na
idnha
en-'formações
Administradora
pequeno
c tanque. Terrenos planos —
cento
de
matas,.instalação
20
tuiha,
um
rios
cMmaf
de luz, paiol,
188.000,00, sendo
Terrenos planos, com aguas marn-:
por
para pescas,
tante em 100 prestações s.
juros. tada, ótimos lotes dc lo x 41) jun-, aguas
do 3.000 até 20.000 m2 ou mnis.
cachoeiras for- gerador "Irnc" mono e trlfásico de vllhosas. Altitude 800 metros. ClimaIáreas
trada e o restante cm 5 anos, semi polis Ltda., no Parque Regadas, 95.
nascentes,
'
teluz
e
Todos os lotes Com água,
Tratar com FREDERICO, nal
juros.
to á lagoa. Pagamento a longo jmantj0 piscinas naturais. Dentro de 2 kva c um motor Diesel alemão de (ie Teresópolis na Rodovia Dutra - Atua e Luz da Llçht, ligadas. Gasresidências,
lindas
ITERESÓPOLIS — A Administradora lefone, já com
— |br,as' Fcnns imediatas, saudo • aleAv Pres. Vargas 534, 2.° andar.
sem entrada c sem juros. ,poucos ,jjas entrará em obras, ho- 8 HP (estes dois últimos podem ser área de 3.000 m2, até 50.000 m2. —
14073 3600 1 Teresópolis Ltda., tem á venda no dois clubes recreativo, campos de prazo
Construímos
Dista Local de recursos. Grande futuro. Pa-|Krla para a família!!
negócio).
não
no
ou
incluídos
Cavalcanti,!^
Solicitem
Comunl
i—~~7Tr, „,.,. .—-" „
banhos
de
sauna.
prospectos.
com
Municipio, terrenos, prédios, sllios, basquete, votei, futebol, piscina, laCachoeira e também em 90 dias nos terrenos Que
km da cidade dc Pádua, é ncrama deslumbrante.
de
5
cerca
—
dc
ImpeDepartamenío
A.
Edifício
S.
no
TERESÓPOLIS
Parque go para remo e pesca. Hotel Junqueira
Cam-se mais depressa possivel pacom
íazendas, etc. Informações
Alguns atravessados porl V. escolher dentro do loteamento.
todo servido por variante de florestas.
500 metros. Clima excelni7881 3600 magníficos apartamentos, estauran-j Vendas Imobiliárias. Av. 1.1 dc ra adquirir lotes em boa situação, quase
rial — Vendemos os últimos apar-1 Regadas, 05.
rodovia federal, e fica a 700 metros rio volumoso e cristalino ao lado de' Altitude
"Darkc").|c
te. Grande financiamento. Proprlctficm
fiatra-lMaio,
êste
iste
Para
LTDA.
conhecer
a IMOBILIÁRIA GOULART
23, 10" (Edificio
tamentos deste edifício, já
da vila dc Salgueiro, com moderno espetacular Ciube de férias JA em j ria
xeresóPOUS - No alto, melhores te e bar.
Loteadora Moutanhês, S. A. Av.
Proprietária
Inlormaçocs ;))ontos vendo, prontos, 22 apt»s. grds. ente veraneio, reserve o sen lugarlrpel, 42-8177
Loteadora
armazéns, construção.
iTels: 52-2616 e 32-9413. Condução grupo escolar, farmácia,
liai dc construção.
Nilo Peçanha 26, sala 811 — Tcls...
4224G 38001 gratuita para visita ao local aos etc. Preço e condições a combinar. Montnnhês S. A. — — Av. Nl!o Peça-1142-5011 — 22-4548.
no local, rua Duque dc Caxias, jc pequenos financiados com pequena pelos tels: 52-1842 e 22-6400. Subi-1
27174 3800
Tcls. 42-5011 ou
da aos domingos e feriados às 7 hover e tratar no local com o sr. JO- nha. 26, sala Sll
n.° 82 ou na Administradora Te- entrada e alguns terrenos ótimos. Inf ras
mo FAZENDA — Vende-se no 9." Distritoj domingos às 8,30 horas, da Rua SÉ MARTINS.
22-4548.
Mais
detalhesc
27173
da
manhã.
3800
no
Tel.
Alto.
3909,
Bclvcdcrc
Hotel
ResaDantas 76, 3? andar.
rcsópolis Lida., no Parque
36CO Lauro Damasso, Nelson Magalhães, de Campos, Estado do Rio, uma gran- Senador
23660 3B00
das, n.° 95. "880 MOO Rio 58-4441. 22140
dc Fazenda com 1.400 alqueires geo-;
20386 3800
Rua México, 111, salas 902-3.
incal- FAZENDA — Junto Amaral Peixoto. CHÁCARA - C| 3.100 mt2 - Aluga-se j
— Vendo apto. final
florestal
com
reserva
métricos,
!
3700
TERESÓPOLIS
45498
DESEJA comprar ou vender torre- ¦ de construção de quarto e sala, seculável, constituída de madeiras de
sede 40 casns, armazém. ou vende-se dentro da cidade de Panos, sítios, casas e apartamento.-: — parados, Jard. Inverno, banh., com ARARUAMA — Terreno na praia, a le'. e com 200.000 pés dc café novos, 200 nlqs.
muita fruta, água,
eng. farinha e de cana c| fab. mela- raiba do Sul, c 'Aluguel
PLÍNIO
dc
Procure
o escritório
Abundanandar,
de
terceiro
Peino
Estr.
Amaral
franca
e
dn
mas,
em
cozinha,
metros
produção.
box
CrS 4.500.00 Distante 15 Km.
luz e boa casa,
fornos,
tralor
com
impleserra,
do,
Vende-se um sitio de ,
TRINDADE. — Av. Delfim Morei- frente paro a Av. Fellcitano Sodré, poucos
dr Resende
em
fertillssi- mentos,
xoto, asfaltada. 50 contos à vista, o tes quedas de água, terras
la- mensais. Tratar no Ria á Rua Ba- pasto e capoclrcs e o re>to em 13mata!]Q5
j
19.000
"Amaral
grandes
pastarias,
ra, 306 — tel; 259.'.'
Pei-j ranjeiras
— CopaI Preço Cr? 350.000,00 a combinar. Va- restante u combinar. 52-4521 (Av. mas. próxima à rodovia
000 mí
m2 OPrto
Ha KOCJOVia
Rnrlnvh
301
427
rata
Ribeiro
apto.
bananal
capuproduzindo,
Peno °*
virsem. CHmn euiopcu. Terrenas bem i „
. ,
CrS 420.000,00. Informações Churchill, 94 — s, 709) — 47-3128. xoto" — Preço dc ocasião. Tratar. .
17297 3800 conformados,
500 rezes, várzeas, riachos etc cabana.
2o lor atual
uma
Presidente
dc
so'
Dutra,
vendo ótimo apartamonto com
alqueires
Estação
_ Sl. jarbas.
22-7600[
Mi"
telefone
229221
;)2..lfi71
3700
com
o
tc,.
- Carvalhelra, Quitanda 20, sala 102
proprietário
com
21803
area
sala, cozinha,
geométricos, Cr? 3.400.000.00; outra ldu(>| V-0UT0'
3600
quartos,
chamar; CELESTINO ou JUVENTICouto município
mimirimn ria
Kln
SITIO ¦ Campo Grande — Vendo com
cie
No9
Pre80
alqueires
Crs
empiegada.
dep.
3.200.000,00
—
e
25
Morro
Azul.
tanque
CASA DE CAMPO
23339 3800:
,
NO. ?EÜ?00|FAZENDA
- 200 alq. Silva Jardim, com 3 ótimas casas, de 3 qts., sl. e de- por cento de entrada c o
resto fi- va Iguaçu — Tratar com M.
ço 650 mil cruzeiros, facilito paga- j TERESÓPOLIS — Ver.do no centro da Município de Vassouras, 2',i hs. do
riacho corre- pendências, terreno c 28 mil m2, luz
No melhor em pátios e nalr,';
DANTAS;Fuks.
mento. Vendo apartamentos prontos ,.i(I;icle á Rua Capiberibe. calçada com Rio. Vende-se à família de tratamen- ÁREA DE 15.000
Rua da Assembléia 104,
própria
-^•^u^Sn/
pé da gos grandes váize^taa estrada - da Light, Água n,i
c em construçlío, cm vários edifi- {iRUa ,, luz, ao lado dc magníficas to magnífica residência cm terreno delgonto de Guaratiba Barra, ao terrei>. ^«gj^an
22.0M por a q. -CARVALHEIRA-I toda extensão, o
Serra, na Estrada do Morgado
27171 38co!9.°, sala 910.
29079 3300
cios. Terrenos, casas c silios, em- residências e 24 m depois de um edi- 4.500m2 todo arborizado com quá- "9
Esà
diversas,
fruteiras
junto
!0...
;ras,
P'»™, enxuto, todo plantado de,Quitanda 20, e|
fjcj„ dc 4 pavimentos e em frente tro quartos, salão, copa-cozinha, bavários loc.iis. PLÍNIO TRINDADE,
talasfaltada
cl
ti-pcla
da
Ilha,
ótimo pára construirl
i
Av. Delfim Moreira, 306, tel. 251)3 l ao eixo da Rlla Trniri, magnífico ter- nheiro completo c/ box, e grande va- cltrus e banana,
— Em Silva Jardim, sede bus e bonde, por CrS 1.500 mil par20297 3600 ron0 dc 12 x 36. Preço CrS
randa em pedra trabalhada. Quarto e uma granja e casa de campo. Uma FAZENDA
à vista e parte facilitada, podendc
eapoei-;te
num
250
medivisas
das
galinheiros,
pastos,
os
c
percurso
pocilgas,
de
100.000,00
dependências p/ empregados. Abun400.000,00, entrada
lavouras, no-'do receber parte cm epto. de 2 qts.,
tros é o rio Portinho. Zona mais Ba- rSo, bananal, cafèzal,
TKRESOPOLIS: —¦ Vendo linda casa restantes financiados em 5 anos. Tra- dáncia d'água. Preço base CrS
rega- na Tijuca - V. Isabel ou Grajaú mobillada centro de jardim (existem lar cí OSWALDO SANTOS PARENTE 1.000.000.00 facilitando-se parte. Pro- lubre do D. F. segundo o IBGE. Des-1 mar, galinhas, cavalos, porcos,
3800
do sitio Nirvana CrÇ tos, camidnete Ford 52 — CARVA-Tcl: 27-7163. '. 127
~7~
poucas Icuais em simpatia, beleza e — Av. Rio Branco, 12 — Salas 413 e curar o Sr. Gregório junto ao HotelImembramcnto
~~'„—Z~ ',
¦ „ iLHEIRA - Quitanda 20, snla 102 —IVENDE-SE
3600 Ideal em Morro Azul. Tratar no Rio to-000 o m2. lei. 37-2S-.5.
20464
harmoniai atrás da Prefeitura CrS .. 414.
da
30
minutos
a
prospera
18710 3800 2'>-5tl20
2P109 3800
com o Sr. Sérgio. Tel. 42-3740.
SM facilito — Sr. SEABRA 27-90D0.
cidade de Macac, 50 alqueires geo1005 3600 TERESÓPOLIS — Proprietário ven— OU troco fazenda, toda oUiRODOVIA — P. Dutra — Excelente métricos a Cr? 25.000,00 o alq Bom
20232 3700
VENDO
'".parte
frende
construção,
apto.
em
final
dc
—
renda,:«itio
dando
renda,
VenP.
em
Azul,
Mauá
Morro
40
min.
da
a
sitio
colono. — Inf.
á°ua e casa dc colono,
nasi0 água
past0,
LINDO BUNGAI.ô — Vende-sc, esti- te, c: quarto e snla separado, cozi- ITATIAIA - Vendo neste centro oe
de 4 c0SaS) \Uí elétrica, do barato — Facilito — 58-4618. nii
t „
c
j0nc.E - 25-3383.
UW> ,,uuljC'
J
lo rústico, moderno, belo jardim, no nha e banh. c; box n Av. Feüciano veraneio, o mais futuroso do Brasil,
Brasil,
22218
3800
u
boa pastaria e demais;
17203 3I.M0
melhor ponto de Teresópolis. Preço Sodrc. Preço 3O0 mil a combinar. — servido dç Ônibus, lotações e trens
-.
41679 3800
utj]ldadês, Tei. 26-4297.
_„
950 mil cruzeiros, inclusive mobília. Inf. 43-0604. 29414 3600 ''"" '"'"''* "'''""" "' "'' ':"
a
'¦l-véndê_!S1T10
Coqueiros
Vendo
ótimo
Bairro dos
tci'..T.o eom
MENDES
Xtua Slncorá 31 — Chaves na Aflén. SÍTIÕ"EM JACAREPAGUÁ
magníficos terrenos para ca, sll
TERESÓPOLIS — Vende-se aparta- tante.
Sitio ci 8.300 m2., tendo ótima casa!ii.000m2., com algumas benfeitoria.-,
fiitio
em
localização
um
privüeCia Chevrolet com Snr. WALTER.
à
com
frente
Ks-|se
cie
campos
para
varanda ealão, 3 quar-jpequena casa de tijolos, alicerce para
44 3600 mento mobiliado com s. qto. conjug.
tratía Nacional de Itatiaia, na parle giada, medindo o terreno 15.000 me- de moradia cl completo,
copa-cozinha cnsa regular. Estação de Cosmos, junKit. banh. pequena entrada resto fa- mais
todo arborizado com los. banheiro
a:tros
de
2.000
medindo
quadrados,
pitoresca,
—
3600
26-4768.
21780
garagem, to à Av. Cesário de Mello. Caminho
TERESÓPOLIS — Várzea — Vendem- CilltadO.
5.000 m2. Preço CrS 80.000,00 o me-|plantas c árvores frutíferas e piscina e fora casa p| empregada,
Preço CrS das Amendoeiraa n. 508 — Tratar pelo
e
horta.
se lotes dc terrenos, à Av. Delfim
tro quadrado, c' 20% de entrada c os de 15.00x7,00 com água corrente. Pos- piscina, galinheiro 50
por cento facili- fone. 48-1314. 8996 3800
Moreira (fim) cm frente ao n. 2566,
restantes financiados cm 10 anos, ta sue casa dc moradia confortável e 1.200.000,90 com — Tratar
à Av. Rio,
Vale do Paraíso, com linda vista pabela Price. Tratar c| OSWALDO SAN- completamente mobiliada. Preço CrS tados em 5 anos
Pafsar bem c ficar
-;QUEM
ra a serra. Facilita-se — Tratar com, . vt-nri, (RETIRO "CAIÇA- TOS PARENTE — Av. Nilo Peçanha, 3.500.000,00. Ver sábado e domingo à Branco 131, 4." andar, salas 406-7 3800! rico em QUER
conjunto com a família planREBOUÇAS.
29313
RAUL
— Salas 413 e 414.
MOREIRA, á Rua do Hospital 172. no | VHKANI41U
Tratar
12
Covanca,
1838.
Estrada
da
pelo
— i tando criando animais em ótimas terÍ5779 3600 RA") — Vendemos 5 lotes c/ 10
20465 3700 teleíone 57-0195 ou 23-1108. Facilita-se
Rlpj- 47-0410.
CITROLANDIA — 5 min. da Estra- ras 110 Estado do Rio tratar Rua Setio
junto
metros
quadrados,
mil
3800
do
—
pagamento.
23318
parte
Vende-se apartaTERESÓPOLIS
nador Dantas 71. 21774 3800
da Mauá. Teresópolis vendem-se
Rodovia'guaratiba - Vende-se 2!) lotes
mento com 3 quartos, 2 salas. 2 ba- lago. Quilômetro 73 da
tendo 2 esquinas 100 frut.
m2
000
3
Vendo
urgente
EM
SURUl
ali-SITIO
próximo
GRANJA — Vendo c| lG7.0O0ni2. c|
nheiros, cozinlia e quarto dc empre- Ptc. Dutra, logo após o monumen-|umn área de I4.500m2,
alqueres, distante 45 minuto.-.' enxertadas. Inf. 45-2912 proprietário. confortável casa de campo e casas
com|com
bonde, informações
22471
3800
gada — Tcls.: 57-6164 e 2263, cm Te- to Rodoviário. Cavalcanti, Jun-|nha de
S. A. - Rualda praça Mauá, intinerario pela nova
Tlõnartameiitn delBRANDON SCHILLER
para caseiros c empregados, galinhclrcsópolis.
2510 3.Í00 queira S. A.
Móxico, 119 - Grupo 202 fone -estrada Rio Teresópolis. com dlver- MURY - FRIBURGO — Ocasião — ros, abundantíssima água dc nasceniri«T
1
do
tlc
13
Av.
Imobiliárias.
—
Vendas
nascentes
ri'áterreno
frutíferas,
Compro
sas
arvores
TERESÓPOLIS
23614 3700
"Darkc)". 42-0329.
Perlo Hotel Belvedere, vendo belos tes próprias abastecendo e renovan,
., ¦
perto de Praia, preço mínimo
plano até ir.il metros quadrados,— per- Maio, 23, 10° (Edificio
desde 90 mil cruzs, e peq. do constantemente bela piscina, luz
de- gua,
VARGEM ALEGRE - Vende-se, deSr. Tcl.: 42-8177.
CrS 400.000,00 á vista - Tel. 22-7971 terrenos,
to do centro, ofertas 22-7102
— Infs. Rio, tel. 42-7531.
própria, pequeno lago e tanque para
ao Haras Vargem Alegre, si- e 22-7025 — Rio Branco 151. 15." an- entrada.
NORBERTO. 23391 3800
3700 fronte
18744 3800 criação de patos, marrecos c peixes
tio c| 7.O0O m2. c c| duas residências dar sala 1514. 28045 3800
42245
—
—
V''ndcárvores frutíferas, ao lado da EstrnTeresópolis
TERRENOS
ÍTAIPAVA —- 63.000 m2. Desmem- O sitio é conhecido como do CarneDO RIO — Vendo ft 4 horas da dos Bandeirantes, ótima estrada
se 2 terrenos no loteamento do Terc- brado da Fazenda Manga Larga. Den- rano, preço Cr? 609.000,00 c| grande ÁREA — Própria p/ sitio, próximo ESTADO
com
fazenda,
Niterói, excelente
até à poria, por Cr? 5.500,000,00 mesópolls Country Club. na Estrada Te- tro de ano e meio ficará à uma hora financiamento — Av. Almte. Barroso à Praia dos Bandeirantes, frente p/ de alqueires
geométricos, com ótima tade cm 3 anos. Ouvidor 183 3." sala
resópolis-Friburgo, Facilita-se o pa- do Rio pela nova Estrada. Vende-se 90, Dl 207 - J. C. FARIA — Tels. Est. do Pontal, 40x130 ms. Desmem- 900
14
casas
estado,
bom
em
casn-sede
gamento. — Informações pelo telefone com belíssima vista, tendo 340 metros 22-7936 e 42-4978. 22200 3700 brada em 2 IU. de 20x130 ms. Cada pnra colonos, pocilgas, serrarln, gran- 303. Tel: 43-5340. 20340 3800
•13-5025.
27000 3600 dc fiente e é cortado por um rio que
Dá de 1udo des cafezais com 5 anos. Imensa área
— Grande ocasião — VenÁRÃRUAMÃ — Vendo lotes urbanos, um c/ água encanada.
ou lis. separados, cm mata virgem eom grande reserva FAZENDA motivo
— V-mde- Ique poderá mais tarde ser represado
—
Terrenos
Preços partir 100 Vendo a área total
TERESÓPOLIS
ao
de força maior, bacomercio.
de-se,
Junto
por
salngo.
—
c
!
de
Clima
um
TelefS. 47-3467
de madeiras de lei, grandes aguadas rato, urgente, 655 alqueires geomese lotes, no perímetro urbano, c/ 600 para formação
mil pagavels em 100 meses — LA- ótimo negócio.
Er;isAv.
Informações
à
ms.2, a 7.500 ms.2, preç s a partir lubérrimo. 255, 6." and. Tel. 42-3130, CERDA — 45-2412, 27173 3700 22-1752. Facilito. ri.:!?10 oriundas de nascentes própria com tricô, CrS 10.000,00 por alqueire, percapacidade pnra 30.000 kws., moinho lo de Angra dos Reis, 170 Km da
CrS 140.000.00, com entradas ~l a partir! mo Braga,
13593 3700 FRIBURGO — Vende-sc ou aluga-se GRANJA — Sitio — Vend.) magnífico, movido n
quedn dágua e etc. Preço Praça Mauá, 120 Km de asfalto. 2
ile CrS 40.ooo.00, o restante
grande Ramal 405,
bela
topografia
recreio,
ou
renda
fncllitn-se parte do rios. 15 cnhoeiras grandes e 25 pefrente, no paia
facilidade de pagamento c parte faci- ATENÇÃO! Vendo terreno cm apto. grande, novo de
è di- CrS 13.000.000,00; anos.
residência
Boa
plantado.
todo
o
Informações e
5
360 alqueires de matas virlitada em 10 anos. — Tratar c/ Fl- Cabo Frio de 12 x 50 perto da centio — 750.000,00. lei: 45-1123.
Água e luz. farta pagamentoá cm
benfeitorias.
versas
Av. Rio Branco 151, salas quenas,
13452 3700
GUEIREDO, Av. Rio Branco, 311-B,
gens, grandes várzeas. 50 casas de com
e estrada asfaltada. detalhes
à
condução
porta
D'Azur.
—
Cote
110
Conjunto
REBOUÇAS".
22
RAUL
406,7
praia
encanada e luz. Usina
loja. — Tcls. 12-2065 e 42-2064.
ms.2, podendo ser trans21355 3800 água
5.000,00 o saldo BARRA DA TIJUCA — Ilha do Go- Área 14.500
22134 3600 Sinal somente
turbina com dinamo de 4 HP.
HP.
clube,
férias,
de
Colônia
om:
formada
600,00. Preço Cr$ vernador, Niterói, Araruama, Saqua- colégio ou casa de saúde. Excelente ATENÇÃO — Encantado — Vendemos Facilita-se. Renda atual 150—mil men-e
TERESÓPOLIS — Vendo lindas re- cm prestações
Livre
Luz, Mendes,
de carvão e banana
— Tratar tel.: 26-0281 rema, Caxias. Praia daVendemos
—
ter- localização na Estrada do Monteiro,
os últimos aptos., ns. 101, 102, 202, 303 sais
sidéncias. Sítios, água própria, gran 30.000,00
Estr. Rio-Pctrópolis.
qualquer ônus.
nn D. F. — De- e 403. da Rua Bento Gonçalves. 507, desembaraçada- de22-9094.
de jardim, pomar. Centro da Cidade. — ANITA GELBERT.
renos bem localizados. Todos com em Campo Grande,SIMÕES,
MARIO
inf.
e
52-0820
da
Light,
21583 3600
^
com sala. 2 qtos., coz. c/ gás
Tel. 22-0731.
17891 3700 escritura pública. Detalhes na Pen- talhes com SR.
^
banh. compl., área c/ tanque. Preços
111, gr. 504. 22-3033 29-4712, Cr$ 1.800.000,00. Estuda-se
3800
TERESÓPOLIS — Vcndc-se noi ARARUAMA — Vendemos á--ca com sylvanla. Mcx.
12868
—
no.
com
Vendo
sinal
condições.
440.000,00,
3700
CrS
27092
a partir de
FAZENDA DE GADO
"_26
bairro Vldlguelras, ótima gleba, 63.800 mts2 — Sendo que 290 me- de CrS 20.000 00, mnis 80.000.00 na es- E Mato Grosso, com 7.000 hectares
- Vendo cl 26 alq.
alq
geom.
geom.
SITIO
Vende-sc
áWÜ.4Õffm2
Estrada
ARCOZELO
bem localizada, plana com 6.352 tros de frente dá para a
inferiores ao nu- aproximadamente, toda cercada, cl pocritura,
— perto, EstacfiolHote
plano, aceltan- ótima situação, confortávelluz.residência
falta água. Para. visitas mares, piquetes, pastos cm toda a:
dc frente. Amaral Peixoto, tôdnvistnasfaltada
Preço guel. Naoprestações
m2, sendo 80 metros
e
„U geladeira, la-1 com água canalizada
ou facili- do-epermascom
à
- área cnpões. e 80 por cento livres cie
P
Preço:
1.200,000,00
Vcnde-sc toda a gleba ou parte. tados — Tratar na LOJA DOS IMO-vadeira X ameVicnnas8,ia embala- Cr$ 2.000.000 - Aceito como parte, projure.ii1 no local o s ^ Alficdo.
F.i.UBEiKA, enchentes. Conta atualmente c 1 USldiferença: Base de pagamento imóvel 110 Rm. Tratar 1 Tratar na ORG. DANIEL
Tratar pelo tcl.: 27-5012 das 8 às VEIS — Av. Copacabana 664 — Lo-1 gem, acertando
2." andar. Tels na siderúrgica; fábrica de cimento;
|27-9953 - 27-4768 - DINORAH. I Av. Rio Branco,c 117,
10 e das 19 às 22 horas.
la 22 — Tcl: 37-3963. — Ate ns 22 140 contos - 48-0270 depois 19 hs.
52-3877. 29357 3800 jazidas dc manganês etc. Preço CrÇ
17342 3800! 32-3638. 42-0975
37001
15776
de-;
3700|
3600
10833
horas.
179
B noo 000,00 a combinar. -Maiores PrCS.
AV.
talhes c] J. MALAFAIA

Sítios e Fazendas

CABO «UO - ««ÇAM^ ^ÍÍS^^SSHSI-fi!

PRESTAÇÕES DESDE
CR$ 1.300,00

SRS. INDUSTRIAIS
E CAPITALISTAS

FAZENDAS
MATA VIRGEM

Preço Fixo
Sem Reajustamento
Com Grande Financiamento

Ed. Fred Lowndes

Terreno pi veraneio

RUA HADDOCK LOBO, 17/21
Apartamentos com sala, saleta, jardim de inverno, 2 quartos com varanda, banheiro, copa-cozinha, grande área de serviço dependencias de empregada e GARAGEM.
INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO E
VENDAS:

I.

CHAZIN
S. FEIGENBAUM

RUA URUGUAIANA, 104 - 5.° ANDAR
— SALAS 504/5 — TEL: 52-1782

Atende-se, diariamente, no local, até às
22 horas.

SUPERVISORES DE VENDAS:
Michel ChÜmper e Frida Sepcarú

4.7, ., 410 - TggggJ

gs,

RODOVIA Presidente Dutra com Para
407,|
sítio fazenda ou indústria,
c ...|
m de frente p| esta rodovia e
2au
134 009 m2 c benfeitorias como, frupés de café 200 pés dc árvores
t!ferns diversas, um alqueire paulistá dc eucaliptos c] mnis dc 10 anos
c ainda água nascente em abundancia CrS 1.500.000.00. Tratar 42-(734
02-0403 — IMOBILIÁRIA IVAN CORREA.
*im 380°

No melhor
local da

l*fmmhm^h
..vHHMOTO EM 90 MESES

Local prívSegíado •
construção em ceotfo de
teneno • todos os
apartamentos de imtSB.
Rua Marquês de SSo.
Vicente • Praça Augasm
do láffia. Ponta laminai
de bondes,
Ônibus o lotações*

JA
CIADAS
Poro moradia, ronda ou rovon»
da — Prtço lixo sem reajusta,
mento. Acabamento primorosa
com peaxo de entrega iem adia.
menlot. "Ptay-ground" moderno

edifício

e Magottoia Caloria do «miado fcciaL

m:lrav,'lhc;^
Vendo
FAZENDA 400
fazenda com 245 alqueires de 48.
m2. entre Casemiro de Abreu e Silva
Jardim 70 por cento cm várzea 30
alqueires de pastos cercados, vários
de
nascentes cortada pela estrada
por
Casimiro dc Abreu c também
um Rio c futur.-nienle pela B.R.-S.
Roa sede, água encanada. várlns cnsas de colonos/c uma grande reserva
de matas (madeiras dc lei). Tambem cortada pela E. de Ferro com
2 estações dentro ria fazenda. Pre—
ço a combinar, com A. ANGEI.1M 710
Av. Amaral Peixoto n. 35, sala
ou à noite pelo Ul. M™^
^

Área Industrial

Vendemos ótima área, plana, eom 4.575 m2, com lui e força a
30 metros da mesma, tendo 50 mts. de frente para estrada asfaltada,
próximo ao quilômetro 18 da Estrada Rio Petrópolis. Preço CrS
500.000,00 — sinal de CrS 250.000,00 e o restante em prestações de
CrS 10.000,00 sem juros. Mais informações com a IMOBILIÁRIA LEMOS LTDA., à Av. Nilo Peçanha, 26 — sala 706 — Tel. 32-1993.
42014 91

NOVA-FRIBURGO
TERRENOS, LOJAS E APTS.
"Jardim Marajói", "Parquo ImpeVendem-se lotos c chácaras no
"Parque
Itaporanga" bem como lojas e apartamentos prontos
rlal",
e em construção no centro da cidade. Vendas e Informações «m Friburgo com Sr. DANTAS à Rua Portugal -• Edifício Mara|6l, loia,
n« 5 — Tcl.: 2185 e no Rio — Telefone: 52-3000. 28098 91

Ml

SITIO
PARA RECREIO EcmRENDA
clima ado-

Vendo otlmo, situado
do
rável altitude 500 metros. Dista
R-'o 1 hora e 30. Ônibus diretos e Cer.trnl do Brasil, mede 85.000 m2 cm
diversas,
bosques. Jardins, lavouras
produção,
pomar variado cm franca dormitórios,
residência confortável, 7
3 quartos de banho cm cores, varanda, saleta, copa. bar, cozinha, pin.-, de
mármore, grande llvlng-ioom com lnrelra. Luz elétrica, água encanada de
mina abundante, turio totalmente mobilindo. Casa p| caseiro, corlhclrns,
—
galinheiro e ceva. piscina rústica. com
Rara ocnslào. Maiores detalhes
sr SOARES. Av. Pres. Vargas 435,
9<\ sala 003-A — Tel. 43-0655.
13753 3300

PE0UEHA FAZfNDA

Mínimo 40 alqueires distante ate 4
horas do D. F. bom acesso, casn dc
morada, curral, casas de colonos, paslo e algumas várzeas. Boa áRiia c luz
— Pagamento parte A vista e parte
facilitado. Tel. 38-0177 ou cartns Peste Jornal n. 17337 Sue. Cop.
17337 3800

IDMINISTRIÇIQ
DE BENS IH GERAL
&i7i<MiwUa
ZIRTAEB

DF mÓYEIS PARA SfMOA
Dt CQHD01MM0S
INCOR POR AÇÕES
IOTEAMENTOS

Agenciamento de compra t
tenda de imAvcii
- TEL 23-3996
RUA DA ALFÂNDEGA, 81-A 1.° AND.
RIO DE JANEIRO

competência.
ZIRTAEB significo: eficiência, honestidade,

VENDEMOS

do México, 119, o
CENTRO — r.dlfícin Nogalrs — Vendemos Ituae rnzliih»
americana.
apto 409 com saleta. (luas salas, banheiro
trél
Preço CrS 1.100.000,00 'enilo 40% dc sinal e o restante em
Situada á margem da estrada Rio
anos. Chaves com o porteiro.
S. Paulo, nn Fazenda da Gramn, ven-l
Luzia, vendc-se espaçosa, ninrin náo habitaria.
'donim — Kua do México, 45 esquina da Itua Santa ocupado,
CASTELO
lo'
o secundo andar rom 383 metros quadrados,
Facílita-se — Informações tcl
37.7704 _ Sr. GUILHERME.
racSo. rnm rnntr.Uo dc dois anos por terminar. Preço ba«e Cr»
17844 3800
5.WH).000,110, parte financiaria.
- Vendemos no F.riltlrlo
TIJUCA — JUNTO A PRAÇA SAKS/. PESA
CONSTRUÇÃO
Monteiro — (>< quatro últimos apartamentos,
—
Vendo C D alqueires geomítricos
ADIANTADA, TERMINADA A ESTRUTURA — Inral privilegiado,
(le
frente
serie regular, queda dágua,
construçio dr primeira ordem, todos os apartamentos de frente, tala,a
1.000 metros parn a Estrada Prf*. Dudois quartos, banheiro completo — rom azulejos em cor, pintados
tra Km. 7!>. preço d* 2 milhões »
cozinha também pintada a óleo. Tanques com pedra nürtnorc,
óleo,
13
Av.
com
combinar. Inf. Cl TAVARES.
azulejados, "play uround" sob pilotis com 412 m2. (iaracem
12.
Tel..
5)
andar.
de CrJ
11".
de Maio, 13,
boxes privativos. Preços a partir d<- CrJ 807.000,00 Sinal
o
deduzido
42-74Í6.
23550 3800
infV
20.000.00 Na escritura de promessa ile Vinda
sinal, 60'V de arõrdo com o andamento da construçio, 3l)'V em Ires
anos'após h entres» rias chave». Entrena no prazo lixado iem re" Bananal. Srrajustamento - Rua HENRIQUE FLF.IUSS n» IM, esquina de MonVendo bem próxima
senhor llastltonl.
ra da Bocaina, ótima fazenda com 150
alq. paulistas. A 1.300 mts. de ul-,
BOTAFOGO — Vendemos na Kua (iullhermlna Gulnle, 101, luxuosa
tltudc. com Inúmeras quedas dágua.
residência com Iodos os requinte» de conforto Hall de entrada em
Podendo produzir luz. piscinas natumármore porliuués. Ilvlnc. sala de Jjntar, toilette iocUI. cozinha,
rais, água cm abundância, a 3.30 do
térreo. No
quarto de emprerada e W.C. de empregada nn andar rom
Rio. estrada até a porta. Local pntalerla
sejundo andar, cranrie dormitório, quarto de vestir
vilegtario para um Hotel ou Colônia
de armArlos embutidos, dois amplos quartos, varanda e dois hade Férias. Preço Cri 3 milhões —
nheiros Jardim, caracem. construçio dt ipiítro «no». Preço CrJ
Tratar A run México 3. sala 1 710. —
•
3.X00.000,00. Ver no local.
D.strito Federal. 29320 3800
(iarlhaldl, *2, n aparta—
AnitA
Kua
Vendemos
k
COPACABANA
cozinha amerlbanheiro,
conjucado»,
c
de
sala
410,
quarto
mento
cana. Cheve* com o pf.rt.-irn Preço Crí 40O 000,00. «'ndo CrJ .,,.
Vendo em Niterói a mela hora das
150 000,00 de sinal c o restante facilitado em tré» anos.
Barcas, c 300.000 m". em pastos. —
plantações, etc. águas prprias: otl- j
e
telefone;
i
ma sede, confortável, luz
estibulo, paiol, garaje e demais ben- |
feltorias. aceito Imóvel no Rio em
parte do pagamento. Pre«. Vargas,
446, sala 1506 — JOSE" BARROSO.
10*. luxuoss33O0 , BOTAFOGO - Alutamo» a R»» Gullhfrmln» fíulnle
de vend»».
23382
meniV mobillada. conforme descriçio admi na seção
Aliijiifl Crt 30.000,00.
i Pral» do FUFl amf.nco - Atacamos no Edifício Ararun», sito «27.
CM, Ml, MC
ní.mero. 120, 22»,
o,
aparUmcnto,
m'nro.70.
* 121* de quarto r
Vendem-se lindos terrenos, na
915 101% 1021. 1201, 1.203, 1211
SIJ
SM
d» CrJ
maior part« planos, a 5 minutos
s*l» conJnz»dos banheiro e rrzzlnh». AlufUCl » partir
do centro r/ luz, acua r- telefone.
( ooo.OO. Cbaves com o porUIro.
com belíssima vista panorâmica.
no Edifício -Tamhaú", »lt« J Av N. SeÁreas de 1.220 a 3.000 m2: com COPACABANA — Alu*»mo»
I UM. o »parUmento 101. rom duas «ala». lr*«
roparahan»,
de
nhor»
de
bosques
eucaliptos.
de.fruteiras e
quarto» sala de almoço, doH banheiros loctait.are»copa-cozlnha,
de •"^'" «"'"
Pagamento em 60 prestações, sem
tr^nde
pensa, dependências de emprejad» ' com
tr»
Almucl
jeladelr».
unque »juleJ»do; todo moblliído t
Juros, e pequena entrada facilita22 «O",**. Chave» com o porteiro.
da. — Informações pelo teleíone
43M1 »l
27-4*21 e em Friburso no Parque
Suindara. tel. 2495.
12863 3800

CASA - SITIO
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FAZENDINHA

FAZENDA
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BELÍSSIMO SITIO"
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PREÇOS FIXOS.. T SEM REAJUSTAMENTOS

Preijos i parlir

ALUGAMOS

, 800.000,

CORRETORES
AUTORIZADOS:

•^-"V
•^wtorod''
EMPREZA

A-mY1^Hgtfnn" Ti*~^' *1 ih*aJl^^BMMWa

DE
Av

PROPRIEDADE
E CONSTRUÇÕES

CONSTRUÇÕES
Rio Branco,

"ECll"

J. C. AZEVEDO & C. FREIRE

Rua México, 31 -14.° - Grupo 1404
Tel.: 52-4305
LTDA. (Departamento de Vendas: Tel.: 22-4508)

- (esq. SANTA LUZIA)
257 - GRUPO 803/806 (sede própria)

VENDAS E EXPOSIÇÃO DE PLANTAS

E PERSPECTIVAS DIARIAMENTE

NO LOCAL

TrTbTr g 0 !

flfflflfl-flfljflfl-flflflflflflfl
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7, J!'!',v:-.^iWW^S.
* 3.° Caderno (Parte II)

CORREIO UA MANHÃ, Domingo, 11 de Maio de 1958

4

COMPRA

VENDA

INSTALAÇÃO PARA BANGO
Vende-se uma completa instalarão para Banco, no melhor ponto central desta capital.
1 loja subsolo com caixa forte e cotres de aluguel sobre-loja e mais 1 andar. Preço e
condições com AVERBUCK 32-9449.
™5 »l

DE

APARTAMENTO
Vende-_e apartamento òtimamente localizado cm Copacabana. Grande
salio, 2 quartos (ou 3 quartos c 2 salas) banheiro social, banheirinho deps.
empregada e garacem. Acabamento de luxo. Base Cr$ 1.800.000,00. Tratar pelos tclseS 37-2557 ou 52-0060 diretamente com o proprietário sr.
91
Jo.K-.
28168

0 EDIFÍCIO
BROADWAY

Casas de Campo Semi-Fabricadas
Não espere a canicula para edifi car sua Vivenda. Seu bom gosto e
bem-estar serão satisfeitos, na Praia ou no Campo, com nossos modelos
SEMI-FABRICADOS, os únicos que admitem originalidade. Em acabamento Rústico ou de Luxo, com instalações completas, projetadas por arquitetos, nossas Vivendas são as mais
ORIGINAIS — PRATICAS — DURÁVEIS — ARISTOCRÁTICAS

CONSTRUTORA

NOBRE

Rua Uruguaiana, 104 — 4.° —

LIMITADA

»r. 407 — Fone: 52-9889.

,
;
j
I
I

JANELAS STANDARDIZADAS
EM
ALUMÍNIO
E FERRO

'dns-aj-ON ep|ua_v) -de
Vendem-»e no EDIFÍCIO RIO MAGAZINE, uio. .u«r.b.9
. ep enjj
a Rua Joaquim Silva Conde de Laje, 3 frentes, a 500 metros da Avenida Rio Branco e a 750 metros do Castelo, pavimentos de 455 m2 e grupos de salas de 44,10 m2. Demolição iniciada. A
AVENIDA NORTE-SUL ESTARÁ' PRONTA DENTRO DE POUCO TEMPO E SERÁ' O EIXO COMERCIAL DO CENTRO DA CIDADE. Acabamento de primeira. EXCLUSIVAMENTE PARA ESCRITóRIOS. Vendas e informações na Editora Rio Magazine Ltda., Rua Senador Dantas, 118,
20397
91
sala 612 — Fone: 224334.

LEBLON - INCORPORAÇÃO

*

AVENIDA VISCONDE DE ALBUQUERQUE

Na Avenida N. S. Copacabana - Esquina Hilário Gouveia

APARTAMENTOS DE LUXO

Já tudo vendido

INFORMAÇÕES E RESERVAS:

CONSTRUTORA DUVIVIER S.A.

Rio — Rua México, n.° 148
9.° andar — Grupo 906
Telefone: 22-9710

a condições excepcionais

"BAIRRO FORMOSINHA"

FINANCIAMENTO. DE 60% DEPOIS
DA ENTREGA

CIDADE DE FORMOSA - ESTADO DE GOIÁS
O único loteamento URBANO, que fica a menos de 2 quilômetros do FUTURO DISTRITO FEDERAL — BRASÍLIA, Loteamento planejado e executado diretamente pela Prefeitura Municipal de Formosa. — Terrenos preparados para
CONSTRUÇÃO IMEDIATA — OPORTU NIDADE RARA EM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. Solicite folhetos explicativos ou venha aos nossos escritórios onde V.
encontrará o mais amplo documentário desse grande empreendimento. Preços a
partir de Cr$ 32.500,00 com 10% de si nal e o restante facilitado a longo prazo.

Informações: Av. Rio Branco, 131 20503 91
grupo 2.102 Tel. 52-2521

INCORPORAÇÕES E VENDAS

OE IMÓVEIS

«•J.Barrefto

QUARTOS
2 SALAS e 3 QUARTOS
GARAGE

AN DRÉ

EXCLUSIVAS

VENDAS

TI
UC
1SALA e2

FÁBRICAS
SANTO

TEL: 32-4600
43512 91

AS ÚLTIMAS LOJAS E SOBRELOJAS

PAU LO

SÃO

RUA ÁLVARO ALVIM, 31 — 8.° ANDAR

VENDE-SE APENAS

MATRIZ

FILIAL

PAVIMENTOS CORRIDOS E GUPOS
DE SALAS PARA ESCRITÓRIOS

No Centro

Entrou na fase de acabamento

FICHET
SCHWARTZ - HAUTMONT

(CONTINUA)

TERRENOS

PRÉDIOS

IV. NILO PECANKI, 151, S/ 201-202

-

TEL. 22-3096
46780 91

Todos com dependências completas
DE
PREÇOS

770.000, À 1.060.000,
S'nal ê m\ 0/

LOJA NO CENTRO
Passa-se contrato de magnífica loja no centro mais
comercial da cidade — Rua da Quitanda, entre Assembléia
e iere de Setembro, a 100 metros da Avenida Rio Branco.
Contrato longo, aluguel barato — Loja completamente instalada, composta de loja, subsolo útil e aproveitado, girau e
primeiro andar. — Prédio novo, lugar de grande movimento,
facilidade de pagamento, instalação de primeira — Negócio
de ocasião e urgente, preço e condições muito favoráveis. —
Serve para: restaurante, agência de banco, cartório, materiais elétricos, ferragens, roupas etc, aproveitando as instalações existentes.
TRATAR DIRETAMENTE COM O SR. ALBERTO SEQUEIRA
TELEFONES:
DOMINGO: 28-2701 DIAS ÚTEIS: 23-3945

contrato | %gf /U
SALDO FACILITADO
Rua Conde de Bonfim, 1.067 — Muda
Ao lado dos Colégios São José e Regina
Coelli — Construção já iniciada
CORRETORES NO LOCAL
Informações com

RUA ANDRADE NEVES N.° 269 - Próximo a PRAÇA SAENZ
PENA, Ao TIJUCA TÊNIS CLUBE e aos
principais CINEMAS do Bairro.
Neste magnífico local estamos vendendo, em inicio de incorporação,
ótimos apartamentos de SALA — JARDIM DE INVERNO — 1 ou 2
QUARTOS - BANHEIRO EM CÔR COM BOX — GRANDE COZINHA
- AMPLAS DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇO —
Edifício de luxo sobre pilotis — 2 Pendores — GARAGEM EM CONDOMÍNIO.

CONSTRUÇÃO DE:

FRÂNCÂ

PREÇOS A PARTIR DE 585 MIL CRUZEIROS PARA OS DE I QUAR.
TO E 820 MIL CRUZEIROS PARA OS DE 2 QUARTOS, INCLUSIVE GARAGEM
Informações diretamente com os construtores, na Av. Rio
Branco, M4 — 13° andar — Tels.: 42-4759 e 22-2374 ou no
local da obra, diariamente das 9 às 22 horas. 42477 91

CASAS:
LARANJEIRAS — Maqnífica, em contro de terreno do 12 x 50, com 2
pavimentos, com 3 salões, 4 quartos, 2 banheiros, grandes terraços e varandas. Preço CrS 6.000.000,00.
BOTAFOGO: — Rua Real Grand eza. Terreno de 12,60 x 39 facilita-se

<»>

EDIFÍCIO:
FLAMENGO: — de 4 pavimentos com 9 apartamentos, sendo 7 de 2
salas, 3 quartos, banheiro, cozinha, etc. e 2 de sala e quarto separados, alugados sem contrato. Excelente construção e recém-reformado.

RUA ARAQUEM, 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
_..__

TIJUCA

TERRENO:
SANTA TEREZA: — Com planta aprovada para 22 apartamentos de
sala, 2 quartos, etc. Muito bem localizado. Pronto para receber construção.
Base: CrS 1.000.000,00 facilita-se o pagamento.

APARTAMENTOS:
LARANJEIRAS: —Magnífico para casal ou pequena família, finamente
mobiliado, todo o último andar, com elevador, tendo: living, 2 quartos sendo um de 30 m2., 2 banheiros de luxo, copa, cozinha, armários embutidos,
ótima varanda e mais um quarto independente. Preço: Cr$ 3.500.000,00 facilita-se o pagamento.

«i

FLAMENGO

JARDIM BOTÂNICO: — Rua Getúlio das Neves 56, apartamentos 201
e 202, juntos ou separados, de frente, la. habitação, com sala e quarto separados, banheiro, cozinha e tanque. Preço de cada CrS 580.000,00, sendo
parte facilitada a combinar. Vêr com o porteiro Serafim.
COPACABANA: — Rua Bulhões de Carvalho — com 2 salas, 4 quartos,
2 banheiros, copa, cozinha, 2 quartos empregadas, garage, etc. Preço CrS
3.000.000,00 sendo CrS 1.000.000,00 a vista e CrS 2.000.000,00 a combinar. Entrega imediata.

(FINAL DE CONSTRUÇÃO)
Edifício RENO
Rua Almirante Tamandare, 26)
Vendemos os aptos. W- e 1.005, eom sala e quarto separados
com dependências completas de empregada CRS 670 000.00, sendo
CRS 357 000,00 de entrada, e o restante facilitado e financiado.

Edifício RENÂNIA
'

Branco, em início de construção, com
nde facilidade de pagamento.

CENTRO: — Em final de constru ção, exclusivamente para escritórios,
salas com banheiro. Renda prevista CrS 5.000,00. Preços Cr$ 350.000,00
e CrS 380.000,00, sendo 10% de entrada e os restantes facilitados e financiados em prestações de CrS 3.686,70 e CrS 4.002,70. "Edifício Marcilio
Dias", à Rua Marcilio Dias 20, jurtto aos Ministérios da Guerra e Exterior,
Central do Brasil e Av. Presidente Vargas.

OLARIA BANGU

BELO HORIZONTE

Bancária — Rua Buenos Aires — 2
Cr$ 3.500.000,00 com grande faci-

ESCRITÓRIOS:

42579 91

RUA DO SENADO, 260
Telefone: 52-4688

SAO PAULO RIO DE JANEIRO

CENTRO — Zona Comercial e
pavimentos. Entrega vazia. Preço:
lidade de pagamento.
CENTRO: — Ao lado da Av. Rio
subsolo e sobreloja, com 560 m2. Gra

WAISSMANN S/A.

VIDROS EM GERAL, TELHAS DE VIDRO, PAVÊS E LADRILHOS

VIDRARTE

LOJAS:

Tel.: 22-8387
Construção e Incorporação:

TEM GRANDE ESTOQUE

IMOBILIÁRIAS

VENDO

THÈ0PHIL0 DA SILVA GRAÇA

DE
TIJOLOS ™°
VIDRARTE

OLIVIERI

OPORTUNIDADES

}
i

E

I

COMPRO

(Rua Machado de Assis, 31 33)

TERRENOS:

II

"SHOPPING

Vendemos os aptos. 713 e 811, com sala e quarto separados, banheiro, cozinha, área e banheiro de empregada. CRS 595 000.00, com
CRS .10 000,00 de entrada, com grande financiamento e facilidades
Temos 2 aptos, na cobertura, com varanda de 23 m_ e vlsta magmfica para o mar.
Informações à RUA MACHADO DE ASSIS, 31-33, com os srs
Luii Francisco e W Pinto, das 9 às 18 horas

CENTER" — Autorizado por importante Companhia, preciso de grande área para construção de um moderno "Shopping Center",
nas Ruas Haddock Lobo, Conde de Bonfim ou nos bairros de Botafogo e
Copacabana.
COPACABANA: — Urgente — Com metragem nunca inferior à 15 metros de frente, preciso na Av. Atlântica ou transversais até a Av. Copacabana, inclusive nesta.

VENDAS EXCLUSIVAS
_f'•"*>.

TRATAR COM O CORRETOR

Mj^KTOBES JHI.CigOOS
*..
¦"¦¦
-_«___,,. __„eM „

Rua
5.°

Assembléia,

andar

Tels:

i^.jJJ- -.Í.J5",

da

—

talas

512

104

—

.

514

OLIVIERI

42-8547 — 22-9362
e 22-9308.

43...

91
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3.° Caderno (Parle ÍI)

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958

COMPRA

VENDA

PRÉDIOS

DE

TERRENAS

PRÉDIO

AL

Para Banco

O mais aristocrático loteamento da época
Circundado pelas avenidas

^dSaooaoo

CENTRO
Vende-se prédio no centro, próximo ãs ruas Buenos Aires, rua
Uruguaiana e Gonçalves Dias.
Ótima esquina, em local próprio
para bancos ou qualquer outro
ramo de comercio. Tratar pessoalmente, com o diretor da OrImobiliária
Técnica
ganização
Norma Ltda., Rua do Carmo, n.°
71 — salas 801 e 802.

D. PEDRO 1-15 DE NOVEMBRO
7 DE SETEMBRO E IPIRANGA

V I l\ C I
Vendas e incorporações imobiliárias
RIO - 22-9519
PETRÓPOLIS - 2926
Loteamento de luxo
Poucos lotes

4924

91

PREÇO FIXO, SEM REAJUSTAMENTO

GALPÃO

Escritórios no Centro, junto à Central do Brasil, Ministérios
da Guerra e do Exterior, e Praça da República, à Rua Marcílio Dias, n° 20 —."EDIFÍCIO MARCÍLIO DIAS", de 14
pavimentos, exclusivamente para escritórios.

EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE

Vende-se, cm zona cie „randes Indústrlas, galpão para Indústria, monlagcm, Instalação ou depósito, todtr
de cimento armado, em terreno de !
1.000 m2, com 80ü m2 de área cons- \
trtiida, com força ligada, água em .
abundância com reservatório. Tem no ;
1". andar 3 salas de escritórios. WC;
e banheiro e no térreo almoxarllado, j
ba-1
refeitório,
escritório, vestiário,
nlieiros e WC para operários. Tem-:
2 entradas para carro c !ocal: cober- i
|
lo para sua guarda. Base CrS
.1.500.000,00, bem Inferior ao seu valor exato, aceltando-se ofertas de preco e facilltando-se o pagamento. Tratar tels. 49-5999, 28-2351 c 42-4892.
5704 91

21702 91
para todos
oi fins***

.ARMÁRIOS

"STUNDHRD'

CR$ 35.000,00 de entrada e os restantes facilitados em
"Habite-se"
prestações mensais de CrS 3.686,70 a partir do
para estrega em setembro.
VENDAS EXCLUSIVAS DO CORRETOR

"RUA

' ^^^^ i ^flllfci
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il.ll
v
fa^íiÉiÉrfSTÈS]
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...contlrotm-st 4 cotai por dia.
S.u» BANCOS, CINEMAS, 6INÜSI0S, ESCOLAS,
ESTÁDIO • PISCINA dão lha uma vida
Interno qua pracito do tau COMERCIO.
10TES COMERCIAIS a prazo dt 4 anos com
20% d* mirada dittantei 40 minuloi da
Praça MAUÁ paiol Avanidat BRASIL •
dai BANDEIRAS.

$

:^^_s

,
Mm

li

<áp>

fre-fobflcadoi, com dlmenioe» |
podronliadof, aplicável* em
qvolquer parede, de com- ,
prlmento • altvra variável..
Confcclonodoi em perobo, «ofo|ei,o, morflm, ou plntodoi m
rtf deie|odo.

PACAMBMTOS
A VISTA OU A PflAZO.

COMPRO

RIO

-R.

: CATETE

-Rua

do

- Tel. 54-3263
338 sobreloja, 24

260 loja

Matoso,

Catete,

R.Bía.Ribeiro, 418-s/103-Tel. 37-8460

COPACAB.
S.PAULO: BRAZ

Rua Coimbra, 32-loja - Tel.

NITERÓI : CENTRO

R. Vise. Rio Branco, 56T-sob.-Tel. 7-471

9-4530

Av.

Conago

260

Vaiconceloi,

• Bongú

fazQ

teK

F.ronrtmlro. rlitninn 03 Inconvenientes rins revestimentos comuns, como soltura clc tacos, «cumulo rie
resíduos, roparos. ele. Supprficic absolutamente lisa
e mais (Òcll dc encerar e limpar

MAGNÍFICAS
LOJAS NO
FLAMENGO

u™ p,odu»o dn SOCIEDADE TEKNO LTDA.

RUA MARQUÊS DE ABRANTES, 38, esq. da R. Paissandu

Brasll.RI 10-Tel. 30-2066-Cxa

Postal. 4258- Rio dc Janeiro

Vendemos,

exclusivamente para funcionários munlcipaii, os úla magnillcos aptos , 100"ò financiados, com prestações mensais de CrS 5 000,00, a serem construídos em locais privilegiados de
Vila Isabel e Lim Vasconcelos. Unidades de 2 ou 3 quartos, varanda, sala, banheiro social, copa-coilnha, deps. da empregada, área
da serviço e garage Construção moderna, com primoroso acabamento. Peripectivas, plantas e demais detalhes na "SIB" — SOCIEDADE INCORPORAOORA BRASILEIRA, S. A. — Av. Almirante Barroto, 2 — 15° andar — Telefone: 42-7734 e 52-8493. 42449 91

o

resto

COMITOM

LOCAL PRIVILEGIADO — COMERCIAL
BANCO - CINEMA — MERCAD1NHO - COLÉGIO —
CASA DE SAÚDE — COMERCIO EM GERAL

VENDO: — Grande prédio em terreno dc mais rte 2 20o m2 rom
2I.ÍI4 rtc frente podendo ser financiado em 50% — RAMA CÉSAR — Av.
GRAÇA ARANHA, 22fi — 9." — S/ 913 — DAS 11 AS 16 HS 22366 91

REGIÃO SUL DE BRASÍLIA
MUNICÍPIO — LUZIÂNIA

CHÁCARAS DE 5.000 m2, por Cr$ 12.000(00 a prazo
ADQUIRA já a sua CHÁCARA, nessa oportunidade única,
no mais valorizado ponto de parada obrigatória de quem vai
para BRASÍLIA. Localização privilegiada, próximo ao CINTURÃO
VERDE, no entroncamenío das grandes estradas de rodagem e
de ferro que ligam São Paulo, Minas e Rio de Janeiro à futura
Capital do BRASIL

facilitado

Uma grande oferta de

B_i MIM FILLEK
Dl IMÓVEIS

E M P R Ê <í O

OE

CAPITAL

Krllficln de ¦ parlamentos — Vende-se um prrdio At dois pa.vlment.oi,
rom citrutur* preparada para 4, composta dc 6 apartamentos, 1 por
auri*r. todos alugados, rendendo its 12,000,00 (vinir c doli mil cruxelros)
mensais podendo-se rnlrrcar algum vários. Ver no local na Itua Tamlarana, .134. cujos Inquilinos, por especial tavoi mostram r tratar dcpon, diretamente prlo tel, 52-9586 — Sr Andrade Preço 1 milhão à vista
e l'r$ 1 .Min oofl.wi a combinar, Vrrito oferta par.» pagamento à vista
23552 91

_REA--TIJUCA

x oa. m*

im j

a »a

.ao.

c_ km

*»_/

~k^ i __

Vende-se em um dos melhores pontos comerciais da
Rua Conde dc Bonfim, proximidades da Rua Araujos. ótima
área com 18 mis de frente por 65 mts. de fundos.
Tratar diretamente com o proprietário na Avenida
Tome de Souza n. 124. Centro, no horário comercial. Nào
se aceitam intermediários. 18606 91

APARTAMENTOS
Centro - Em inicio de construção, dois quartos, sala
e dependências com garage CrS 900.000,00 e 1.000.000 00.
Reservas e informações* Rua .lulia Lopes Almeida. 24
20532 91

Rua 7 de Setembro, 66-4.°.Tels. 52-0532 e 22-8392
íorrefores no local das 9 às 22 horas

idlO.rOMtíl»

•

«mo»!

BI

•M0«HS

A.J.Barretto

CASAS PRONTAS
CÀSCÀDURA

Av

Nilo Peçanha. 151

S/ 201-202

Teí 22-3096
46701 91

RUA MIGUEL RANGEL, 475 c. 1 A 24
CASAS NOVAS — VAZIAS E PRIMEIRA LOCAÇÃO
3 quartos, sala, cozinha, banheiro, W. C. empregada,
entrada de serviço e quintal.
CrS
750.000,00
PREÇO
150000,00
CrS
SINAL
SALDO FINANCIADO PELA TABELA PRICE
VER NO LOCAL e TRATAR
RUA DOS INVÁLIDOS, 123 — Tel.: 42-4141

:^fe v ^IcOiMPÍvF agora seu \oÍe em
'< •

Vende-se loteamento em final do urbanisação com 300
— situado a 300 metros da
quadrados cada lote em média
à
ferro
de
e
estrada
rodagem
porta e mais propriedade
sede social — emtrega-se pronto. Preço: CrS 4.000.000,00
xico n.o ni _ 20° — Grupo 2007 — Telefones: 42-6408

JACAREPAGUA

-__¦ U /O DE SINAL

tlmos

OPORTUNIDADE

Vende-se ou aluga-se magnífica sobreloja, com 96 mi com 5 janelas de frente, própria para cabeleireiro de senhoras, grande atelier ou consultório médico. Ver à Av. N. S. de Copacabana n.°
1.100, chaves com o porteiro. Tratar pelos telefones: 27-3057 e
Dl
47.6863.
22794

a partir de CR$ 1.500.000,22

Fimciíonanos

LOTEAMEMTO

NEGÓCIO URGENTE
OCASIÃO

SOBRELOJA NA AVENIDA COPACABANA

vendo

Dr JUNTAS INVlSlVKIS

Av

FARÁ ENTREGA IMPRORROGÁVEL

V Informações e Vendas:

ALDO CANECA

40295
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PALACETE EM SÃO PAULO
Vende-se ou Troca-se
Situado próximo ao 1'arqnf Ilurapiiera mi SJn Paulo, ã Hiia JarqiK-s
Frlix. 611. de rtquina. rom (odos o» mflhoramenln<, piihliros. ronstruçao
nova. rvtllo modtrno. rontfndo tm baixo: jardim rm Iodo o rrdor,
t»ra;rm. apto dr rmprrçada. %alí» dr visita r Jantar, hall r rscada dr
mjrmorr. (o/Inha romplrla rom halrio r armara amr-rlranov la\andrrla. Jardim intrrno modrrno Fm rima: 1 dormitório» r/ ! armários
rmlinlidos. h.mhtiro rm rórr» r ,r,rar.o. Valor Cr*» 3 100 000.00 Arrilaar trora por apto ;iandr on vários peo,urno« no Rio, Zona Sul Tra,ar
rom sr Nrlvon o» Fina Jovln». Irlrfonr 3J--?1S. 42311 91

Gávea

Golf

e

o

Bar/ Bem.

Próximo ò Praiü - Ruas calçadas - Clima
ineguülável - Grande facilidade no pagamehtof SEM. JUROS.

LOJAS

Rua Prof. Eurico Rabelo, esq. de Isidro de Figueiredo — Entre o Estádio do Maracanã e o Maracanázin ho — Local de grande afluência pelas
suas atrações, diárias, passagem obri gatória de milhares de veículos que
demandam vários pontos da Zona No rte e da Central do Brasil — Lojas
de diversos tamanhos, todas com sa nitários privativos, para entrega em
20 meses, podendo ser antecipada, Preços desde Cr$ 460.000,00, com
pagamento facilitado, sem juros, em 30 meses. Informações no local ou
na CONSTRUTORA MARABÁ' LTD A. — Av. Rio Branco, 151 — sala
ns. 505-7 — Tel.: 22-4215, 22-4227 e 22-4278. 42801 91

CASA

Vendo, por motivo de viagem, terreno plano, de 15x24, com luz. água
e telefone, na
Granja Paraíso, no
Largo da Taquara no ponto final dos
ônibus, lotações c bondes, pelo preço de custo antigo de CrS 180 mil.
Paguem entrada a a combinar e o
restante a longo
prazo, em suaves
prestações sem Juros. Ver à Rua General Ivo Soares .lote 6 d.i quadra
12, na Emprega Granja Pnrniio S.A. I
Tratar pelo tel: 43-5232 com o sr.
FRANCISCO. 2C005 91

EM IO MESES

Cm. asToamar

-

TERRENO

Daparlomanlo Territorial da
COMPANHIA PROGRESSO INDUSTRIAI DO MASIl

FABRICA BANGU?/

TIJUCA

Compro casa moderna, em
rua residencial de preferência
nos bairros: Tijuca — Grajaú
— Santa Teresa ou Zona Sul.
Pago à vista com financiamento já aprovado pela Caixa Econômica — CrS
1.500.000,00 — Tratar com o
Sr. DUTRA, tel. 38-6382.
42631 91

EXPOSIÇÃO»—i—TIJUCA

*'.<:,;';.,'.

Rua da Assembléia, 104 — 5.° andar — Salas 512 e 514
Telefones: 42-8547, 22-9562 e 22-9308 45388 91

Dl

Vende-se, no melhor ponto da Av.
Itaoca, um terreno de 3.000 a 10.000
m2. próprio para qualquer indústria,
depósito ou empresa de transporte —
Está todo murado e tem água, luz e
força. Tratar com o proprietário, á
Av. Rio Branco 91, 7o. andar, sala n.
4. Trls. 23-5269 e 25-2802.
44839 91
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TERRENO
INDUSTRIAL
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n
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PROF. GABIZ0, 98
Satamini
e H. Lobo) Ven(Enlre
de-se esta residência. Entrega
em 90 dias. Combinar com o sr.
ORLANDO. Tels. 57-4418 ou...
32-4241.

_ \J^

m 6AMÚ. \

(CONTINUA)

lotes — 1.000 metros
estação — estrada de
com 20.000 m2 para
facilitados. — Rua Mé— 52-8773.
21829 91

tUrlr KA"JL IÂJh
Família de tratamento cumpra casa, bairros residen»
ciais: Av. Epitácin Pessoa. Lagoa, transversais Jardim Hotanico. Visconde Albuquerque, etc. Pagamento a vista. Ne| gódOS diretos, sem intermediários - - Telefonar Dr. Albuquerque — 37-3935 — entre 19 e 21 horas, diariamente.
23548 91

-ist,

ff^i

SSr

n^TJ

Vende-se uma antiga em São Cristóvão, tendo
o terreno 1.200 m2. própria para indústria, tendo
força e telefone. Preço Cr$ 4.000.000,00. Cartas para o n.° 23.620, deste jornal.
23020 91

Av. Brasil -- Espaçosa área
Com ;, frentes (53.000 m2i plana, aterrada, pronta p.
construção. Plantas e informações, s RUFINO C. FERNANDES. Av. Rio Branco n." 185 — s/ 1823. Tels.: 42-1280
-- 52-3795.
22360 91

Loja na Av. Copacabana
Vende-se magnífica loja de esquina com 7 portas,
com a área total de 256,00 m2. Ver à Av. N. S. de Copacabana n.° 1.100 — Chaves com o porteiro. Tratar pelos telefones: 27-3057 e 47-6863 227M ii

CAMPO GRANDE — INVESTIMENTO
PREÇO DE OCASIÃO
Vrndr-.r Í00x20,l ou 40 000 m.'. r/ .1 (rrnlrs. Facilidade rm Irlplirar
n valor do prrço p/ drsmrmnrarr.rnlo para rua r/ acua. li»? « ronriucin. Plano original, Inf r/ Dr ,'laiidlo, Av Graça Aranha, 37 —
Kl
IIÍIO
jo _ Tc, 42-n.'i'!2 ,. 37-1041.

COPACABANA - TERRENO
PREÇO

DE OCASIÃO

Vende-se entre a Av. Copacabana c Rua Barata Ríbeirq e o
Área: 600 ml. Frente: 19,50
Posto 2 c 3, cm local ebvario
Gab. 4 pc-vs Inf c' Dr. Oardio, Av. Graça Aranha, 57-5°
10828 91
andar. Tels 42 0522 c 37-1041.
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958
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Apartamentos de 2 salas, 3 quartos, 1 sala
e 2 quartos, sala e quarto separados,

r

C mais... ôstb é um lançamento em que
o incorporador fornece referencias bancárias, para sua garantia;

banheiro _____ louca e azulejos em cõr

> i
i
i

...e no

quintal ompio,
frondosas para recreio.

seus filhos
com árvores

lojas a partir de

19423

- Em grande CENTRO COMERCIAL Entrega em 120 dias
Vendemos com sinal de 10% e financiamento de 40%
em 6 anos. RUA CACHAMBI n.° 206. Informações domingo
no local ou com a PREDIAL RIO BRANCO Av. Almirante Barroro n.o 6— Or. 1809-iTel. 52-3362. __^6119l

Vendo um ótimo apartamento para casal, no grande c moderno Kdllido "Parque Laranjeiras", .. Rua das Laranjeiras n.a .131 a 3*18, em termino de construção, pclo preço dc Cr$ 460.0(10,0(1, sendo CrS 200.000,0(1 á
vista e o restante em prestações mensais somente dc Cr> 3.000,00.
Tratar com o Sr. Manhães no Ed. Banco Predial ./ 509 — NITERÓI
91
21776
ou pelo telefone 6.76.

ARMAZÉNS EM CONCRETO ARMADO

$1.550.000,00

EDIFÍCIO VALDEMIR
mais uma incorporação de

,-'< -

ZYGMU-ff BÈÍERi
¦ .! .Vendai no;, /oco/? à rua Mariz' é [Barros,
f.05S', 2^'„

43601 91

mm

Vendo, grançifS:^u pequéoást
áreas, próprios.pqw Ind^f'
Armazéns - Galpões .-'-Posfc
dc- Gasolina etc. freniolípdra a^
¦^yilniâa;d'o»^rn.^^^Í^PrP

BREUS
INDUSTRIAIS ' y*
MB BVENIDB
DBS
BANDEI

__

NEGÓCIO DE OCASIÃO E ÓTIMA RENDA

„
Cr

INCLUSIVE AOS DOMINGOS, ATÉ ÀS 13 HORAS

£-—•>

MEIER ¦ - 1.0JAS

'JOS*
TERRENOS DA MARU
,B VA10RIZACÃÜ HÃO PARA

Sltí-BCHBfl

: *% i^G ^ptVígaEfíò"Geral (a pousrftbs da Avenida Brasil).
frForça - Telefone - Água
'em
abundância. Ônibus e lolações à porta. 20 minutos da
Praça Mauá. Áreas a partir de
Cr$ 467.000,00 • 70% finar,ciados. Tratar com Dr. Hélio
A. de Carvalho e Silva no
largo de São Francisco, 26
salas T60I/2 • Tel. 43-8745.

V|D0

.ír^CORRElOR

CARO.

0B MflRB'

Vendem-se dois, servindo também para Indústria, sem coluna, 7 me(ros dc pé direito tendo cada 1.500 ml e outro tanto dc area livre, dntados de escritórios, refeitórios e modernas Instalações sanitárias, dando
ftuidos para o Timbó e EFCB, bitola larga c estreita, eletrificada, po(lendo lazer desvio, luz, força c água, multa condução ;'i porta cm rua
calçada. Preço CrS 6.000,00 o mie CrJ 1.300,0(1 o m2 de área livre.
Financiam-se ate R0%. Ver á Rua Silva Vale, 6.8-710, em Tomás Coelho
o tratar com o sr. Araújo pclo tclcíone 22-8674 ou 54-1080 depois das
218.18
91
20 horas.

DEPÓSITO ¦¦ AV. BRASIL
Vendemos um, entrega em 30 dias Pieço: Cr$ 8.500.000,00. Telefone 32-6938.
21861 91

Lotes de terreno na Tijuca
VENDEMOS ótimos lotes, de 1.000 ml,
na Rua Dr. Catrambi — esquina com a Avenida Tijuca.
Tratar com GRAÇA COUTO S.A. IND.
E COM. — Rua Buenos Aires. 48, 3.u andar.
Tel. 43-7170.
41856 91
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Impermeabilização de Obras
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compromilto

à

MONTANA S. A.

Pana st

OUVIDOR

o

con trato dl srandt

t

lutuoia

loja

t

andar

com

—

ACRE
Passas* o contrato de ótima loja com 100 m? e sobrado
RUA BUENOS AIRES — a' Passai* o contrato de
grand* loja d* fjO x 22,50 * malt
bl Outra d* 150 m_ (5 x 301 *m otimat condições
dois pavimentos
RUA DOS ANORADAS — Passas* e contrato de ótima lo|a e mait 2
pavimento!.
RUA 7 DE SETEÍ.--3RO — Pasta sr o co ntrato de boa loja e malt 3
pavimentei
UEME — AV ATLÂNTICA — Passa t* o contrato d* ótima loja de 5 x 20, com
jirau,
própria para boat*, cata d* cha ou ban co.
AV COPACABANA, 1 02: — Pósfo S — Alugas* ótlm* loja cem «I m2, «m la. locaçio.
APARTAMENTOS, CASAS E TERRENOS

Temos

para
STIL

v»nd«
DE

*m

todo»

ot

IMÓVEIS LTDA
GRUPO 1 Í05 —

balrrot « tufeúrblot
- AV
13 OE
TEL ; 424274

MiWEmm

em frente ão Palácio do Ingá - o mais aristocrático bairre

Ruo Vije. d. Inhaúma, 64 - 3." andar - Tel. 43-8861 -Rio

LOJAS INO CENTRO E NOS BAIRROS P/VENDA, TRANSFERÊNCIA
DE CONTRATO E ALUGUEL

mm
\ — RUA DO
.00 m.

orçom«nlo tem

9

oportunidade «_|ue lhe oferecemos no tUIilLIU LultLS

Subsolo?, Caixas d'Água, Poços, Terraços, Marquises etc.
P»çam

91
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*.
\

PRAÇA EDMUNDO REGO — LOJA
Vendem-se magníficas lojas, à Praça Edmundo Rego,
esquina de Av. Engenheiro Richard. Entrega dentro de
120 dias. Preços e detalhes com os proprietários: Concil
— Rua México. 148 — s/ 905. Fones: 42-4574 e 42-5312.

Raríssima oportunidade — Vendo lote, em rua asfaltada.
Preço 170 mil cruzs. a pcozo. Tratar c/ ELIAS BICHARA —
Av. Rio Branco n. 151, sobreloja, s/ 203. 52-8926 e 22-8110.
21572 91

O mesmo Inzorporador entregará breve o
Edifício ORDEM E PROGRESSO, cujo andamento surpreendeu visinhos e ultrapassou a
expectativa mais otimista dos compradores.
Informe-se no local para sua confiança:
Rua A.onso Pena, 66 • Tijuca.

i
!
j
\

P. LOURENCO - Tcl. 42-3160

RECREIO DOS BANDEIRANTES

Valdemir,

Edifício
um

terão

t

Banco do Brasil • Ag. da Saúde
e Banco Andrade Arnaud • A. Rosário
Banco Regional • R. Buenos Aires, 4

GRAJAU

e dependências de empregada.

ã

PREÇO FIXO SEM HEMUSTttMEHTB;
ESCRITURO PÚBLICfl;
ESPECIFICAÇÕES CLARAS;
BMBBMEHTO ESMERADO;

CrS 700.000,00 para segurados do IPASE, que tenham financiamento imobiliário deferido. ZONA SUL c/ sala e
2 quartos e dependências.
IMOBILIÁRIA RAUL REROUÇAS S. A,
Avenida Rio Branco. 151 — 4." and. s 40.-7

Um andar desocupado, (com inquilinos
para mudança posterior não interessa), área
400/500 m2. em edifício já construído localizado no centro comercial, preferencialmente
nas imediações da Praça Pio X. Cartas para
a caixa n ° 23.402 dêste jornal com detalhes
e condições de pagamento. 23402 91

/

Inferiores ao aluguel

VENDE-SE o último apartamento (de frente) do Edifício _ Kua Vnliintários da Pátria, n, 368. tendo 1 quarto, 1 sala (separados c independentes), cozinha, banheiro completo, quarto e W. C. de criados.. tanque, área, etc. Enlreca Imediata. Construção t inrorporaçáo da*' Cia.
Construtora Regls Agostlni — Rua da Quitanda n. 30 - 13° pavimento
'.11
~ Tel.: 52-1199.
11633

COMPRA-SE

de apartamento
um
nas condições que Você desejava:

o«4.500,00

lApartamentos Totalmente Financiados

VENDE-SE — POSTO 3
Ótimo ponto, trecho Copacabana Palacc, 44 m2. Facilita-se parte. Tratar: Av. Copacabana 335-A — Dias úteis.
17319 91

"sonho"

^porfomenfo»

Woror tm Niterói, alim det muitas
vantagem locait, é ainda, o mwmo
qut morar no Rio, pois está a 20
minutos, de barcas, do centro do D. F.
vantagens t Edifício «obre
pilotis, garagem no subsolo. 4 linha»
de ônibus elétricos à porta. A 90
metros da praia e a 4 minutos das
Incinerodor. 2 elevadores
barcas.
sociais. Antenas internas para televisão. Com as 4 estréia» de gorontia da IMOBILIÁRIA SÃO FIDEÜS:
Escritura imediata. — Preços fixo*.
Proro rigoroso de entrego. —
Pagamento de ecôrdo com as obras,
JÁ INICIADAS, EM RITMO ACELERADO.
Outro»

3S4.000,00
5% — Porte

obras

o

e

restante

dwonfe

em

Apartamentos totalmente itoladot com
1. 2 e 3 quartos tem meie-parede corr
o» vitinho»
Junto á Escola Aurelini
Leal

Ctnstmçio * cargo
CONSTRUTORA

IMOBILIÁRIA

SOUTTO

TERRENO INDUSTRIAL
Vende-se urgente terreno industrial com 4,200 iu2, no
quilômetro 2 da Presidente Dutra, DF. Dando para duas
ruas calçadas, com força, luz e água. Tralar Avenida Rio
Branco. 43 —• 12." andar, sala 1201.
21720 91

industriais - Construtores
Vendo terrenos em São Cristóvão, Rua São Luiz Gonzaga, 1.405. plano de 1.000,00 m2, mais outro ao lado por
uma entrada de 4 metros, alargando-se depois dc 35 metros para 30x180 metros. Visitem "H, Silva" Av, Rio Branco.
117 s/ 421. Tel. 52-3840 c 52-3886. 23569 91

ZÕM1NDUSTMÍAL
Vende-se área c/ 8.000 m2 no Km. 14 da Rio-Pelrópolis
nas proximidades da Refinaria do Rio de Janeiro, c/ casa
de 2 salas. 4 quartos, copa cozinha, banheiro em cores
com PÓRÇA E LUZ DA L1GHT transformador próprio,
barracões, galinheiros, estábulos toda cercada e plantada
de árvores frutíferas, encanamento de água em toda extensão do terreno, caixa dágua c/ 52.000 litros. Procurar
Sr. Killcr no Km. 14 da Rio-Petrópolis. Oficina Killer c
tralar pelos telefones 52-1463 das 12 às 17 horas e à noite
tel. 57-3510 c/ sr. Augusto. Preço; Cr$ 1.600.000,00, parle
financiada e parte à vista.
11397 91

COPACABANA
CASA
Vendo — À Rua Francisco Otaviano 131, casa com 2
pavimentos em terreno de 10 x 58 — Facilita-se 50%.
Tratar com Pozzato ou Rezende à Rua México 45»A.
91
27259

APARTAMENTODE LUXO
pnra ocupação imediata
PRAIA DO FLAMENGO, 168
Vende-se o de n" 701, novo, com 12 ms. rio deslumbrante visla para
o mar, constando dc living, ,i. dc Inverno o sala dc Jantar conjugados,
3 dormitórios, 2 banheiros sociais, hall, vestibulo, salctas, cozinha moderna, quarto n/ 2 empregadas banheiro para empregadas completo,
ampla arca dc serviço c box privativo para automóvel. Outros detalhes:
.sancas nos salões e vestibulo com luz fluorescente — Maravilhosos armários embutidos — 3 aquecedores — inslalaçóes de campainhas, telefones c tomadas cm tôdas as salas e quartos c muitos outros detalhes
Indispensáveis ao conforto dc familla dc alio tratamento. Trata-se na
Imobiliária Duvivier, à Kua da Assembléia, n." 45, sobreloja, tcl. I2-R712.
Ü3593 !ll

JARDIM BOTÂNICO — Vende-se Casa Grande
CHS >0.0(10.000,00
tocai sossegado, bom clima, temperatura sempre amena, fartura d'Agua,
muilo próximo de rouduçáo,
ótima e ampla moradia, dois pavimentos, coIlítrilçSo moderna e esmerada, situaria em centro dc terreno arborizado e ajardinado, frenie
de cêrca de 50,(10 m. dando para riuas ruas.
Térreo: grande varanda, cinco amplas salas formando "Living" dn
mais dc 100,00 m'.\ despensa, toillete. Im» copa-cozlllha, .Sobrado: Hall,
qoatro amplos dormitórios, dois banheiros completos em côr. um banheiro pequeno e varanda. Fora! grande garagem, tendo por cima apartamento eom dois quartos e banheiro completo.
Tratar: Rua Itenedlllnus, n.' 26, 5» and. Sala 50.1. — Vasco Cmiin
2232-1
dos Santos — Tel. ':i-"IH.*>.
91

Apsrfamenlo n.° 81 - Praia
de Botafogo n° 58

uE

AV. MAÇA ARANHA, 22*

.í*»0i

LÃO JUDICIA

No dia 13 do corrente, às 16 horas, sorá LEILOADO, no
local, esf-e ótimo apartamento, composto das seguintes
pcc;as:
4 (quatro) r.randos quartos, living, escritório, terraço, ótima
varanda com vista para o mar e demais dependências c vago
na garagem. Detalhes c informações pelos telefones 32-62-17
e 32-6646.
21618
91

Apartamentos no Catdc
VENDEAAOS, para entiega imediata, na Rua do Catefe n.° 344, os apartamentos de números 201 o 906,
compostos de sala, quarto e domais dependências. —Tratar com GRAÇA COUTO S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. — Rua Buenos Aires, 48 — 3.° andar — Chaves com o porteiro.

41875

LTDA.
Ml. 4! 7.49

91

GRANDE APARTAMENTO
DE LUXO
Vende-se com 540 m2 dc orca útil e mais o uso
privativo do terraço com 400 m2, 3 grandes salões, bar envidraçado, com mármore italiano, 6 quartos sendo um duplo; 3 banheiros sociais sendo o principal cm mármore português, sala
de almoço, copa, cozinha, sala de costura e 3 quartos de
empregado. Tratar com o Sr. Fernando —* Telefones 46 5610
e a partir de segunda-feira 23-1211. 9804 91

da

VENDEMOS, neste local privilegiado,
luxuosos apartamentos, compostos de 2 salas,
3 ou 4 quartos, 3 banheiros, copa-cozinha e
demais dependências.
Tratar com GRAÇA COUTO SA. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. Telefone: 43-7170.

Apartamentos Prontos

MAYOR

RUA AQUIDABAN, 74

r*

«1

'*_.•_.•
• %%;

prestações

3.200,00

47
4J4.Í

os

meruoix de

CRS

91

AV. ATLÂNTICA N.° 2.672
Esquina da Rua Santa Clara

deide

Jrnol de

Tels. 22-3902 e 42-1710
20405

InJormaçSet » vendas:

da cidad*.

MAIO,

(COMI NUA)

Apartamento Médio em Botafogo

LOJA - ÁV. COPACABANA

.j_*r_-^T__n«Ti

¦MIM

Cr$ 20.900,CO
Sinal a partir de
40% facilitados durante as obras e o restante
em 60 prestações mensais de

TERRENOS

E

Vende-se com HABITE-SE
Grande Financiamento
Sola - 2 ou 3
qunrtos - Dep
Elevador e Incinersdor
Garagem
Ver no

local

com

o

Sr.

Mário,

de

Empregada

inclusive

domingos

ytmme^_mtfip^mgi_ps~mtj}iy—fe)jiaf_^^p^qgQa$i^

3.° Caderno (Parte II)

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 dc Maio de 1958

E

COMPRA

DE

VENDA

PRÉDIOS

TEHMEW©
RÍO-PETRÓPOLIS
Vencío-se belíssimo sitio, situado em Campos Elísios — Quilômetro 12 — constando de duas residências, sendo uma de
construção nova. Casa para empregado, água e luz própria,
pocilga, galinheiro e muitas árvores frutíferas. Todo cercado de
eucaliptus, com a área de 3 ?50 m2. Facilita-se o pagamento.
Tratar pelo telefone 42-1611, com o sr. Castro, das 9 às 12 e
de 14 às 16, diariamente.
21743 91

MCAREPAGÜA
Vendo grande casa de 7 qts. e dependências, terreno de 2.100
m2, à Av. Geremário Dantas, 1.115. Chaves e informações,
tels. 52-8526 e 22-8110. ELIAS BICHARA. 21573 91

Terreno - Compra-se

Compra-se grande área de terreno nos subúrbios da
Central ou Leopoldina, tendo no mínimo — 140 x 140. Tratar com o Sr. LUIZ, à Rua Buenos Aires, 168 — 1.°, todos
os dias^ úteis.
2051791

Apartamento em Petrópolis

No Leblon, zona residencial, com projeto aprovado e com
estrutura pronta. Base cinco milhões. Área 400 m2. Cartas
para o n. 233-17 neste jornal
23347 91

Jardim Mira-Serra
Km. 30 da Estr. RIO-PETROPOLIS
Vendemos ótimos lotes, bem no meio da serra, com
deslumbrante panorama. Ruas calçadas, água em abundancia e lindas residências já existentes. Grande facili»
dade de pagamento. Para maiores informações e visitas
ao local, procure a IMOBILIÁRIA PÃO DE AÇÚCAR LTDA.
Rua Ramallio Ortigão, 12, 4." and., fone: 43-5947.
27258 91

Palacete em Petrópolis
Vendo com mais ou menos 30 mil m2., todo
conforto, água de mina em abundância. Preço
base 9 milhões. Tratar com Carlos: 22-9483
ou Dr. Ary Coutinho: 52-8844. 2034991

ótimo apartamento, situado em Zona Central, acabado de construir,
pronta entrega; entrada CrS 2.10.(10(1,00 e o resto cm ló anos, cm prestações de f'r*> 5.040,00, por mes. Qualquer informação pelo telefone
2-957, Petrópolis, eom a propiretãria, 1). Nadia, das 8 ás 14 horas.
29181 91

Terreno -- Avenida Brasil
Vende-se mugnífico tfKicno no Avenida Brasil 11. 2.454 —
esquina da Rua Bela, com 3 600 m2, todo fechado com muro de

'TERRENO

TERRENOS ZONA NORTE
de participação.
Tratar à Rua da Quitanda, 30 — 5.° — Gr. 513. —
Telefone: 42-5795.

TERRENO MO RIO À 600 METROS DE ALTITUDE

91

42913

SANTA TERESA

ESPLÊNDIDO
VENDE-SE POR CrS 5.000.000,00
APARTAMENTO PARA ENTREGA IMEDIATA, COM JARDIM DE INVERNO, DUAS SALAS, QUATRO QUARTOS,
DOIS BANHEIROS i DEMAIS DEPENDÊNCIAS. FACILITA-SE 40%. IMOBILIÁRIA DUVIVIER S/A. - RUA DA
S/LOJA. 43513 91ASSEMBLÉIA N.° 45

Rua da Assembléia, 11, saia 203
Fone: 52-4934
46783

91

SUL

RUA BULHÕES DE CARVALHO esquina
Elizabeth. No majestoso edifício
Solar Ipanema em início de construção, yendem-sc apartamentos de luxo com 200 mts. 2
Rainha

L

a 2 quilômetros do cinturão verde de Brasília, vendemse alqueires de terra — 24.200 m2 CORRESPONDENTE
A ÁREA DE 67 LOTES DE 12 x 30, por apenas CrS
35.000,00 em 100 prestações t-e CrS 350,00 e com todos
os recursos para habitação imediata.
INFORMAÇÕES E VENDAS com SR. HORÁCIO MARTINS — Av. Pres. Vargas, 509, 20° andar — Telefones:
43-7681 e 43-3244 — (Aceito agentes no Rio e nos
Estados).
43456 91

de área útil constando de 2 salas, 3 quartos, 2
banheiros sociais, copa, cozinha, área de serviço, 2 quartos e banheiro de empregados com
todas as peças de frente. Construção de Graça
Couto S. A. — 10°o de sinal, 40% facilitados
em 2 anos (durante a construção) e 50%
financiados em 5 anos a partir do habite-se —
TrGtar no local das 10 às 21 horas.
Bl

LOJA
PARA PRONTA ENTREGA
jeiras, n.° 1, loja 0. Tem 25 m2, um subsolo com 60m2.
CrS

1.900.000,00,

restante facilitado.
n. 1939.

Telefone:

com

Tratar Av.

entrada

de

50%

o

Alamo.
42648

PRAÇA ARCOVERDE

e

13 de Maio, 23 — sala

52-7024 com sr.

91

ATENÇÃO!

LUXO:

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, AUTÁRQUICOS
E MILITARES

VFNDE-SE CrS 4 500 000,00 - EM FRENTE À
PRACA ARCOVERDE, A RUA BARATA RIBEIRO N.° 193,
LUXUOSO APARTAMENTO (UM POR PAV), COM DUAS
SALAS, QUATRO QUARTOS, DOIS BANHEIROS, 2 QUARTOS DE EMTREGADOS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS FAIMOBILIÁRIA DUCIUTA-SE 509Ó EM DOIS ANOS
VIVIER S A. - RUA DA ASSEMBLÉIA N ° 45 - S LOJA.

43514 91

_

:ontínua

Vcndtm-se

lojas

cjm

subsolo,

área

total

minimo

de

160 m2, no mesmo Edificio onde «erá instalada uma grande
ogència ó_
local

Banco Português

do Brasil

dueiamente com o proprietário

RICO GOMES VELOSO -

S

A. — Trotar no

e incorporador

AMÊ-

Rua São Francisco Xavier, 486.

14ÓS5 91

Advogados

te

DIVÓRCIO
E novo casamento no exterior
I! Dez
anos de prática c concei . 1

para seu apartamento
ou residência
Instale hojs mesmo uma
b;mba de água T-205
5 H. P. 15.C00 litros
por hora. Elétrica, com
garantia e assistência
oerm*;nente.

Compre um lote de terreno a 7 quilômetros da Nova
Capital, pelo preço real de CrS 4.500,00
Lotes residenciais, comerciais e industriais em Planaltina, no RECANTO BRASÍLIA, loteamento aprovado pelo Decreto n.°
3/58 de 6-2-58. Valorisação imediata.
Completa documentaçào a disposição dos interessados, inclusive certidão de 30 anos. Venda diretamente com o proprietário.
IMOBILIÁRIA GUACIQUI LTDA. — Av. Presidente Vargas 529, sala 810 — Telefone: 43-0209. 20472 91

Garantia absoluta — Rapidez c eíl-l tenechte a C. Humberto Cnstcllo Branciência. Av. R. Branco 277, 5». and co Gonçalves. Pede-sc a qir-m nrhíigr. 505. Tel. 42-1151. 34174 62 la comunicar-se com o telef 52-2931,
15763 61
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA PERDEU-SE uma carteira prõfíssloArmando de Carvalho Braga, nal do C. R. E. A., n." 8.142-D. 5.»
Região,
propriedade dn sr. ,torg«
Armando Braga Filho, Alber- Alberto de
Mcreb. Tcl. 43-4346.
19557 61

— Advogados
jto Silva Braga
— Av. Rio Branco, 108, saIa 1409. 23S39 62

bombas lÊh_,*A_l I
\_í_y_^__vaÊ_as_____v_s__sW___mí
KUA FERNANDES GUIMARAE

, V1-RIO

TEL. 2Í-2J49

INCORPORAÇÃO

Jardim Icr.rr.í. terreno cora 1.000 *ri2
plnno frente pnra 3 ruas. Tõdns asfaltadas. Troco por apartamentos a
serem construídos — Tratar com o
sr. HÉLIO — Tcl. 23-1381.
23628 01

SÉRGIO MAURÍCIO WANDERLEY
ADVOGADO
Av. Rio Branco, 185, ap. 1128.
23152
Tel. -15-1508.

A

CJ

Grande acionista vende ações ao portador que asseguiam controle mais 2/3 capital estabelecimento situado capital Estado Nordeste. Situação absolutam*"^*» reguiar e em piéno funcionamento. Guarda-se sigilo. Interessados dirijam-se à Caixa Postal 5.019 — Rio de Janeiro — (D.F.).
94
5778

ÁREA - LOTEAMEMTO

Vende-se na Rio D'Ouro, com 230
Vc.*do pnra famiila de fino gosto,
I
luxuoso palacete com amplas depen- mil m2. A CrS 10.00 o rrreiro, f.-icllldenclas no centro de Friburgo, todo Innclo-se parte. Tratar
com ALCEajardinado com garagem e dependên— Tel. 28-8806.
cias empreitadas separados. Detalhes BIADES
27120
Oi
22217 01
pelo tel. 49-0513

v

IMPOTÊNCIA

VIAS
URINARIAS
R. Buenos Aires. 80. 7"., de 14-18 hs

VIAS

URINARIAS,

RINS,

ITUUCA TÊNIS CLUBE ~ Vende.se
título antigo de sócio proprietário.
29178 91
Crt 50.000.00. Tel. 45-9981.
MONTANHA CLUB — Vcnde-«e íTíulo sócio proprietário, preço unicü —
Cf| 10.000,00 — Tcl. 57-6250.
23767 94
Particular
CLUBE MARIMBAS —
vende titulo sóclo-proprlotárlo, CrS....
24.00(1,00. Tel. 27-4242, 42-9180. 20313 04
ESTÁDIO MUNICIPAL tio Maracanã.
Vendem-SC duas cadeiras perpétuas,
quadra A, fila 8, cadeiras 42 e 44.
29177 94
CrS 80.()00.('0. Tel, 45-99111.

COUNTRY CLUB

SANATÓRIOS

doenças
do
Frlfiidc-:, esterilidade,
aparelho genltal no hemenr e nn mulher. Clinica espcciallzadr. com aparclliagcm ultramoderna e altamente
eficiente.
Lno. dr. C.irioca. 13 c 15, 2o. and.
dns 9 ns. 12 lis. exceto snbndos — 2a.,
4a. e 6a. das 15 ps 17 hs. Modificase horrtrlo mediante prévia combinação - Dr, OCTÁVIO SALEMA — Tel.
22-0797.
20282
80

AC Õ E S~

VENDE-SE

APÍO. PRAIA

PALACETEJM FRIBURGO"

E

BANCO

JOCKEY CLUB — Particular vende
1 tltu'o desembaraçado. Tratar c.
Vendo, sala, quarto, q. empr., co?.., RIBAS, tel: 42-1337 dns 0 às 11.30.
banh., Praça Lido, vista para o mar,
' i!' H
frente. Fccilitndo, Alugado com contrato. Belfort Ruxo, 58, ap. 802 —
57-5720.
21652
01

c| frente pJ3
Brasil. Otlmo
Preço 470 mil
T. 22-5453 —
CURY.
23473 Bl

E

Ouro e Jóias

VENDE-SE 2 fios dc pérolas cultivadas. Tcl. 47-0009.
220 78
"PLA^
BRÒCHE-nUPLO
CI.IPS DE
TINA.
BRILHANTES
E RUBIS
— Lindíssima
ORIENTAIOS
jóia
— franceza. Vende-se.
Oportunidade.
62 Telefone 2B-389B 20398 76

T I T UlFÕ S

91

Vende-se cm IPIABAS, município dc
Barra do Plral, uma fazenda com..
1.500.000 m2 (33 alqueires Rcométrlcos). Altitude 700 metros. Ótimo clima seco e servido pela R. V. M. e
Estrada Rlo-São Paulo, asfaltada. —
Fica bem perto da nova Estrada Federal BR-57, recentemente inaugurada, dando multo valer a a MM mb
Tem luz e força da Lijht c telefone.
Vende-se todo- ou parte, facilitando
o pagamento, Tratar diretamente com
o proprietário á Av. Rio Branco, 91,
7°., sala 4. Tel. 23-5269 ou 25-2302.
44840 91

MÉDICOS

Achados e Perdidos
PERDEU-SE a carteira profissional da
engenheiro n." 7.693-D, 5.' região, per-

Organização Econômico — Contábil — Jurídica

Vende-se titulo por CrS 220 mil —
04
13707
Tel. 25-9975.

C. BARROCA e W. HOME
(Especialistas)
JOCKEY CLUBE
DR. AUGUSTO ALBUQUERQUE
oficial,
Vende-se titulo.
Corretor
Compram — Vendem
Especialista
em doenças do CoraMENDONÇA. Pça. 15 dc Novmbro. 2(1,
sala 503 — Tol, 23-0827,
çá0 — Estômago, Fígado, Intestinos
— Eletrccnrd.o**rnmns
—
RadioscoRua do Carmo, 27, sala 604.
pias. Av Rio Branco 185. 12",, snln
CLUBE JARDIM GUANABARA
1.224. Tel. 52-5442 dns 14 ás 18 hs.
Tels.: 52-6211 — 32-0127. IATE
6144 ,10
oficial,
Vende-se titulo.
Corretor
5964

Dr. JOSÉ' DE ALBUQUERQUE

Sócios e
Representantes

0I

efetivo da Sociedade de
Se-iolocln de Paris
DOENÇAS SEXUAIS DO HOMEM
Rua do RoMirio 98, de 1 As 6 hs
SENHOR, residente em Brio Horlzon25202 60 : t.<\ com 15 anos dc pr/itlca de farmácla. aceita rcprcs"nt*iç."ia cio. laboralórios para todo o Estado de Golas,
BEXIGA, PRÓSTATA
Escrever ao mesmo, fi Hua PlotnbaDOENÇAS
zina, 501, Floresta, Belo Horizonte.
Bl* DAc
Z1410 77
Membro

ÍM
í

SENHORAr

Cirurgia especializada — Urcstrosropias — Endoscopia.s
BLENORRAG1A, TRATAMENTO RÁPIDO
DEBILIDADE SEXUAL — URUGUAIANA, 24

O PRÓPEIO SANGUE
no tratamento da fadlR.-i física e mental, diabetes, hipertensões, alerela
em geral t distúrbios nervosos, apresenta Bn a 100% dr curas radicais.
Clinica cspeclalbada do Illt E RI/.ZO — Avenida 13 de Maio n 23 —
tías 8 às 13 horas. — Tel 32-3232. A tarde, atende a chamados pelo
telefone 35-4073. Distrihulçín na rlínlra do folheto "Hemotrrapla"'
18" andar — salas 1839-1.840. As segundas, quartas e sextas-feiras.
6958 80

SÓCIO

MENDONÇA. Pça. 15 ric Novmbro, 20,
sala 503 — Tel. 23-0827.

TIJUCA TÊNIS CLUBE
oficial,
Corretor
Vcndc-<e titulo.
MENDONÇA. Pça. 15 dc Novmbro, 20,
—
Tel, 23-0027.
sala 503

BOTAFOGO F. R.
oficial,
Corretor
Vcndr-se titulo.
MENDONÇA. Pça. 15 de Novmbro, 20,
sala 503 — Tel. 23-0827.

AUTOMÓVEL CLUBE DO BRASIL

Senhora, francesa, com erande exoficial,
Vende-se titulo.
Corretor
periéncia, alta-coatura, corte, criaçfio
de modelo, procura sócio com capital. MENDONÇA. Pça. 15 de Novmbro, 20,
sala 503 — Tel. 23-0827.
Cnrtns para n°. 2537. A|(. Copac.
29145 M
2537 77

Perfumaria - Cosmética
DISTRIBUIDOR

Quimico estrangeiro iniciando fabricação dc produtos exclusivos e rovidades procura colaboração do firma distribuidora
29162 77
idônea. Cartas para o n. 29162 neste jornal.

Policlínica Saiif Ana REPRESENTAÇÃO
Médicos, especialistas, Dentistas com mais de 30 anos de

Firma tradicional precisa de Representantes a Comissão
prática Inspitalar. Assocividos de pagamento mensal. De 3 às (BICO) para Zcna da Mata, Sul de Minas e Espirito Santo,
Romo: Metais e algumas Ferragens c Ferramentas. Cartas t
8 horas Rua Santana n. 716 — Sobrado -— Fone 32-4504.
—
' referências
para REPRESENTE — Rua Sotero dos Reis, 66
28166 80 Praca da Bandeira — RIO
21762 77

A INFLUÊNCIA DO SANGUE NA CURA

LOJAS NO MARACANÃ

- SOC. TEATRO DE ARTE -

..ttír.V"

"Renda —
Assistência completa. —
Escritas cm errai — Imposto de
Kscritórlo, Itua México, 148 - s/ 60.' — Tcl, 52-8139. DireçSo: Plínio Barliosa Soares — Gelsp Ferrari.
21;7n
62

Dr. PEDRO OE ALBUQUERQUE

Vendo bem no largo do Machado a Rua das Laran-

Preço:

garantia

da~ tijuca

Mais de 83 tipos diferentes
Peça catálogos 'lustrados

- ÁREA NA VARIANTE

-Jj

APARTAMENTO DE

ZONA

Vcndc-se c|2.628 m2.
mar, a 6 Km. da Av.
p| qualquer inclústrln.
Alm-. Barroso CO. e'310.
42-5072 — 37-3C30. —

BRASÍLIA - FUTURA CAPITAL

45378

TERRENO

Marques de SSo Vicente, ..Jardim
Botânico, precisa-se com cerca de
5.000m2. plano. Respostas com Olertas para a portaria deste Jornal n°
91
23361.
23361

Fazenda com Pasto
e Maía

LAMART, S.A.

[>

de

POÇOS DE CALDAS — Belíssimo
apai tamento para veraneio — Constando de 1 Sala — 1 qunrto — saleta -~ cozinha — quarto de banho
completo — 11° de frente — Preço:
550.000,00 — Sinal de 350.000,00 — E.
200.000,00 pelo Banco do Comercio -T:atar ha LOJA DOS IMÓVEIS —
Av. Copacabana 664 — Loja 22 -Aberto até as 22 horas — Tcl. 37-3963,
0174 91

27077

Tratar com a proprietária

*.¦*.-—*_

CONSERTOS DE COLARINHOS

FERRO REDONDO 3/16
23-4744 - 23-5342

—iwm-nmi i*wmi .wi
a

CAMISAS SOB MEDIDA

~

em centro de terreno ajardinado
com 10 pav., 2 elev., e apartamentos
de 1 e 2 quartos, banheiro em côr
'
e demais dependências.
Preços desde Cr$ 930.000,00
50% financiados em 10 anos
50% facilitados

APARTAMENTO DE LUXO:

91

iÜll»

Vende-se um sitio com: 22.U0U mts.,
todo plantado, casa, cnsa de empregai cio, bom laranjal, boa água. Negócio
ibur.-ito e urgente. Aceita-se propostas
Telefone 58-4624
MILTON.
21561 91

Vendo ótima cisa, cem living 3 qt?.,
Varanda etc, completamente mobiliada, camas com colchões úc molas,
Camlrcira competente aceita fcltlos
sofás-c poltronas com assentos
em' cin camisas, blusões, pijamas c demais
i
espuma,
sala
de Jantar, KCla- !confecções para homem e meninos,
Vulca
deira etc Terreno dc 2.000 m2 plano,
finíssimo, eom corte por Eistodo arborizado, deslumbrante vista. |serviço
j tema europeu c acabamento esmera; Preço CrS 450 mil, com CrS 100 mil de do — Feilios
modernos —
Aceita
entrada c o resto facilitado. Grande também quaisquer consertos de cooportunidade. Tel. 46-6837 c 22-7249. larlnhos e punhos — Plena
¦'3520 BI Ido serviço. Entrega rápidas, garantia
estoque
— Rua Gen. Sejde trlcollnés brancas
apto.
íoo,
114
.térreo,
Btraí
'do
|veriano
Botafogo P. C. — Tcl. 26-8452 —
Vende-se a casa número 951 da Es- DYDA — Re^a-se telefonar antes da
Itreda da Barra da Tijuco, ótima para visita — Manda buscar a domicilio,
1 fim de semana ou moradia. Ver com
21571 81
a proprietária, ou pei0 tei. 42-7057,
nos dias úteis, depois de 16 hs.
91
17324
t/\^/Si-"^VN/W,VW%^>/WVWWWV"W^V'V^
Vende-se dois títulos por CrS
35.000.00 (trinta e cinco mil cruzeiros) Tel. 37-5970. 17299 91

"barra"

EDIFÍCIO

AV. ATLÂNTICA IS." 3.484

Perto da Presidente Dutra

Vendo terrenos á Rua Barata Ribeiro, Av
Copacabana, Av Atlfintlca c Transversais — medindo 9x27 — 17x35 — 16x45 — 28x1.1 — 12::13
Esq. 20x20 esq. 2-l>:32 — 9x41 — 20x30 csn. — Tratar c/ BAS1L10 CUTNEI
— Rua Barata Ribeiro, 90 (loja) tcl. 30-3822.
60 91

à Rua Joaquim Murtinho, 886
a apenas 8 minutos do L. da Carioca

Bxeotlta-sc tudo e qualquer serviço de movimento dr terra cnm tratores novos próprios, a preços sem competidor — pagamento facilitado
— parte em terras ou outros Imóveis. Tcl. 45-8212. I)r. Paranhos, cx28089 91
cllislvamenic das 9 ás 12 horas da manhã.

AUSTIN

lNfORPORÃnORES" Ttacurucá
casa em águas

De terras em Matto Grosso municipio dc Miranda passando Junto a únlde ferro desse Estado. —
ca estrada
Terra f ertlllsslma. Não tem pan tanal, fica junto da serra da Bodoquena. Tratar diretamente com o proprietário Av. Churchill. 109, 2o. andar. Sr. DILVO PERES.
22222 _91

apartamentos prontos
para ocupação imediata

Terraplenage 111 - Tratores

».<

BE ESCRITÓRIO

9;201 HECTARES

YENDE-SE

Vende se com 5.500 m2 e dispondo de 20.000 lit. de água
diários, próprio para casa ao veraneio, possuindo lindo panorama
c a 100 metros de estr-irin cimentada. Base de preço CrS
3.500.00Ü.OO, aceitando-se ofertas. Telefone 58-5812. 19630 91

FRIBURGO

Procuramos com urgência competente auxiliar de escritório que saiba
bem dactiiografia, contabilidade auxiliar, livros fiscais, faturamento c
todo serviço concernente a escritório comercial. Os candidatos devem
dirigir-se ,i Avenida Rio Branco, 131 — Grupo 1.303 das 9 às 12 horas.
22115 91

CASA M RUA DOS CAJUEIROS
Vende-se - Tel: 47-6874.

FRIO

APARTAMENTOS

"PEECISA-§S]"AÜXIMyllt

Aceitamos proposta

Vendem sc 2 lotes juntos ou separados à Rua Saboia Lima,
próxima u P. S. Pena. 12,30x16,50 e 10,00x15,50. Preços CrS
1 200 000,00 e CrS 1.000.000,00. Tratar tels. 22-0601 ou
27107 91
47-1045.

v

/AR^RÜ ÃhAM
Vende-se rasa moderna, junto ao Parque Hotel e ao Balneário, a
uma quadra da praia
em terreno arborizado de 112 ni2, e/ varanda,
living, quarto, banheiro, copa-cozinlia, armários embutidos, garagem, etc.
moblllada, com água encanada c do subsolo, gás Esso e luz. Vende-se
também terreno com -15 metros de frente para a praia. Tratar com o
sr. Machado, Av.
("(.túlio Vargas, 31, Araruama, ou 114
com d. Mathildc,
*I7-4J91.
i pelo telefone
31

41681

Estamos interessados em terrenos para construção
de vilas, com um mínimo de 26 meíros de testada.

--:-TI~3J5.CA

CABO

__&___*__. ilê'--

Vende-se residência moderna, projeto do arquiteto SÉRGIO BEU?
NARDES, cm final de construção, constando dc living, sala dc estar,
copa, cozinha, banheiro social, lasala dc jantar, salcta de almoço,
">
vanderia completa, adega,
quartos, 2 banheiros, rouparla, 2 quartos c hanheiro dc empregada, garagem, armários embutidos nos quartos, armários embutidos internos c externos para material dc limpeza, comando elétrico automático para o portão. Completa distribuição dc pontos dc telefones c campainhas, toda pintada a óleo, parquet Paulista, cm tôd.is as peças, vidros estrangeiros, fino c luxuoso acabamento, Preço: CrS 6.500.000,00, sendo parte financiada
em 15 anos (juros de 10%) c parte facilitada. Tratar na Av. Graça
Aranha, 335 - salas 301/302, telefone: 52-3052, diretamente com o pro91
prietário.
27038

No D. Federal, dispondo de duas, ótimas para industria
ou loteaniento de 15 e 30.000 m2. Preço de ocasião — Tratar
20311 91
com Sr. JORGE à Rua Mercúrio 47 — Pavuna.

BELÍSSIMA RESIDÊNCIA - Valparaiso, mais de um
hectare, ampla
rampa de subida, garage, varanda,
lindo conjunto de living com larclVendc-sc casa nova, parcialmente
ra e sala ele jantar, armários c ou- moblllada, em terreno de 18x41 —
tros móveis embutidos na cozinha e Local de grande valorização a 100 mecm todos os quartos, inclusive cie em- ] tros da lagoa e a 50 metros de espregada, três banheiros sociais, casa trada asfaltada, com dois
quartos,
de caseiro excelente, que se pode |snla, banheiro e cozinha, Preço 200
jtransformar para hóspedes, gramados, mil a vlstn e 12 prestações de 30 mil.
jardins, horta, pomar formado. Tel.: mensais. Procurar sr. HÉLIO MAS50 SA cm Cabo Frio ou telefonar para
27j^16C3_
17338/9
:
VASSOURÃS~Kua~3~dê~Outiibro" 43-4230 entre 14 e 17 hs.
' Vendo ótimo
23680 91
terreno
com
lote de
112,00x51,00. Excelente localização,
po: dendo construir imediatamente Preçu
CrS 300.000,00 c| 50'í- a vista c 50't em
Tenho clientes para comprar c ven2 anos. Tratar à Avenida Rio Bronco der a.ntos. grandes e pequenos na zo—
4."
151
and. sl 406-7. RAUt, RE- na Sul. Tratar de manhã ate 10 hs.
;
Tel. 36-3490
22402 Dl
iBOUÇAS.
29316 91
! CpMPRA-SE l-:d'ifi^o~ií~ipãrt,-ünciíalugado sem contrato,
! tos, mesmo
zona Sul ou Norte. Tel: 48-2461, com | Vende-se sitio com 3.000 m2, todo
niiillor.
2160!) 91 i arborizado, 2 casas c casa dp rmpreTratar em 32-3281. Rio.
—
TERRENOS
Vendem-se terrenos gado.
3931 01
cm N, Iguaçu, Caxias, São Gonçalo.
Jardim (ia Posse Petrópolis, Terezóoclis, Jacnrepaguá,
Austln, gr.nvli:
financiamento
Mário,
Victor
Cia
Ltda. Av. 13 de Maio 23 sala 721. ...
52-9285 e 52-9820
18788
_91

Vende-se com m/m 24.000 tn2 frente para o mar de
240 ms. com força ligada. Ilha do Governador. Preço CrS
7.000.000,00. Tratar na Pajuçara, com o Sr. Giani — 32-6124

PRÓXIMO AO PALÁCIO GUANABARA

3 metros de altura. Facilita parte pagamento. Tratar com o
sr. Pimcntc! — Av. Presidente Vargas. 463 - 20.° andar.
27183 91

TERRENOS

ÁREA PARA INDÚSTRIA

RESIDÊNCIA DE ÂLT0 LUXO

DE Cr$ 850.000,00 POR Cr$ 650.000,00

E

Vende-se todo um andar
com ar condicionado

dos nervosos, debilitados,
.ilógicos, diabéticos, envelhecidos
prrcoce. das doenças dc pele, pulmões, etc. Clinica Dr. OI.IVIO MARTINS. Av. 13 de Maio n. 13 - 10° andar, salas 4. 5 e 6. Ed. Municipal. Dteriamcnte das 14 as 19 horas. Wça "grátis"" o livro "O PODER CURATIVO DO SANGUE"". Remcsia pelo Correio, sob rego. mediante rnvio de Cr$ 8.00 em selos. Par» consulta, marque hora pelos
fones n-_..i ou :;.s::j.
niw
i»

Vendemos todo 6.° andar, constando de 12 salas, intercomunicáveis, bem no centro da cidade: Edifício Santa Isabel, à Avenida Almirante Barroso, 97, próprio para
grande companhia. Ver e tratar com o proprietário, no
local ou pelo telefone: 22-3105. 23640 91

DISTÚRBIOS NERVOSOS, MENTAIS, GLANDULARES E SEXUAIS
Preparação para o Casamento. Orientação doi Adultos e Vida
Conjugai.

CLÍNICA PSÍCOSSOMÁTICA DR. ARAZi C0HÉN
Higiene Mental — Eletroterapia — Pilcoterapla
Rua Sen. Dantas 7A — 5.» — Ttl. <; 3481 —
2a., 4a., 6a., das 15 as 17 horas

REPRESENTAÇÕES
Representante com escritório cm Florianópolis, largamente relacionado nos Estados de Santa Catarina e Paraná, visitando regularmenfc- ctima freguesia feita há 10 anos, procura exclusividade de Firmos Importadorci cu Fábricas de Ferramentas c ferragens ü base de comissão Oferece referencias impecáveis. Resposta para Geraldo Schroeder, Cx. Postal 398, Florianópolis, Estado de Santa Catarina
13793 77

tEPRESENTANTE
Aceita representação para o Rio, no ramo de artigos de senhoras c homens em geral Cartas por favor para Sr. Manoel
29097 77
Santos •- Av. Rio Branco n. 117 - tala 227 — Rio.

. _
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 dc Maio de 1958
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3.° Caderno (Parle II)

LOCAÇÃO DE CASAS E APARTAMENTOS (contínua)
- Alugamos por 4.500 AV. N. S. DK COPACABANA 1032 COPACABANA — AlllRa-SC
bom COPAC. — Posto 2 — Apto. dc frenI ALUGA-SE sala com divisão, balcão, GRA.IAÚ — Alwram-SC os íllli- BOTAFOGO
quartos,
Preço Cr$ 12,000,00, ver á mos apartamentos, sendo todos (lc [cruzeiros o aplo. 2IS6 da Praia de Bo- Aluga-se um ótimo aplo. de frente j apartamento dc frente, em primei- 'e- fi hall, grande sala, 2
Kichet.
coropl. CMjnha. dep. de emprg,,
Rua Evaristo da Ve':a, 35 — sala frente e acabados dc construir, tafogo 354 con: quarto, banheiro e com sala e quarlo banheiro quiti-L» iocacã()
r0m sala-aunrto, baV banh.
?
embutidos, deposito, água
kitch. Ver no local c tratar na KAIC nele e uma grande varanda-, infor-, 2,.,„
i\, i V.. „ n,,. i.iiYn armários
213, chaves o. porte ro, I ratar Av.
edifício de • ótimo acabamento — Rua do Carmo 27-G 601 — Tel. mações com o porteiro,
nâo falta I "heiro, e_ kitch. Ver na Rua Jtlio abundante, si, pj manhã - 12 mil, e|
Rio Branco, 128 - a. 101 com sr. Jor.
_„.,
/-•„.„„,• li,
„,,„!„,.,,„
íi 22-1800.
—
esquina
35-ap.
1.011,
fiarior
rua
Castilhos
R.
moderno,
tturupi,
Rodolfo Dantas, 89, npto.
e
a
4
água.
1145
8'de
4873
Ee
-«ciaa — 1
~ C°"lb' "^ "' ^ "»ffi
'd? Rua
constituídos das seguintes peças: CASA — Aluga-se na Rua Vise. Silva ALUGA-SE confortável
quartolfle.'
SVÍ'^^^??^;801
1ay-!amp|a
CENTRO
Alugamos na Rua
£248!L88
no BANC0 AUXILIAR V\
sa|a com varanda, 2 quar- 10, com 2
quarlos, 2 salas, etc, prcci-inhor de respeito que trabalhe fora. «ões
lor, 31 o apl. 323 composto de quar- . * ,anl"^™1<1(t„
f. . im ,,nm varandas ba- sando de reparos.
lugar para um
Tratar tcl. 26-7G10.' Tratar pelo telefone 57-2172. Co-! PRODUÇÃO S .A. Trv. do Ouvidor LEME — Aluga-se
to, sala, banheiro e kit. Chaves c i10* .
uí„.„ÍH
„„ chuveiro e„
1117 4 pacabana.
completo com
1140 a'12 tel.: 52-2220. 23675 8 carro na garage do Edifício Inca. a
porteiro sr. Francisco. Tratar na nheiro
Gustavo Sampaio n.° 411. Tratar
.........v. — Alugam-se
..
iR,ln
imobiliária minerva s. A.. Riia box, cozinha e dependências dc
mobília-: COPACABANA
ALUGA-SE — Ótimo
mag-1 pel0 telefono 25-4734, a partir de seFiz. ver ao Inquilino a necessi- úo Carmo, 38 - 2» andar. Tel. 62-B63B.1 empresada. Aluguel CrS 7.500,00 BOTAFOGO — Aluga-se mag- do a um cavalheiro, quarto
Escreve-nos o Hltor J. Franclsou senhora só, nificos apartamentos em Edifíciogunda-feira.
27155 8
dade de retomar o prédio mas ele
27234 iie 8 mil cruzeiros. Mais Informa- nifico apartamento de frente, que trabalhe fora, (com café pela
co de Lima (24.3,58):
"Os locatários dc um prédio de
me disse que preferia continuar
manhã). Av. N.S. de Copacabana,! acabado de construir. Já com ha ALUGA-SE Lido u apto. 802 a rua
PRI^L
t»uar,t0
due:
"!a
e
consta"do
Aluga-se uma\&*Jj»
bite-se. dc hall, sala, jardim inver Carvalho de Mendonça, 13 sala. quarno loml onrii já está acosLuma- CASTELO
KfKn
A,um separados, banhe.ro comple- 1216 — 11 •• andar, apto, 1104.
minha propriedade, onde eKtá ins17305 8 no. 3 bons quartos banheiro, co-jto sep., cozinha, varanda, quarto dc
m2. à Av. Alte
Alte. K^i^
do e aprar.-lhe ser meu Inquilino, Laia.
sala, com 22 m2,
48, S/1010 V.'a kSVÍi«
talado um hotel, alugado de acôri' xrlfY A D A DTÀ U CÚTrV5*"" A.'-: '«nha, dependências dc empregada banho compl. Ver com JERÔNIMO
um novo
oferecendo-me então
21-nO 3 to' COZinha e dependências de SÍ>CIO
do com a Lei 24.150, depois de 5
Barroso 97 — Tratar na saAPARTAMENTO — Acc -. área serviço c| ^^^ Vcr na Rua Tei. 25-3423.
22350 8
--^~
aluguel; e sru contrato .embora
emareaada
Dor
CrS
8
500
00
anoi de locaçio pediram judiei—
9™.^^«»«
A.JUSi,:se
às
18
CASA
la
1104
de
13
horas
t0
senhor
de alta responsabih- constante
líamos
L82-àp. 602 e CASAL SUÍÇO - Aluga apartamento
está
aiitomitlcamcnJá terminado
^ ,^,,7^ l^i^^^x/Tv? «° aPartamento °02
Ano ^i
P*
almente prorrogarão por mais 5
r'6
Alax"
R'
da
AnA* r„,»„c n„,i„;n fo.f» U-liS (MS. fnf0nn>.{« nn RANCfí Ali- de dois quartos, sala e dependências.
20409
I , |inha
"Malvmo Reis' reformada
11.» andar
ZW*V7 1!
te porrogado até 31.12.511.
-f
10fl
anos, o que obtiveram eom pebom mobiliado, com geladeira e tele
Seo Clemente, 172, e tratar nal n. 20269
nosso
dar
às
De
andamento
2
sala,
fato,
limpa,
dc
e
—
multo
quarlos,
2(1769 8 XII.IAR DA PRODUÇÃO
de
conjunto
aumento
aluguel,
CENTRO
amplo
fone, á Rua Siqueira Campos, 33, aptu
Aluga-se
pintada
queno
Trv. rio Ouvidor 12-tcl.: 52-22: 0
obras com éle no prédio, pois éle de 2 boas salas com 3 portas dc en- banheiro completo. Nos fundos dc- pelos Tels. 43-4059 e 23-4362
em
1003, próximo a praia, chaves no apt'>
Inferior
ans da localidade
nâo
ou
empregada
cj
—
p:
é bom Inquilino e eu queria con- trada, cmpln quarto sanitário c| bldet, pendência
Alugamos a,
.2^74_8. 1001.
COPACABANA
Tr?'ar com LEON — Tcl. —
IVONETE.
apreço.
com
c
c
chuveiro
e
coberto
tanque
área
—
salas
45.458? aluguel. CrS 14.000,00. 23617 8
cordnr com suas pretrnsfies. mas à rua Alcindo Guanabara 17 21
—
Boiivar,
118-124,
ótimos
Rua
Cerca de 6 meses antes de venbom
Aluga-se
recinto
e
Copacabana
entrada
independente
42651
4
p
—
1407.
14011
1406
na
Cine
e
Tratar
sala
pergunto:
cer-se a srRiinda prorrogação, eu,
peq. automóvel. Aluguel CrS
apartamentos novos, com saleta, apartamento dc frente com sala- ALUGAMOS em Copacabana, belo
Delta — Contraio 2 anos cl iiarlor.
Quer!* unia orientação certa e
ti.5110.00. fiador comerciante. — Cha PRAIA BOTAFOGO .154 — Aluga-se
como locador, notifiquei o inquina apartamento do frente, andar alto,
27251
1
cnln pe quarto
nunrtn rnniunnHns
ba- «quarto, banheiro e kitch Ver1122.
conjugados, hn.
saia
segura porque dinheiro por fora,
ves p' lavor no n.° 10 (Quitanda da apl.0 — Tratar telefone 26-4870.
tqdo pintado de novo, com
lino, pelos meios Judiciais, da que
^u-apto.
CopacabBna
4
29183
mesma rua. Tratar c; Alencar & Cia ,
náo só é proibido
c prejudicial,
nheiro, kt.chnete com box para ,„(orm!lcoes n() BANCO AtIXI- to e sala condado, kiích equarbaprecisava do prédio, para uso próíi Av. Marechal Fioriano 10, 1." andar. BOTAFOGO - - Aluga-se o apl." 705 á
também,
como
suponhamos
—
que
área com tanque.
23514 3
prio, dcstinamlo-o a nutro ramo
PRODUÇÃO s A-, Trv. nheiro completo. Ver o apto. 907 da
D\
li\K
geladeira,
Pátria
170
cm
l.a
Voluntário
da
rua
e
rie,
amanhã
contrariar-se
possa
4B- c,!aTv». «ni o
de negocio.
do Ouvidor 12-tcl.: 52-2220. aI*"•*««¦ _üm¦
CENTRO -- Aluga-se. fins comerciais.iALDEIA CAMPISTA — ÁTugu-se a locação vestibulo, sala, quarto (c; ar. Aluguel:
Ver no lo- i«fH|
¦'.
náo pagar mais o aumenlo. Prefr- 3."
--Cr$¦ 7.000,00.
-Tratar na ATLaNTIDA
porteiro.
O locatário, por tua vez, tei
andar à Rua do Rosário, 170 len- RUa Ealtozar Lisboa 65. apto. 101, ex- mário) cozinha (c| fogão dc 3 bocas) crj| ¦ fjrjS 10
16
horas.
ÒS
ria
e
lenm
compromisso escrito
- IMÓVEIS LTDA., Rua Senador Dan:
20.000,00 celen,e apto, ,jpo ca!-a, c| ;i quartos, banheiro, área c| tanque e dep, dt
tre Urug. e Gongl Dinsl
Idêntica notificação, rnm o fim de
42597 8 COPACABANA — Aluga-se apto. 002, tas, 80, 18? andar. Tel: 32-9253.
mensais. — Inf. 37-9310 de 11 as 15 sa)ai banheiro cornplen, cozinha com empregada, chaves c| o zelador,
gal. por Isso peço-lhe resposta oripermanecer por mais 5 anos.
.1
Rua
frentr,
9,
Loureiro
Poir.pcu
2 armários de ato, amplo quarto dc cmhoras.
43
entando.me legalmente."
21799 8
Logo no inicio da causa, furam
TíS,1*!! BANCO IRMÃOS GUIMA-1 COPACABANA — Alugamos apar-!quartos, 2'salas, banheiro car. copa
ALUGA-SE — Apartamento pequeno pregada, banheiro de empregada e "AE" ,s A„ — Af'nV =5c"~;. ~ " | lamento no Fósto 2, com 3 quartos,Icozinha, arca, dependências emprega- COPACABANA — Aluga-se à Rua
nomeados dois peritos para avaa
térreo com direito a transformação grande area cum tanque, próximo
Quitanda, 80 - Tcl. 52-4165. Eaia ampla e demais deps. CrS ....Ma c garage, aluguel CrS 15.000,Cfl - Sá Ferreira 138 apto. 504, sala c
liar e novo aluguil do Imóvel, senlem loia cm Copacabana, Rua Hilário praça Saens Pena ver no loc-nI dia* 13.0C0.C0. Tratar na Agência Anglo- chaves c; porteiro — Tratar 47-2-190,
uma
do
arbitrado por ambos
—
'¦"¦]io2
quarto, d» frente. Chaves com o
—
IRMÃOS,
BANCO
Tratar
Tel.:
45-6972.
rlamènte
It. — Em principio, não é pos- Gouveia
- Adm. Bens —.URCA — Altiga-se apartamento com Americana, Rua jMíxíco, 14S s/B04. | i10je. ou 52-6040 — Ramal 116, de 11 porteiro. Tratar com FERNANDO.
quantia multo superior ao aluguel
2ÍGU1MARAES
S.A.
172-18
6
horas.
dia',
c
entre
16
EDMUNDO.
42-2482.
sr.
Telefone
alugue),
uma
ia
horas
com
de
sivel
o
as
aumenlo
2
sala,
ban
"
agora,
em vigor. Desejo saber,
quartos,
Tel. 52-4165.
|entrada grande
Rua da Quitanda 80
j
29473
20369 8 Tel: 42-5554. 2535 8
luteis.
dei
vez. que o contrato ainda se en- LOJA — Aluga-se a Rua Almirante!
1467(1 3 nheiro, cozinha ^ dependências
seguinte:
n". 346. com loja e subAlexandrino,
Av, N. S. de CopacaPreço:
CrS
10.000.00.'
—
lei
e
nâo
alu- ALUGO
vigência
a
contra
em
apts.
empregada;
Apartamento,
COPACABANA
Alugamos
COPACABANA
Terminada a questão e estabesolo, num total de 80 metros
ANDARAI — Aluga-se confortável Contrato è| fiador. Ver no local dià-i vazios c/ telef. Cl 3 quartos,
sala ga-se o apio. 1102 da avenida Copa- bana 750 apto. 503, de frente, prépermite a alteração ou majoração dos, aluguel CrS 10.000.00 ver qnadra-l
lecido o novo aluguel pelo Juiz,
no lo-(apartamento dc 2 quartos, grande sa- rinmenle e tratar c| o sr. SALLES àj bem ampla,
gr terraço, no ultimo'cabana n. 1181. recém-pintado, cons- dlo novo de 1* locação, ao lado loPoder-se-ia. aqui, cal e tratar na ADMINISTRADORA, |a, cozinha, banheiro, lavandaria. e
desse aluguel.
terão os locatários de pagar a dlrua São Miguel. 335 — Tijuca. Tcl.l
CrS 16.000. Tratar naltante de vestibulo. Fala, varanda 3 jas Brasileiras de frente ao cinema
e dep.
usar um subterfúgio, que seria o
K IMPORTADORA CURVELO LTDA' dependências completas para empic- 53-1166 das !) às 12 horas, ou pelo! anel.
ferença de aluguéis rnrrespondenAnglo-Amcricana rua Mi-(quartos, um dor qua;s com armário Metro, alugo com sala (separada),
Agência
em
contrato
vigor
08,
sobreloja.
fino
á Rua México.
Tels. ,. gadas.
acaba- tcl. 3B-5031 depois das 18 hs.
de rescindir o
Prédio novo de
o
tes an tempo dororrldo entre
xico 148 s/801 Tcl. 42-2482 entre 10 embutido, banheiro completo, cozinha b
banheiro ^""'f1^'"
¦"' _"?IV™M"
comoleto ce
c 52-6285. 20242 2 mehtòi eom pilotis ajaidínado — Chae fazer onlro com uma terceira :<2-77ll
11
kn« -P"»
„¦>,., o<-i;ri(.ira o ivenueno
. .1quarto
I 0055 4 e 0 horas.
-íun
•¦«
término do contrato f a dala ria
-—~~—;
T,
vea com
«zinha por'/
—
500 tnuniw
lH«Lte.
cruxelro5h e fiaMai"" • -vRua
Ver
â
-iin.i-iu vir .•.». ^'r^.,^^Mo
c0,i- -•"-"¦«
serviço
porteiro
('•<'
pessoa e, nesse caso. seria possi- SOBRELOJA — Aluga-se, quase esa:e.i
—
sentença rio magistrado?",
—
Alu
Posto 5
dor Pode ser para escritório, con237. apto. 304 e tratar à BOTAFOGO — Alugamos palacoto pa- COPACABANA
vel aumentar o referido aluguel, | quina de Av Rio Branco. Rua San- ria ^piáUa
SSe instalação para maquina dc
Kun M(SxiC0 gn, 6 ¦• andar, telefone: ra família de r.llo tratamento na rua gamos apto. pcq. mobil., c/ gelad. lavar, dependências paru empregado e sultorío ou moradra. Chaves com o
Se porventura a obra a ser fei- (a Luzia. 700. serve paia, Banco, Ca- 42-4706
107
transversal
com
Novaes,
a
R.
3
a
6
a
1
— COARCÒ, 23370
Henrique
ano,
meses
3
quarpara
Real
chaves na portaria — Tratar porteiro e trafar pelo tel: 27-2008
—
ta alterar para melhor as condi- | helcireiro. Bar Fino, Alfaiate de Luxo
Grandeza, com 3 salas, jardim to. sala sen., banh., cozinha. Tratar garagem,
CONSUELO.
no escritório de MANOEL DE SOUSA Mme.
: com acesso direto da Hua Santa Lu-I ANDARA!
Ótimas
apuriailltn-;t(e
se
Rua
locado,
também
banheiro,
imóvel
inverno,
copa,
Anglo-Amcricana.
do
cozinha,
na
Agência
¦-----.¦¦ .y..—.
ções
—
aprer
n.
Nenhuma duvida se
SANTOS — Departamento de Adroizla, tendo lugar para instalar grande tos de frente — Aluçam-sc nò todas ns dependências de emprega. México.
— Aluga-se amplo
sala
801,
Tel.
42-2482,
1<!8,
COPACABANA
contraiu
rescindir
o
atual
1101-9
salas
poderá
9,
Carmo
senta a Indagação rio ronsulenie.
nistracão
vitrinas na Rua, muito movimento.
da rua Leo-,tlos. No 2." pavimento, tom 4 quartos, entre io c 6 horas 20!79 8 Tel 2'M264
e promover a feitura dp um ou2-27li p- apartamento, de frente, com 3 bons
De público selecionado, novo contra- conjunto residencial
O locatário que leve seu rontrnto
varanda,
de
inverno,
2
ba
|
e
tro com aumenlo, desde que fi- j to com aluguel razoável. Informa- poldo ll.° 54!). constando dc sala, llhc'ros jardim
Posto 5 — Alu- COPÁ^BANX^^lu^r^Tlívain"i-:tIu«''t<>« • 2 magnífica» salas e deprorrogado em face de preceitos
Garage. Ver e COPACABANA-1banheiro,
cozinha, área tratar na completos,
ilue estabelecida que essa majoração í ções. Mnic. KULICK, na SiLoja 202. 2 quartos,
gamos apto. mobil c/ quarto, sala «co apartamento em primeira loca- mais dependências bem confor aEMPRESA BRASILEIRA DE sep.,
i«„«wja'««li-d
do decreto 24.150/34, está obrigado
,i„
banh., cozinha, contrato 3 a 6
vels, eom telefone. Rua Santa Cia22227 2 com tanque
e dependências de ADMINISTRAÇÃO ltda. n.
seria a partir das novas obres e
a pagar o novo aluguel a partir
Quitan meses a 1 uno, Tratar na Agencia ção no mais moderno edifício, de3 ra, 183 apto. 701.
Aluquel: CrS ....
úa% 47.3,0 _ saia \ _ Tcl, 52.5749.
em face das alterações feitas no LOJA — Centro — Passa-se contra- empregada. Aluguel CrS
composto dc 1 salão,
Copacabana,
do término do contrato anterior.
México,
HS,
Rua
social completo, 18.000,00 mensais. Informações pe27269 4 Angic-Arnericana,
banheiro
imóvel. F.sta hipótese só é admls- lo dc 5 anos, aluguel barato, serve G.500,00. Ver no local com o sr.;
quartos.
sala
804.
Tel,
42-2482,
entre
16
c
6
toillete. cozinha, quarto c'|0 tel: 37-3944, de 10 às 17 horas.
sivel sc o apartamento sofrer re- para qualquer ramo de negócio, tem Estelito c tratar com DERENNE- HUMAITA — Alugamos
294S0 8 cnm box. empregada,
excelente horas.
42550 8
área dc serviçoj
São ENGENHARIA
telefone. Perto da Rua Barão
W.C. de
E
CONSTRU- casa para família rie alto tratamento,!
almente alteração substancial.
""'
tanque c vaga na garagem. Ver- I rr,.-..-.Félix — Tel.: 43-7552 das 6 às 8 ou 17
:—r—
T
rua da Quitanda na rua Humaitá, 71, tendo 3 salas, cs-! COPACABANA — Posto 6 — Alu- ¦com
LTDA.
à
COES
d
apartamento
de quarto,
1001,
apt.o
3950
ás 18, dias úteis.
Av. Atlântica n.°
jALUGA-SE
O leitor Darc.v dos Santos Fer1101 a critório, banheiro, copa, cozinha e 1 Ramos apartamento mobil <•/ teleSaias
e
2 n.° 3-11.° andar.
Mendes
sala
27153
Sr.
conjugado:
Edifício
Yankee.
zelador
o
com
reira Indaga-nos (20.3.54):
geladeira, cl 3 quarlos, 1 sala chaves
1105. Tels.; 42-3552 e 22-8595. todas as dependências dc empregadas íone'
de Locações do BAN-;Av. Copacabana 710. Cri 7.000,00.
"Tenho um
LOJA COM SOBRELOJA — Alugae garage No 2." andar tem 4 quartos. c dcps. Tratar na Agência Anglo- tratar nn Seção
prédio com ri iiis
29200
3
COMERCIAL Xeli: 57-1218 e 36-3612.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEIS
Branco,
Americana, Rua México, 148, s/ 804. CO IMOBILIÁRIO E
se quase esquina de Av. Rio
com Varandas individuais, quarto
dei
quarto
23411
apartamentos e vou construir mais
25a
8
Rua Santa Luzia, 799, — Podendo-se COPACABANA — Centro Comercial costura, e banheiro. Ver e tratar na Tcl. 42-2482, entre 10 e 6 hs. 20173 S S A. ã Avenida Erasmo Braga
dois por cima dns mesmos, sendo
52-203H Ramal 241.
incluir também Sobreloja em totnl — Aluga-se ótima o espaçosa sobre- EMPRESA BRASILEIRA OF. ADM!- VAGA GARAGEM •- aluga-se rua slloja,' Tel. 4871
CONSULTAS
COPACABANA
Aluga-se
à
rua
Mi»
a
obras
emhola
peril-lns paia
que
aproximadamente 120 m2, serve pa-h0jj ann, tle esquina, serviria por cs- NISTRACAO LTDA. R. Quitanda, 47 Porhpeú. Loureiro 106, Tratar apart,
— guel Lemos, 106 esquina rie Barata
—ra fosse questán rintlrinsa pnis náo
ra Bancos nu qualquer outro ramo..lca(|a!j rolantes e elevadores. Av. N. 3." — sala 1 — tel, 52-5749. 27270 4 701 tel: 37-2406. 17301 8
CORREIO
DA
MANHA
Ribeiro o apàrtamcn ", 401, cnm 2
—
ótimo
Aluga-se
ambiente.«AAIVVVV^VVVVVVVVVv>/>'rfvVWVVVVW».
COPACABANA
Ponto muito movimentado,
vou aumentar a áren dns aludidos
Copacabana S8i. Chaves com enba- salas, varanda. 4 quartos, 2 banheiros
COPACABANA — Aluga-se aparta- apartamento dc sala-uuarto, ',.
selecionado. Novo contrato/ aluguel càrregadO. Tratar Tel.: 27-70-10,
apartamentos e sim fazer sivlvrarin.
|
cozinha e dependências comSEÇÃO IMOBILIÁRIA
.,-.«
„
mento c/ 1 s.^la. 2 quartos e dep. nheiro e kitch- Vista par* o ni«i. sociais,
razoável. — Informações. D. KULICK.
,c,as (k, scrviCl) p c„-,prl,Rn(i„ Vaga
emp., á rua Raul Pompeia, 11" 190 Próprio
22226 21
na SLoja.
1
casal
cns.u
ou
só
„., parage. Todas as peças dc frente
——
para pessoa
GRAJAÜ — Aluga-se ótimo apto dc CATETE -- AlÜga-Se o anto. 1004 da apl1. 202. Tel. 47-3106... 1130 8
l.'!41-ap. Aluguel CrS 20.000,00 — Chaves com
ALUGAM-SE ótimas salas para és-1sala', 2 quartos, grande cozinha, de- Rua Arthui- Bcrnardes, 58. com ia-! BOTAFOGO — Alugamos apto., mo- ver na Av. Copacabana
ALUGA-SE
sala rua
Informações na
casa
porteiro.
Assembléia a critério, à Rua da Alfândega, 111- pendências de empregada, garage. 1" la, ouarto. banh. c Kitchnctt com Íin- bil. c/ telef., gelad..
"Trataieom 22 quartos 1231 Informações no BANCO AU-,oBANCARIA
'"*
" ORIENTAL
I
BRASILEIRA
BRASILEIB
quem indenizar benfeitorias. Cartas A. Ver no local com o encarregado, locação, n Av. Engenheiro Rlchard da vista. Aluguel CrS 6.000.00 — Cha- 2 solas e dep
na Agência XILIAR DA PRODUÇÃO 8. A. Trv.;
21779.
para
21779
1
tratar
ves no local. Tratar na AUXILIADO- Angio-Aineri
deana, Rua México, 148 do Ouvidor 12-ieI.: 52-2220. JTcAef<me^
CENTRO — Aluga-se o apto. 1024 ria
SR JOSÉ e tratar a Rua Teófllo'2™ ap. 304. Ver no local c
55M eoT'PERNA^r
FE,nNA^LDO
s/ 804. Tel . 42-2182, entre 10 c li hs.
ÍSaitt?»' «
23fi05
8 ARAUJO,
Rua Taylor, 31 com sala c quarto con-, ALUGA-SE na rua Evaristo da Veiga, jOtôni
!nos dias
5!' úteis,
15, sala 1.204. >lc[ 46.5579. :¦:;!."..; ;i RA PREDIAL SA. Trav. dn Ouvidor,
¦>047S
depois dc
~
daS
àS
"
hatu"
J
947S 44
jugados. banh. e Kitclinett. Chavesi3^ um grande prédio de dois pavi-;
945 2!g*RÃJÃu"'- Aluga-se a Rua Raja" Óã-I^.T
23607 8
^«Sr"'
-—:—.
r~,~Vn". :naglia n. 130. próximo a Praça Ver ' lel" "-°uulnn local. Tratar na AUXILIADORA mentos com grande área. Tel. 22-75771
Escritório: aluRa-! XíuVa"-sc
29277 5 COPACABANA
i0473 1 SALA
Escntorio^amplo, bem_ins-|du^i aparl.,n,e;uos de IUxo em prl
PREDIAL SA. Trav. rio Ouvidor, 32 e 52-4477.
apartamento dc;AV. atlântica
ótimo
Pro-cürã^so
"Alugam-se
'b™sn'"
°
-- 2.0 and. rias 12 ás 17 horas. Tél.! rnrMTÜn n:~~ã~ü
*™ "gg*
locação, pagando 40 mil, um
jtalado, na Rua do México
J-,—;
no LaTgo~clo |m£!
— Lineifindla
1 v
,
Ai!P»«* meira locação — Ver e tra,ar diária- LOJAS —
^LnfiAf' frente, com sala. qunrto. baleSo, para
loja 1 nando com firma "1i"b.i.-a!i-;„^1"5
52-3007.
20278 ilv-t"\1"0
apartamento
andar .alto
, . 2„ frentes
Grande
no local com o proprietário.
Machado 11 U Ed. Atta. lojas lelJ^te^^^V
completo
e pequena oo- ™',
ore-!oja,
:
Imétne
e sobre-!oja
mag.
localizaa
sociedade
dá-se
°J, (^ara
23579 3 para comercio fano - Trata-se peIo|PRÉSA BRASILEIRA DE ATJMINIS- zinha. To-lo atapeiado. cnm rai- ^uo^
CENTRO — Aluga-se o apto. 404 ação para Banco e Magazine de alto se total ou parcial,
l"0
¦
compecorretora,
pessoas
ou
e»
Vc
eâ 2 banh
|corretoiAv. Rio Branco, 18.7, c| saleta. quar- luxo. Transfiro1
tel.: 47-3016 - Chaves com o pw- TRAÇÃO LTDA. R, Quitanda. 47-3.«U
ótimo
mo- Tr."iár ,,-, imobilÍarT^[ Àlfnan-'
contrato,Uentes
,láRua. completamente
c que possam dar boas referell- ALUGA-SE — Km Coyãcãba nã~—• teiro
lo, banheiro, Kitchnette cl filtro de Oportunidade, Recado p ser
29120
- palacete, casa com 2 pc1—Tel. 22-5827. 27266 8 DJHadO; Ver nn Av. Atlântica 3.Pnli-:DRE KAMP 42-5710 c 32.3872.
nro
Alvim
fundos
d
Alvaro
Rua
à
tratar
cias
para
parede, chaves o| o porteiro, — Tra-'rurado pessoalmente 42-2179 dc 14 à°
4888 2 ças grandes c quarto banho comple- GLORIA — Aluga-se o apto. 111!) dn COPACABANA POSTO 2ii — Alu-j apto. 205. Chave» cl o porteiro in-i
_^
20458 b
n. 37, sala 722.
lar BANCO IRMÃOS GUIMARÃES 17 lis.
2110»
1
to u.o gramado, piscina tem subida. Rua Augusto Severo, 92. com sala
—
S. A — Arim. Bens, R Quitanda. 80 l«rio formações no BANCO AUXILIAR COPACABANA - Aluga-se a -Av
Aluga-se va- Aluguel
BANCÁRIO
CENTRO
5
mil
cruzeiros,
2
depósito
PRECISA-SE
—
— Tel.! 82-4105,
Alugar parte rie uma
oleo,
23104 |
PRODUÇÃO S. A., Trv. do Ou- Copacabana, 1335. o apartamento 203,
gas em escritório dc contabilidade, só meses. Referências — Telefone — coz. Aluguel ers 6.000.00 — chaves lustres
sala mobiliária, com telefone,
cristal o funcionais. apl1" JD,\
firmas comerciais de pouco movi-, 26-6751.
1111 local. Tratar na AUXILIADORA
12-tcl.: 52-2220. composto dc Sala e quarto. Alugue,
1153
8
vldor
QUARTO GRANDE — Mobiliado" rie escritório, dc preferência na Av. para
llorõc?
saiu-as.
exaustor, comPV
Rir, mento, com direito a recados telclõquês,
-13070
8 CrS 8.000,00. Chaves com o porteiro
PREDIAL SA. Trav. do Ouvidor, 32 sala
frente, moça que trabalhe fora Rua Branco entre Cinelftnriia e Presidente
—
—
—
2
H:'íl
banho,
_
quartos
e tral.ir com OSWALDO
— 2." and. das 12 ás 17 horas. Tcl.:
nlcos e serviços de contabilidade
SANTOS
.Senado 231, 4.". apto. 5, 23376 1 Vargas — Tratar tel. 26-6769.
—
—
cór
inverno
cozinha
8."
sala1
PARENTE — Av. Nilo Peçanha 12jardim
78,
X,
tipo
Pio
and.
mala
uma
Vendo
Tratar á Praça
52-5007,
29274 5
— terraço — rirn. enipr. - MALAS —¦novinha,
2
tino
grande
Balas
1
CENTRÕ~^-*Aluga-se no edifício t'i'i!.
413
dc
0,80x0,60,
c
Candelária.
99-11
414
204(jn
803
1,
21616
- Aluga-se o aplo. 302. a terreno cimentado e Ianque azule- Snastra,
Av. 13 rie Maio. rir s.ila o quarto concamarote. Preço CrS 1,500,00. Tele-S LREPUBLICA PERU. 72, APT". 4H CASTELO — Aluga-se ótima sala s\ CRS 2.000,00 DE ALUGUEL --- TraS- BOTAFOGO - Aluga-se o aplo 202 CATETE
"ua Andrade Pertence n.° 32, em jado.
Jugado, lado dn sombra de frente • Av. Almte. Barroso
43,8391
27218
.
á
Rua
Dona
Mariana
22,
sala,
21
fonar
cl
para
_ Duplex. luxo, frente, c/ telefone. 3
90 sala 8I11 para pasa-se o contrato de uma sala dc
apartamento 1803, Chaves rom o por; quarlos. cozinha, banheiro, dep. dej 1:1 locaçfio, com saleta, sala, quarlo, Rua Ministro Viveiros rie Castro 1
COPACABANA — Aluga-se o apl* qt"s. c/ arm. emb.. 2 sis.. 3 hanhs. sotelro — Trajar pelo lei ¦ 42-6223 — escritório. Ver e tratar no local a [rente (esquina), ã Av. R. Branco. 1 empregada e área c| tanque, áiavèsl cozinha (logão de 3 bocas) area c apart. 2 — chaves Porteiro. 20549
de
cinis, liar, rouparia, dep, empr Náo
2811
Ferreira
quarSá
hora.
27156
qualquer
634 da Rua
1 Tratar por este fone somente pela no local. Tratar BANCO
Sr, JOSÉ' FARIA, das iil às IR
IRMÃOS tanque c WC. rie empregada, chaves. AI „„ "
,
banheiro e UU falta água. Tel. 47-4945. 17301 II
- Arim. Bens — C| o zelador — Tratar BANCO IR-iALUGA-SE quarto de solteiro para to-sala conjugados, —
27121 1 ALUGA-SE ótimo apartamento p;fins manhã, com Achutti. 47-7077.
:
A.
S.
GUIMARÃES
Chaves com 6 CRS 6.000,00 —
1090 2 R. Quitanda, 80 — Tcl : 52-4165
MÃOS GUIMARÃES S. A. — Adm. ™paz que trabalhe fora. Atcndc.se Aluguel CrS 4.500.00
Aluga-se o apt".
CENTRO — Aluga-se o apto. 301 á comerciais situado ii Rua Evaristo ria
8 lis. ria
encarregado. Tratar na IMOBILIA- à Rua Djalma Ulrich, 81, esq. N. 701
1(. Quitanda, 80 — Tcl.- —jate
23438 4 Bens.
"5_L'2l2ÍÍ_C°1-_manhã. Barata Ribeiro.
Aluga-se dc
s
Av. Rio Branco, 185, C saleta. sala. Veiga. 35 apto. 1115. .servindo para SALA C/ TELEFONE
LTDA., & Av Copacabana, dc frente, com
HELENA
29454
SANTA
8ÍRIA
23410
5
52-4165.
saleta dc
banheiro e Kitchnette, chaves comconsultórios médicos e dentários, Ia. Crente com aparelho exclusivo. Rua BOTAFOGO — Aluga-se apartamenCarlos 607. B. 801 Tc! almoço, quarto, banheiro c Kitch.
Antônio
;
Pres.
COPACABANA
Ver
Aluga-se
boratórios
o
rie prótese, escritório ele. México, 41. Chaves com
o ap.ir.
porteiro to duplex com 3 quarlos, living, ga- HUA PEDRO AMÉRICO 446 AP 203
zelador. Tratar
BANCO
IRMÃOS "er
21ÜBIÍ 8 segunda-feira em diante. Chaves com
tamento 807 da Rua Bolívar, 118, 42-9558.
— Confortável hall, sala, 2
17389 2 rasem,
no local c Iratar na IMOBILIA-!Alfredo
CIUMARAES S A. — Adm. Bens —
pla.v-grounri e dependências varanda, banh., cozinha, área quartos,
O porteiro Sr. Luiz e Iratar pelo Tel
edifício
í
Dnrllngton,
dc
serviço.
frente,
com
R. Quitanda, 80 - Tcl.: 52-4165. RIA DEI.AMARE S. A., à Av. Pres-' 1." ANDAR
CR5 6.500,00 - COPAALUGA-SE
escritório, aluga-se de empregada. Rua Farani 61, apto. CrS 7.500.00.
1085 8
Chaves 110 n.« 371 (Qui-; sala e quarlo separados, cozinha com CABANA — Rua S. Romnn 399 apto 37-1083.
23137 1.Vargas 446, 3" andar — Tels.: 43-0733 com 4 i-onip. pnra
Bragança, 602. Chaves no 606 — Cr$ 12.000,00.
\V.
C.
BOCCO
c
b-x
tandal,
Sr'
CUSTODIO.
ADMINIS
ou 43-1156. Chaves com o porteiro.
cl
c
área
dc
p.
geladeira
serviço
AV.
N.
Carvalho
S.
de
DE
CÕPACABANÃ7l032
Bulhões
esquina
2021(5
904
4
22 Centro. Telefones 27-0731 ou Secun-i
FÁTIMA — Alugo apto. duplo c duTRADpRA NACIONAL. Av. Pres. com t-:nque. Aluguel CrS
7.000.00. V Quarlo e sala banheiro e cozinha Aluga-se óti:vo apl" pequeno, com
29213 i da-feira 23-4025. 22338
or
,
ALUGAM-SE — Magníficos aparta- Antônio Carlos, 615 — 2o pav. Te!.: ro local
com o vigia c tratar c, a Mobiliado
móveis
plex, pintado novo. Entrada com arc telefone; infornis. com n
com caixa dágua própria
'SALAS NO CENTRO - Alugamos um]mentos de vestibulo, sala, três
mârlo cmb. sala c| Jard. inv. I7m2, CENTRO — Aluga-se no Edifício
SION
LTDA.
f porteiro, não falta água. 1123 8
qua:- 42-1314, rias 9 ns 12 e das 14 às lf hs. ADMINISTRADORA
Pa13790 p Rua ria Alfândega, 131-2° andar. Tel. Chave* com o porteiro. 23400
quarto I2n>2, banh. cm cór, cozinha trlarca, 1." andar, tle frente, para o [grupo de 3 salas c 2 sanitários priva to.? c dependências dc empregada —
COPACABANA - Aluga-se um quarcom fogfio, armários, filtro, local ge- Largo rie São Francisco,
9000 8 COPACABANA — Aluga-se os apl.°;
as salas 210, dos, na Rua Acre 47, 19" andar. Tra- Dispõe de vaga pnra automóvel. Tra- CATETE -- Alugo R. Santo Amaro 23-G336.
em apt". novo. Casa de muito nslad. área ri tanque c escada para 211. 212 e 214.
tar na IMOBILIÁRIA SUL-AMEHI- tar 110 local à Rua Mcna Barreto 151 23, aplo. 304 de sal., sala. kitch. c ALUGA-SE o apartamento 11. 403 da 1109 e 1110 à rua Aires Saldanha n." lio
fins
comerciais.
para
seio,
um senhor rie respeito. Av.
cima onde lem sala-quarto 50m2, ha- Chaves na sala 213. Tratar
27113 4 banheiro completo. CrS 4.CO0.O0 — Só .Rua Barata Ribeiro 430,
c quarto Prario para
CANA. LTDA. Rua ria Assembléia, — Botafogo,
sala
com
locação,
em
la,
76
à
Rua
da
Júnior, 307, apl", 1001.
com quarlo,
nheiro, terraço, lavanderia com tan- Carioca 19, com o Sr.
n'i 104, salas 613 e 615. Tcl. 42-8692. BOTAFOGO - Aluga-se apto. 8ÒY~cV fladoârT-,„Çíí.i0™,
c tratar Isala, cozinha e banheiro, chaves
banheiro completo e klU
conjugados,
porteiro
COELHO.
110
8
.'
1108
«Mie. Rua Cardeal Leme 103, apto.
—
20265 2 Av, Lauro Muller, 16 com
com sala. 3'n-' ai-aH-LMioi-.a PREDIAL S.A.
27123 1
1410. Aluguel mensal CrS 6 300.00. In. chncl.c chaves c o zelador.
301. Chaves no 301. Mais det
Tratar BANCO IRMÃOS GUIMA- COPACABANA — Alugamos aparta~ Aluga-se 1 sala rie frente quartos, coz. banh, e dep. de empre- Travessa do Ouvidor, 32-A, 2" andar. : formações
Tcl.
38-2762
47-5395.
CENTRO
c
RUA
DO
57-0515. dr. Halo Tem tapetes, corROSÁRIO" inSA1-A
5916 5
-- Adm. — R. Qui- mento, com quarto, sala conjugado»
- Alugamos as salas 705
gada. Chaves no local -- Aluguel CrS
20406 8 RAES S.A.
706'com
com mópna p:'ril cJst'lií,''rio' Te,m -Me}S"
e 706
Unas, e alguns moveis.
Aceita-se
u> 12.000.09. Tratar na AUXILIADORA|f}LÔRIA — Alugamos no Ed. Gló
tanda 80 — Tal. 52-4165. banheiro e cozinha, com telefone-, »
Senador Dantas, 14
Rua
¦u an sala
16m2.
mv
»i.
nm
"ecada
im:.v
—
ofertas.
ÜX161
707
com
POSTO
Alugo
frente.
5
aplo. de
3
Ü42 t RUa Paula Freitas 66.
I
aplo.
009.
22231 2 PREDIAL SA. — Trav. do Ouvidor, rIa-Mar, na Praça Paris, mnenific. |
33m2. Ti atar 110 local.
29333 1 grupo 1601.
. Alugiirl mensal dc CrS 8.000,00, mais
quarlos, 2 saia;,, 2 banheiros sociais,
02-2.0 and. das 12 as li hs. Tel.] - apartamento,
CASTELO — AlUga-se sala 708. Franconstrução.
de
recente
apartaiiientõ,
Num lindo recanto
_
ALUGA-SE
Traspassa-sc
1,0.1
CENTRO
AS~—
¦
*
Deslumbrante
vis.
taxas.
copa-cozli.ha,
Chaves
etc,
—
com
o
52-501)1.
292
ia
4
klln Roosevelt. 39, rom banheiro e ALUGA-SE uma sala
a óleo. com duas salas doi;. ta
;_"¦_
sossegado, um am- Tintar na IMOBILIÁRIAporteiro.
p. o mar, CrS 18.000,00. Visitas p. Posto 2, calmo c apto.
LEMOS
Kit, colocação comercial, Aluguel seis ou dentista, no Edifício para medico contratos de ótimas lojas, nas ruas ALUGA-SE -- O apto, 411, bloco-B pintado
soci-al
copa,
mobíliab.iniiciro
lodo
dormitórios,
c
Darke,
confortável
com Quitanda. 7 Set.", Assembléia e Av.i
tel. 37-0596. 20423 8 pio
LIMITADA, à Av, Nilo Peranhn. 26
mil mais taxas. Impostos e condoml- salfl rie espera comum,
telefone c Rio Bi mico c Galeria rio Emp. cio do Edifício Sto. Inácio: Rua São Clc-]cozlnha, área ladrilhada, banheiro c
do. ocupando todo o 3." andar c disnio. Chaves com porteiro o tratar luz . CrS 6.500.00.
mente 127. Chaves com o porteiro quarto dc empregada com persianas T -'ANSFERE-SE contrato Jc uma Cl- pondo de um erpaçoBO hall, duas gran- sala 702, tel, 22-2483 C| o SR PAU-'
Tratar
na
Av
13
Comercio
o
SR.
com
13811 8
com OR. MOURA - Ouvidor, 34, 4.°: de Maio, 23, 16.". sala
Lauro Preço: CrS 5.000,00. Tratar c|L armários embutidos á Rua Au- sa à Rua Sá Ferreira, n. 147 casa n. 2, des salar, duas varandas, três quai tos, UNO.
1.619, á tar- ARMANDO, pessoalmente
Quitanda 59 — 1.' S. 7. Dr. FRANCO DA ROCHA. R. Qui- „„.,,„
andar, sala 3, 16 horas.
! dc
Chaves contendo 3 quartos, 2 calas, copa, co- 2 banheiros sociais, sendo um de luxo, COPACABANA - Alugamos ,. Ru»
29369 1
02
apto.
504.
severo.
Í013
2
'_.
1
12." - S; 1212,
0 porteiro.
tanda, 3
_.
27161)
Sá Ferreira, 223, apto. 734. com
port(,iro. — Tratai na IMO zinha. dependências para empregada copa c cozinha, banheiro c conlorl.ií CENTRO — Alugo sala cl 20~m2 à ESCRITÓRIO - Trapassn-so Av. P.
21211 4 IBILIARIA
ter- la. quarlo conjugados, banheiro sa-e
CONDE LAGE 22 AP. 221 LEMOS LTDA. Av. Nilo; completas, jardim e pequeno quintal. Vel quarto (lc empregada e um
"
^
V"
—
c
tio
area
Tratar 11 12 cvn
sc magnifico apto. Ia. LocaM ftoffi'tel!
Vargaa 502, 17, 1705
kltsch. Aluguel Cr^ 3.000 00
BOTAFOGO
Aluga-se o magnifico Peçanha, 20 sala 702. tels. 22-2483 Aluguel CrS 10.000X0, a quem interes. raco privativo sobre toda a
men¦rultelru "'¦ a^«w.
r-^ô"
21648 1 horas.
27207
etc. sais. Chaves aotíi o
vista para a Bala de Hinnnbnra.
npto. 303,4 duplex da Rua
Davi d
42-9506. com o SR. PAULINO
ficar com alguns móveis, bascediüco, tem telefone,- gela"!™a Rua
SR
porteiro
Tratar
¦ala, 2 quartos, banh. completo, Kit- CENTRO — Aluga-se olimo apart:!- IPANEMA _ Loja Rua Montenegro Camplsta, 296. com 2 grandes salas, 0u
18.000,00
-¦-..- ,-,- .
Aluguel Cr.S
.
13613 S CrS 25.000,00. Tratar endereço acima .•¦-»»-•
,n. ANT6NI0 . — Tratar nn IMOBI201
rhenctte. CrJ 7.000.00. Chaves cl por- mento, á R. Barão dc Guaratiba, 20
apto
n.
4,
Lima
Barbosa
General
— Aluga-se qualquer gênero de uma entrada, 5 quartos, uma biblio-•
ou pelo fone. 23.28S9. 23599 8
teiro. ADMINISTRADORA NACIO- Catete, por CrS 7.550,00. Deposito rie 3 146-B
27206 8 LIARIA LEMOS, LTDA. A Av. Nl37-5026.
Tcl
teca, 2 quartos dc empregada, 2 ba-, GLORIA — Alugamos, à Rua Santo
]> Peçanha, 26, rala 773. Tel. 22-2483
negocio - DR. BODIN - 52-3938,
NAL. Av. Pres. Antônio Carlos, 615'nvcscs rie aluguel, chaves nn aoar:—r—z:,~yy,yi\„
nheiros sociais, banh. empregaria voz'/' Amaro, 33, os aptos, 205 c 206, com- grajaiiij — Aluga-se ótimos apardo (44)J
29360
contrato
O resto rio
13610
g
2.» pav. Tcl.! 42-1314, das 9 ás 12 e lamento 1. das 11 horas ate As 15
~
bar. jardim inverno, vaga na gara- sala, quarto, varando, banheiro c co- lamentos em edifício novo sob p|. PASSA-SE
flas M *s 17 hs.
15793 1 horas - Tratar na R. Hermeneglldo ALUGA-SE no Castelo no melhor gem. O edifício dispõe rie grande zinha. primeira locação. Chaves com lotis c com 2 elevadores, com sa-apto. 1005râ%n-.on%danfcn|af.elcpel%
- Posto 4 —
COPACABANA
tra
mensais
e
5.600,00
CrS
banheiro so- Oliveira
de Barro; 33,
23340
",. Aluga-se um amplo apartamento
1 ponto, duas lojas, sendo unia c<»n arca cie terreno com lindas matas c p porteiro. Aluguel (lc 7 mil cruzei- leta. sala. 2 quartos
CONSULTÓRIO MEDICO - Aluga— ros mensais — Tratar na IMOBILIA- ciai c/box. copa-costnha e uso va.jtar por favor com o Porteiro «20363 15
25.000.00
Aluguel CrS
dr frente, totalmente reformado,
se novo, bem mobiliado. stapetado, CENTRO _ Aluga-se o auto. 914 — uma poria e a outra com duas, am- jardim,
"SÃMPAIO"lÍ2
no aplo. 402. Tratar na AU- RIA LEMOS, LTDA . à Av. Nilo Pc- ga garage c dependências emprega- |U°J
com grande varanda, 3 quartos,
ar condicionado e aparelhado para Av, Mcm rie Sa 72, sala-quarto kich , lias com subsolos e giraus- Contrato Chaves
XII.1ADORA PREDIAL SA. Trav. çanna 26, sala 702. Tcl. 22-2483 (4911. da — Vêr apl°s — 601 o 304. Av. rua
GUSTAVO
diversas especialidade, com telefone, ban. — Tratar 22-4339,
sala,, cozinha, banheiro,
— chaves I Aluga-se apart." 501, frente, C"^
depenRichcrd ' N" 273
13612 5 Kng.
de S anos Não sc admite interme- Ouvidor. 32 — 2.» andar rias 12 ás 17
enfermeira, ele., horário pela
—
1
maalug.
:¦¦¦•¦
!
empr.
Tel.
43-oiOt
dcn.
c/encarregado
e
dénrla
horas.
Tel.:
52-5007.
I
3
de empregada e área rom
iletal
22.701
sala,
qtos.
o
diários. Tratar com
proprlctánmA
nhã c r tarde, preços variando enà
rua
Aluea-sc
Hcrmcne.
GLORIA
Fone
23696 alu mil cruz. chaves c| porteiro.
Orlando.
211276 4
tanque, à rua Figueiredo de Matic 1.500.000 a 3.000.00 d Rua Sena- CENTRO - Apartamento — Por CrS rio, MILTON FERREIRA DE CARapartamento
.. „ dc Barros, 8, o
gilrio
t'_iu" -" galháes n.» 27 apto. 1101. Chaves
aluga-se o aplo. 1004 do edi- VALHO, à Uua Evaristo da Veiga. BOTAFOGO — Aluga-se à rua Será- .103,
dor Dantas, ní 76 12" andar,
m:',, composto rie .-ala, quarto, banhei- URCA — Alugamos residência com 23-M57_
salas 3.300,00,
'AdmlnlsI 201 c 1.202, — Tratar no local ou íiclo São Lourenço, 1111 rua Alcântara Ui-17." andar,
ro c kitchnette. Aluguel CrS 5.000,00. 4 quartos, 2 salas, terraços e dep. — LINDO apartamento paiaa-ac contra- na portaria. Tratar à
20510 2 fim Valandro, V3 o apto. 103, mobi-.
Machado
"ABRASA",
n.
36
cozitradnra
do
rua
MaySala
Tratar
na
(esquina
composto
dc
00
vestibulo
AGENCIA
ANGLO-AMEliado
com
6.000
CrS
telefone
geladeira,
com
com
42-4322,
p
tratar
Brasil S/A
to aluguel
pelo
chaves
p porteiro
Veiga i; de frente, constante ele
banheiro à rua México,
México 118, s/SOl nh.-v
tanque,
com
— Av Ataulfo dr raiva — c quarto separados, banheiro com- OSWALDO SANTOS PARENTE — Av. niCANA - Rua
13499 1 rlnk
158 S/411
Tel.
entraria, grande s.-.láo, banheiro e kit. LOJA
— Tcl. 42-2182, entre 10 e 6 horas. azul. grande
Ver
água.
Aluguel
8.500,00.
falia
cozinha.
CrS
salas
414.
não
pleto.
12
413
21m2
c
sala
Nilo
Peçanha,
42483 8
SALA DE AULA
Subloca-ta ótima Exige-se fiador idôneo, chave? com Aluga-sr com 40 mi e igual sub- Ver no local e Iratar com SOBRAL &
29181 4 domingo n — 15 horas, Rua Barata 22-3222.
a
20461
sala com carie,ras.
quadro.negvo o encarregado do prédio — Tratar no solo Tcl: 22-6122
19553 Jl ALUGA-SE -- Apt\ com três quarSOBRAL, S A, pelo tele. 57-9133.
— Aluga-;c r. Bento Lis- COPACABANA — Alugo aplo, 105 R. Ribeiro 135 apto. 802. _
_
saleta etc. no Edifício Marquês do escritório de MANOEL
DE SOUSA
tos, d'ias ralas, copa-cozinha. dcmai*
0091 4 CATETE
Herval — Av Itin Branco \t\ — 1 -le- SANTOS — Departamento de Adini- 1,0,1 A — Av Ataulfo rir Paiva —
boa 1». bloco Tavares Bastoc, ap, c; - Sta. Clara, 313, sala. jardim inv, 2 COPACABANA — Alugo ótimo apto., dcicndê-iclr.s Inclusive garage, lodo
fonar para Jí-7747 marcundo hora nist ração - Cai mo 9, salas 1104-9 —
BOTAFOGO — Aparto. com
saleta. entrada, ouarto c saio. varanda banh quartos internos e 2 ext. cm terreno lodo dc frente, com 2 salas, jardim, mobiliado, cnm geladeira e máquina
'4553 1 Tel.
Leblon, Aluga-se com 20m2. Tcl.: sala. dois bons quartas (Um uclts e coz. CrS 6.000. Ver 2a. í. c| port rie lOxioo encravado sóbre a rocha. dc Inverno, 3 amplos quartos banhei,
2-7264.
22277 1
rie lavar roupa. Tratar pelo Telefone
2 duplo) c, armários embutidos, va- Antônio.
23-6422
20MI0
23405 a cozinha c topa Cr$ 12.000,00. Tratar rn tle cór. etc. Não falta água. Pre- 37-7991 pela manhã. 17282 8
BAIRRO
DE
FÁTIMA — Aluga-se PROCURA-SE - Deposito para ma32-7959.
22385 8
box,
cozinha,
banh.
am.
com
randa,
Lim'v
Souza
ço: CrS 17.000,00. Rua
otlmo apartamento j Hua Guilherme qnmas de 30 a 50 m2. no Centro, rir ALUGA-SE ótima sala de frente, em pio quarto e depend. empreg, Fren- CATETE — Aluga-se ótimo quarto dc
Chaves com o por- - ALUGA-SE — Por ff m^sr.v apt0., qt",,
Morconl n\" SÕ apto. 703. composto de preferencia Castelo ou Lana. respoi i casa de famílias, com rclciçõcs, a ca- te p. Voluntários, c elevador. Alu- frente, bem mobiliado. com quarto ALUGA-SE apartamento de 2 salas e 130. apto. 1003
7398.
10915 8 sala. cozinha e banheiro mobiliado.
2'
Tel.:
três
nuartes c dependências dc cm- t;iro.
1 quarto, i salas conjugadas, varan- para a portaria detse jornal i. 2334Í sal, moças ou rapazes. Rua Hilário guel CrS 13.000.00.
com telefone e geladeira. Aluguel
contrato 1 i.no. dc banho oo lado: Aluga-se a Senhor,
Gouveia, 87 — Copacabana. 20522 2 dcpó-lui. Ver á Rua das Palmeiras,! de responsabilidade, culta e que tra- pregaria. Aluguel Cri 14.000, Rua Gus-|COPACABANA
da. cozinha t banheiro, Aluguel CrS
Aluga-se no edifi- Cr$ 10.000,00, Tratar pelo Tel 38-0833
23517
"iralavo
811
Sampaio.
603
apartamento
7.400.00. Ver no local, chaves com o
0119 8
balhe fora, aplo rie fino trato, de
rio Yankee, de frente Cinc-Mctrn
LOJAS — Alugo 2 confortáveis loja: 93 np 401. chaves na poitana.
porteiro. Tratar na PREDIAL CANA- CENTRO — Aluga-se por Cr$ .... no melhor ponto da Rua Joaquim tar c FREITAS 26-4535 ou 23-4653. pessoa estrangeira, de todo respeito, Tratar pelo Tcl. 32-9060. 21832 « o «parlamento de frente n " 804. coin
¦ Em Copacabana, um
ALUGA-SE
1>ENSE LTDA, Rua Alvaro Alvim 21, ã.OOOOO ófima «ala em edifício coe
banheiro
4
27033
separados,
Para
melhores
—
detalhe, c favor tclc- COPACABANA
Ah7gainõ7 aparta- sala e ouarto
293.A e 293-B, serve
frente, tipo apt" , Indepengrupo Í0f). Trl 32-7921 ,us 9 às 17 merdaI ,i Rua da Assembléia n." Palhares, negócio, tendo caria para
21582 5 mento com 1 quarto c 1 sala separa- Kitcnenette, próprio para escritório au.irtn rie telefone,
uma BOTAFOGO — Casal sem filhos alu fonar para 25-7136.
qualquer
finamente mobíliadente, c
horas dc segunda * >exta-feíra
nn
local,
Ver
3fi Ver e (ralar no BANCO ME- 123m2 e ótimo deps, Chaves no local g.i I OU 2 quarlos. com ou sem moetc.
dos.
varanda
vestibulo.
consultório,
ou
banheiro
comdo, c/ rafr, roupa de cama. limpeza,
ALUGA-SE — O apto. 509 da rua Con1 TROPOI.ITANO, Rua da Assem- c os porteiros, srs. PEDRO ou GENInformações
com
o
cozinha,
área
chaves
dependências
porteiro.
1.1825
pleto,
c
veis. sem refeições, com cafe pela dc de Lage 22. com sa a c
fina Idônea. CrS
a rp.sal ou
conP255_8 6 500.00 An. pessoa
CONSULTÓRIO MEDICO — Alugs-se bléia n» 36-2 * and. Tcl.: 42-2845. TIL. Tratar r VIEIRA — Av. Nilo manhã a um senhor dc Iratamcn.o jugsdos. banheiro, cozinha, quarto
de família de respeito.
chave com dc empregnda, á rua Saint Roman, tcl. 27-5869)
— Teis 38-4724 ou que trabalhe fora — Rua Prof. Al o
271, apto. 304. Chaves com o porteiro.
na Cinelandla pi Iodas as especialidaEl
712
26
Peçanha,
—
apartaNáo
Posto
2. Trl. 57-7017.
falta
Aluga--e
água.
CrS
5.000,00
.MtiiS 1
porteiro, aluguel
Aluguel mensal de CrS 6.500.00 no I.» COPACABANA i rua Gomes Carnci- Placa Dcmctiio Ribeiro, 103, 501.
d^s excelentes consultórios com tele22-1512
23658 2 fredo Gomes 48, apto, 201 — Tcl
Tratar com a Administradora de Imo- ano
mento pequeno
dc
fone. enfermeira, roupa de cama etc. CENTRO — Para residência ou cs-rle
CrS
7.500.00
no
segundo
ano. ro. Tratar
4 ve!s MASSET LTDA - Av. Erartno
26-3532.
4886
0118 8
domingo
pelo telefone
Tratar na
tudo Incluído no aluguel que varia trtno, alugamos ótima Sala na R. Eva- LOJA com sobreloja 300 m2
IMOBILIÁRIA
LEMOS 37-3706. Ver rie 2n.
- Tcl. 42-0081.
em diante dc 4 ALUGA-SE — A Av. Copacabana.
APARTAMENTO SM BOTAFOGO - Braga 277, sala 102
LTDA
à
Av.
de CrS t.OOO.W) a CrS ».(HM,(M de açor- risto da Veiga, 35 apto, 1615, tendo — Aluga-se em zona
.
Nilo
Peçanha.
23,
sala
8 1038. apt* 1203, rom 2
20379 5
0024
portua- No Edifício Gul, á Rua Confie fie
702. tcl. 22-2483 com SR. PAULINO às 6.
quartos senrln
do com e linrai-.o que pode ser pela ainda, banheiro e kitchnette. Ver e
— Aluga-se apto sa- 1 duplo. «ala. varanda, copa, corinha.
manhã, a lauie * • noite. Ver e tratar na EMPRtSA BRASILEIRA DF. ria — Rua Camerino, 128 — traja. Sio e 520 alugn.se Jm aparia- ALtTGA-SE - O anto. 804 da Rua 13921.
21818
COPACABANA
8
Vc' e tratar no Ijcai
Santo Amaro 5. dc frente com gran- .^.TSTiri
tratar A Ru» Senador Dantas 7-A. 4.' ADMINISTRAÇÃO LTDA. R
la 2 quartos rnnjurados. Raul Pom- banheiro e. riependínrl»» rie rmpre,
com o mc,::o'
Aluga-se
Quitan- Tratar no 9." andar
145 CO 4 dc saleta de entrada, sala. 2 qu.-rtos £OPAC;tB^A ."
Anita
203. Ver segunda-feira gado. Aluguel Cri 10.000.0» Chavet
pavimento — Tela, 22-2661 e 22-8188 ria, 47-3 sala 1 — lei, 22-5827.
pí-ia '10 n. 190
Ganbaldi,
22
aplo.
saleta,
310
Informações nelo
to
3204757-3005.
í,,
grande OM li a»
8 rom o porteiro. 17302
j.. «¦
Praia de senarados, terraço, banheiro c cozi nuarío. boa coiinha,
9957 1
27268 I proprietário. 29381 2 BOTAFOGO — Aluga-se
banheiro,
8
Geraldo
Porteiro
o
por
inha. chave com
1138.
sala,
badc
Botafogo
336,
apto.
—
^—
Pro4
POSTO
Aluga-«e parte rie ótima s.i- 'nheiro
CENTRO
Alugamos por 14 mil cruá Av. Era.«mo Braga 277, sala °-0ó0 cruzeiros mais taxa— Chaves COPACABANA
— Aluga-se para fins SALA
«ALUGA-SF,
c kit. Aluguel CrS 5 000.00 — Tratar
—
«parla na Avenida Erasmo Braga — Com
retrós * rala 2HXI de (rente duplex, CENTRO
mobiliado.
Viscompanheiro
Apl*.
um
para
— Tcl. 42-0081 com a Adminis- com porteiro, pede-se fiador cfmrer- cura-se
•Pr»*i«r
ou dcpós,to — MARIO VÍTOR 102
da Av. Rio Branco ISÍ, com 2 salas, comerciais o apto. 008 do Ed. Pa- telefone, «em movei
iratar ívíno!iFiador
peto
ciai.
21B47 8 tamento pequeno. Tratar ho)e dasila para n mar Cts.il 011 2 cavalheiros.
"
^
]3 dc mif> 2J _ tradora dc Imóveis MASSET LTDA
^ TDv
cu
Ribeiro, jGen Ribeiro d» Cost», 38. apt" 1008.
banheiro « kitch. Ver no local e trl- triarra Largo de Sâo Francisco. telefone 22-0893.
Barata
a
rua
horas
is
17
14
20378
COPACABANA
POSTO 3. — Alu?J41_*
l.<r na KAIC - Rua du Carmo 27-G 26. lado da sombra, chaves na
2.I6SI 2 iSala 721 — Tcl.; 32-8676.
«0, ap. 804. com ARAUJO. Tel. 37-7195.
magnífico
4 GLÓRIA — Alugam-se em primei- ga-sc
apartamento
um
'
601 - Te!. JJ-1860. 4S72 i portaria com sr. AGUIAR, Tratar
I BAIRRO
18780
nATnnrrorivriTrv
PEIXOTO -Atn»».«»"n
Aluga-se o «n,
andar de frente com 3 quartos,
por
na
Kua
—
apartamento*
Alugo aplo. c sala, ra locação
BOTAFOGO
Í3C3. d* Av Henrique Oaw»!rio. 3. Of
Imo2 sala. 2 banheiros sociais, telefone;!
CASTELO - Grupo de sala* _. Alu- no Bco. Irmáos S/ a Sec
COPACABANA — Posto 4 - Aluga-se
3 qtos., bar.h. co?., deps. dc empre- Cândido Menrle<i n • 173 Aer nn lo- ricamente
mobiliado
gamos no melhor local cio C«Mclo — blliarla com sr. LACERDA
com
todos eírifndido apt" de frente. c| 2 gran- frente, eoin »mpl» síI», quarto sepaPraia
de
ra
e
area
e-om
tanque
RANrado, saleta de entrada, cozinha e b<utensílios domésticos, ver « rua XnAv. Graça Aranha 326 grupo 701. ercal rom o portrirn e t-rtar no
1149 1 ALUGA-SE - O aplo. 101 da Rua gada
„„ „!„,. 3 qts . rendo I c armário i nheiro. Aluguel Cr$ 7 000,00, contrato
M, por CrS
Bo,s,01to n. ijj, apt0
— Rua di vier da Silveira 4v. apart. 802. chaquina rie Almirante Barroso, exceien- CENTRO -GO
METROPOLITANO
de
,Co
Mavoues
Viceate,
lòda
»
coz.
SSo
M
coin
em
parede,
r, nul ,,,,-,
(()n, FRANCISCO TORapartamento ,1
Alugamos
t» conjunto df 3 grandes sal»? de
r,«C trs,a-La r,u' tmbutido
salas, 3 quartos, banheiro comple- HES _ Te|s
bo*. de 2 «nos, c/ fiador Ver ei o porAssembléia n * 36 — 2" and. Ttl.: M^,,^nH.°iP0
banh.33.4422, 42-I798
''^"i.^Ltf1'0' «« aPít. 502. Alu- americana espaçosa,etc, Peças e] clara». teiro e Iratar » Av Henrique Oswaltreine, ampla saleta e banheiro com- com quarto sala coivíugados.banheir» to, copia, cozinha
-88g 4 41-28*3
dependências"*-'
"
J
c
emnreg
236*3
depa,.
e
coiínha pequena, a ru» Flankltn completas dc empicg.vda e
do, 178,301. Tel 47-8852.
_ guri 25.000.00 contraio de um a
—
pleto. Chave» na portaria do itíiamplas e arejarias Contrato c fiador
10PS 8
íício. Informações cm LOWNDES & Roosevelt, 37. «pio. Í07, Aluguel men- tEntrada independente de garage.
23589 8 idôneo. Aluguel 16.000.00. Ver à Ru»
emprega- BOTAFOGO - Alugamos excelente CATETE l > loração S Pilotis R AnSONS LTDA, -~ Av. Pm. Vargas ?*! de CrS 5500.00 mais laxas e de:o d». Aluguel CrS 15 P00 00. Ver no lo- casa dc 2 pavs . composta no andar drade PcrlcncC, 32 apto. 104. qto. e
ALUGA-SE
«al*
No
Um?
mob!»p.
401.
Ch»115
SSv'. S ' and, — Tcl. «-CSvVJ - Ra"i cond. Tratar na IMOBILIÁRIA LE- ral e tíater ns ADMINISTRADORA térreo de hall. sala. saleta, copa. co- fala separados, cozinha rompleta. ent COPACABANA - Aluga-se bom Pompeu Loureiro, TraUr * Av. Rio had» cl ou •' refeições * moças de
mal li.
imÍ ' mos LTDA, * Av. Nilo Peçanha. ;6. t. IMPORTADORA CURVELO LTDA r.nh». sala de jantar, dispensa quar- de cmnreíada. P. n0 local ou na R. apartamento para comércio ou re- ves c portei!o.
trato. Tel. 57-5001. 1113 8
•US3. com o SR PAI*.
Ml» 702. tel
sidõncia. Em primeira loca<;,'io, com Branco. 13S, 14* g. 1408. Tels 42-782)8
i Ru» México. 98. sobreloja Tels.: — to e W.C. de empregada, quintal e Mala de Lacerd*. 517, apto. 201
AI.VGA-SS uma sala à Rua 7 de LINO i440T
2718*
ALUGA-SE - Pr.r Cri 11 0'i0.00 o
21813 1 32-7711 e 52-6285.
-quarlo. banheiro, kitch. Ver e 52-0428.
5
223S3
vila
superior
4
no
»nd»r
quargaragem:
Setembro n. II no y «ndar de frenapt». 4, de frente. Rua Hsul Pom3 los. 1 salio. banheiro completo — Ver
te. CrJ í.OOfl mensais e mais im- 3.° PAVIMENTO 200 M2 —
SS140
GLÓRIA — Aluga.sc entrada, sal», na Av N. S. Copacabana 75o-ap COPACABANA-LE5JE - A uga-se o
M, ,p6lt0 t(_ 2. ,vK C!,m ,,..
- Casa limita. «luga-íH * Ru» Conde de Irai* n. 3Í4. quase quarlo. banheiro e cozinha, vista des. 410- Chaves cnm o porteiro Infor- «parlamento. 1101 do edifício Roy*l., p,,,,
GRÃJÀe
postos. Tel: ÍÍ-74JJ.
va(jor_ variindlli M)a 2 nuarte.» BaAluga-$e
em
lona
Voluntanor
P»tna
d»
esquina
de
portuária, quartos. 3 wlas. 4 varandas. 2 hall«.
1
lumbrar.te com ou <em móveis --- Au. mações no BANCO AUXILIAR DA à rua Gustavo Sampaio 358 de lren-ínriejro e COXinha completos. Qu»rto •
7920
- Tel
m»r. com 2 *»!»», 3 quartos. ie dependência de empregado. Tínnue
cofre e «rmános embutidos, coimh» Ver 4s 3is., Jas. e sábado de 8 As 11
PRODUÇÃO S. A . Trv. do Ouvidor te par» o socul
APTO. 1 silt,
1 quarto, ec-iinh», próximo ao centro Rua Carne- e deoend*ncí»s de empregid*. lustres horas, c tratar na SeçSo de Locações gu-tfv Severo «, apto. 1208
em còr. eoiinha e de. ,r ar(,, dí »erviço. Chaves com o zebanheiro
5
47-2305.
«"<*
rino,
128,
tratar no 9.° andar de cristal Abrigo de automóvel, Nâo do BANCO IMOBILIÁRIO E COMERbar,h»irC,. Ttl»: 22-3302 t 26-1575.
12 Tel.: 52-2220 2366!» » pendência* completas dc empregada,
re,id»nci« r.o terraço,
jU<lor em ,ulJ074
falta àsni». CrS 17.000.00. Av. JilUo CIAL S.A . * Av Erasmo 3rag» 255,{
Is vivei c a Aleo. por Cr» ...
20372 1 com o proprietário.
g
COPACABANA — Aluga-se bom pintura
__^
s, loja — Tcl. 52-3S3 - Rimai Ml.
5Í-725Í.
com
Sí-1804
e
45.
Tels.:
o
Furtado,
rnens»i,í,
Chaves
14.000.00
por-|
CENTRO
-I
Ed. HvifLto, da CiTricscí
(se- tetro 1 tratar
1
apartamento
sala.
29382
de
178SJ
4870
quarto
-361 k Ru»
O »pt*
pelo telefone 23-472», I ALUGA-SE
— Alujo pan .escritório, ou cônsulrnslnba e banheiro Cha21363 8 Inhanea. 39, com 2 q»-'to*, «al», í
tôrii\ o «p*rt»mento n * 9C4, tj qv.»r- CASTELO — Aluga-se o conjunto n. GRAJAC — Aluf»-se o J." pnvirocnto BOTAFOGO — Ru» VolJntarios ca COPACABANA -- Aíucarr.f» aparta- parados!
-o. Ate» dt.
varandas.
eoilnh».
ban
i
Ver
na
Rua
BuI
ves
c
o
'
Alugsmos *s-:mento com jardim d» inverno, tala,
porteiro
to-*j»!a, banheiro <»mpleto e pesj. ro- S07 d» Ku» do México 111. edifício do prédio. 593 da rua Visconde de Patri*. n. 340. ap ^M
— Alugo * rua Sájerviço.
repletas da
serviço. dependências
tlnh». Apto. de frente. l»do d» som- Tsrrplc©, etitr»d». »*!». qu»no con. Sanu iMbel. »c*b»dt> dc construir, te iparUmento de fiente, com en-;ouarto, cnztnha e baBÜteire, n» Rua lhões de Canralho 412-ap. Ml In- COPACABANA—
apt' e «ala-quartí» empregada e garage. SÂn falta água
hr*. todo plnUdo dt novo AlugueL Kg*do* e banheiro
Aluguel Cri ..rom saí». 3 grandes quartos, banhe.- trad», jaleta. quarto, ba"heiro e iO--B*r»t« Ribeiro. 38 «tplo *03. Ver e formaí-oes no BANCO AUXILIAR Ferreira 223
no local
•
Cri
S.JO0.09
oleo.
banh.»
t
kitch.
a
Tr»Ur
Todo
ecn).,
plnUdo
BRASILEIRA
Of- 7 mil. Ver no k**l, ert*\ti cv>m tJOOjMl Ver ne lc«»l rem o portei. rt\ »mp!«i i-orinh», terraço com t»n- sinh*. Oiivn cem o porteiro e lr*-;tr»Ur n* OÍPRSSA
DA PRODUÇÃO 8. A Trv. do Ou- fiador idôneo. CbaVM no apt" »17 «omente
'
e »«gund»-í«lf*.
domingo
*r. Mário dl eorUru Tr»t*r n« Av rr> Tr»;»r <5e I« » 6" leir» á jv. que e banheiro p»r» empr»g*d». pre. tar rorn a Locsdcra Nacional Lid».,DE
ADMINISTRAÇÃO LTDA. R. ridor
'
12 tel.: 52-1120.
Tratar A Av Alrrtr»nte Barroso 97 das 7 »s II horas e das 13 ks 17 horas.
— Tet. —
lUe RrartC*, 1J|, V Wt, T«1J «-«ia AHnir»nt» B«r«v«<i *», mU WS-905 ço Cr» 1000,», ver * «r»Ur IW loe*l * Av Jt:« Br»rvt-n 168 11» *nd«r - si-fQutUttd*, 47.3"
8
f>W
J3S6S t s 4tt2 a í»rde - ELZA. 2M35
r7M4 I
Km» 4 si-sen.
C JJ-43SF8.
SH» 3 laslIU-UÍS - Tel. 43-3-437
43-flWl.
?MR! 1 Tel
M9f» l di? io às 15,» hor*s.

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
CONSULTAS

Lojas e escritórios

Catete e Glória

Centro

""¦"'" '-"'":¦¦<"¦•

—'¦

iT^-ilSSSSra^i. iSSÍ.

Botafogo e Urca

Andaraí e Gra\aú

Copacabana e Leme

FWW'W ^^^W^TWmm9^rW^r^^ f V l|l i * |l || | ^J-V-W-S-W-ÍP**

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958

3.° Caderno (Parte II)

LOCAÇÃO

DE

CASAS

APARTAMENTOS

(CONTINUA)

— Apto,
cie 2 quartos, FLAMENGO
AlURa-se ótimo ALUGA-SE — Apto. 304 rua Sen. 1GAVEA — Aluga-se próximo ao ParCOPACABANA — Aluga-se aparta-PRAÇA EUGÊNIO JARDIM, 15 np. ALUGA-SE
Aluga-se A
QUARTO — Aluga-se era cisa de fa-1 COPACABANA —
Cidade e da Univ. Católica,
inília, mobiliada de frente quadra da Pompéu Loureiro, IO1! o
apto, 204 mento de sal-i e quarto conjugados,1102 -- Luxuoso apto., cm edificio isala, varanda, cozinha, quarto de ba. apartamento em primeira locação, I Vergueiro 55, 2 grandes salões, ampla que da
salões 150 mi), 3 ain- nho, quarto e dependências para cm- cnm iirdiin rio inverno vpstihulo i varanda, 3 quartos com armários cm- com linda vista, ótima temperatura
praia para sr. dc respeito. Tratar te-1composto de 2 salas. .1 quartos, ba- banheiro, cozinha, mobiliado com ge- sôbre pilotis, 2 'armários
lugar
444
ap.
Ulrich
Aluguel
Djalma
sossegado, um apartamento
.... «
ímbutidos,' 2 pregado, Rua
Tratar pios quartos c|
«ff í hnr!« niMrtra'h.S âe butidos c dependências.
lef. 57-0925.
1020 8'nheiro social completo grande cozi- ladeira Aluguel Crs 10 000,00 '21670
Informações pelo tcl: 27-3i75. saia, 3ó nons quarvos. u.uineiru
ty.ooo t. 25-4259 das !) às 12 ha. Icom sala. 3 quartos, banheiro compleSibunh. sociais, cozinha, erande área. .401.
tél
26-0390
dependências
nha,
pelo
área
cj
tanque
e
15561
—
8 cozinha completos, quarto c W. C.
COPACABANA — Aluga-se o apar
560 10 ito, cozinha, arca de serviço, quarto
14558
dep, empregada e garagem. CrS ...,|
.,
tamento, 807, de fte., à rua Aires Sal para empregada, com ampla garage.
e grafide garage indeempregada
dc empregada, área serviço c| lan.
— fNOVPS
de fren jde
aptos «eiren-dte
ALUGA-í-li.
Novos aptos,
ALUGA-SE -Marquer dc S. Vidanha, 76 de sala e quarto conjugai
R
que, vaga garagem. Dois aptos, por te. '_ Praia do Flamengo 72, ns. 1.106-7tratar com
SOBRAL £ SOBRAL, SIA esquina de Aires Saldanha. Chaves
m_ Ver no l0M,
3,8
...,..,.,
dos, banh. completo e cozinha ame-.
apt0
n
615. 2," pav. Tel, &£!"•;Sr'^iL«..l"-5JJLíEff-,
£cne
^JL.'
Carlos.
pto.
Antônio
— Com
Dois de Dezcin- p.
Rua
sepa
na
Ver
embutido)
andar.
armário
*°
lel'
•"-•"•'¦'•
conjugados
00116
8
u
,saia
quarto
.
14 ClÍ>l'iVo5"=8
às 17 hs. I*»11.
Tratar segunda-feira pele U2.Í1314, das 0 às 12 e dasS "
Taxas. j'-e'°
Aluguel
5.500,00 c
ricana.
no local
de in- bro 123-ap. "02. Informações no persianas e lustres, banheiro comple com o porteiro José, dan 8 às 11 horas
banheiro,
amplo
racic!,-.
jardim
—
j
29167*8
Chaves com o porteiro. Outras inf. COPACABANA
Aluguel mensal CrS 12.000,00 Aluga-se o aplo tel.: 43-8892, com REIS.
! verno. cozinha cl armários de aqo. Mo- BANCO AUXILIAR DA PRODU-1 to. cozinha. CrS 7.000,00.,Tel
na AGÊNCIA
COPACABANA DO 801 na Kua Xavier da Silveira, 104 COPACABANA — Aluga-se a parti;Tratar Escritórios J. PEDRO c J.
—
à
Praia
Alugam-se
completo
inclusive
'"¦
FLAMENGO
15561 10 PAULO — Despachantes e Adminisbiliário
geladeira,
'-"' !l ;'j
BANCO PORTUGUÊS DO
BRASIL com sala, 3 quartos, vestibulüs, banh,, do dia Io. de Maio. o apto. 601 do-rj,,
av. Atiànii1-!
Atlànli-. Ção S. A., Trv. do Ouvidor:lÃ-teU1™'*%;)
70|72, os apts. 703 e írádio-vitrola e cortinas. Av,
— Av. NITo Peçanha
S;A à Av. N. S. dc Copacabana, 861-B ! coz.. dep. de empregada e vaga p: Ed. Del Marc na Rua Bulhões de<704, Flamengo,
236G7 10 FLAMENGO — Alugam-se
Aparta- tradores de Bens
compostos de quarto e sala con-lCa 3150. Inf. 47-1081.
152-2220
i
— Tels
Aluguel CrS 12 00;i.OO,
automóveis,
de 12 às 17,30 ou pelo tele. 57-3861.
cie luxo, com salão n. 155, 10.", s| 1008-10
Carvalho, 412 com sala e quarto se-jugados, banheiro completo e cozlrl
11
Chaves
e 22-7259, 14618
no local; Tratar na auxilia42-0448
2548 a I
Rua
e
tratar
à
mobilocal
coz..
banh.,
Vcr
110
nha,
pequena
do Ou- parados,
|DOHA PREDIAL S|A, Trav
e TéóflIÒ Otoni 11." 15, sala 1204. Tel. |COPACABANA — Aluga-se a Rua]12, otlmo apartamento ae quarto rog armarlos embutidos, ótimas derâdio-vilrola
moderna
con
liado
—
Aluga-se à Rua Marquês
COPACABANA —¦ Aluga-se " aplo. vidor, 32 2". and. das 12 às 17 hs. Tel
1)46 H;Lcolpodo Minguez 129. apto. 903, comie sala separado, banheiro e cozi-1 pr>ndêiictiiK. projeto Nlemcycr. Cons- GÁVEA
O apartamento po-'43-94G3.
104 à rua Barata Ribeiro, 511. cl gran- 52-5007.
23273 8 móveis modernos,
— Ver c tratar á dc S. Vicente, 390, um apartamento
de ser visto das 16 às 18 hs. e aos .——.„ "„,„
84 'sala e Quarto separado, banheiro, co- nha. Ver no local o apto. 1.212, tração Pederneiras
ATtfTTPA'lírio — iDto
living. sala de almoço,
entrada,
de sala, grande quarto, banheiro vacom
abados das 10 às 18 hs. Aluguel CrS|»»;a/v„
„in r\„\* nn"rtn« dnis dnba, dependências dc empregada e!com 0 porteiro e tratar na ATLAN-Uua Barão do Flamengo, 32.
randa envidraçada, pequena área c|
tròs quartos, armários embutidos, va10
Ianque,
aluguel
CrS
......
com
Se-1
à
Rua
LTDA.,
IMÓVEIS
TIDA
,,,,,,.
...arca
3Õ014
vanda envidraçada muito espaçosa,
tanque, cozinha c| filtro c W. C, de
80, 18? andar Tel:
Fiador ou depósito, 7*^0^eno^^£&\njfar1*tí.i,
empregada, chaves c| o zelador. TraFIlAMENG0 _ Rua Arthur Bernar- banheiro de côr, cozinha, dependeuL..
o porteiro.
tar
BANCO IRMÃOS GUIMARÃES
r.rnA
8 Chaves com uiua
2!,26B °i
49, Aluga-se apto. 603, pintura cia rie empregada e Garage. Aluguel
_ Av.
Av iPreiiclente
21801.10
vargas íw,\
residente Varias^290.132-9253.
s L1UA. —
inclusive!
~
c dependências,
14612 8
S. A. Adm. Bens. fi, Quitanda, 80 — varandas
—
nova,
com sala varanda 2 qtos. varan- CrS 15.000,00. Chave com o porteiro
Ramal
andai
18.
Tel.
13-0509
apartamentos
2."
ótimos
¦__
.
._
ALUGA-SE
Informações!ALUGA-SE amplo apto. mobiliário ei
22231 11
Tel. 52-4165.
2343!) 8 quarto de einpiegada.
da. armário embutido, banh., cozinha
8
2
—
sala,
saleta,
de
43-3103,
nos
locação,
tels,:
dias
em
1*
úteis
COITl
telefone
e
dl*
composti;
ALUGO,
lalapetado, com tel. c refrig.
Ipelos
*
4046
mó
dme
—
b™*'
COPACABANA - Aluga-se O aptQ.ldas 9 às 17 horas e domingos: 37-1^16 jde''«mpTo'salão. Ires quartos, dcp. cnw
Aluga-se apto quarto,
GÁVEA
.¦ud°
SaVcl. flador..
Aluga-se à Ruà «W«ÍÕÍ
apart> ^PACABANA
rande
i Íu^'l MOoSm! 2ms
»„^"^'.^r
1)04 a Av. Copacabana, 7o0, com sala|*-*LíLS5 i» '*-"as- 23Í00_8,pregada. Rua Gustavo Sampaio 062;»
1
.
pinta-.op.,
cQm Roxo 406, apto. loi..sobie pi-linha e banheiro com box,
,0 de 16 ml. com mobilia de casal,
Belíort
0067 P üupiex, ae 'OUU mi, My.
e quarto conjugados, banheiro, cozi- i COPACABANA — Aluga-se ii 11 Per-|ãPt0' c0'' Lcinc
de-!
e
[,al,i
»rea
de
serviço,
a
oie0/
dos
separado. nolli
completa e colchão de molas, saiu
^^ p
nha fogão de 2 bocas, chaves com o nando Mendes. 7, apto. 41,
oa
mil.
Icl. cozinha, banheiro e area com tanque. pendências de empregada comple- ALUGA-SE em l.« locação os aptos de 13 m2, banheiro completo, boa
O,
posto 2 ci
Aluga-se; posto
por
IRMÃOS j vista para mar, com living. 3 qual- APARTAMENTO
porteiro. Tratar BANCO
621
do
Araruna;
Edif.
aluguel
521
c
¦
.10
locai
de
Dezembro
n*
Dois
Cr?.7.500,00.chaves.
à
Rua
tas,
8 "Miguel
2 anos dc contrato, fia- 47.] 580.
cozinha, armário embutido c área
4916
GUIMARÃES S. A. Adm Bens.
R. tos, cozinha, banheiro, quailo em- mobiliado
° solaa.or — Tiatar cm LOWN- 77, próximo á praia. Tratar à Rua CrÇ 5.000.00 Praia do Flamengo, 72.
ilenendêncorn
j„, ,{., „„Q.fnt 1 «h
Quitanda. B0 — TeL 32-4163. 23440 í, pregada, pintado novo. Preço 17.000,00 dor,
Chaves no local, fiador quc conste no de serviço com tanque azulejado.
««««Pf^f*1'^^»" __lPOSTO 2 E 3, precisa-SC de apart.,- DES cc SONS, LTDA. - Av Pres.. j
í.4.1. -o
ooi
-~m
r.
tr
\A/AI
"
\IT
Cadcstro do Banco do Brasil. Tratar Aluguel 7.500,00. Vcr á Rua Neves
mento de dois quartos e sala gran-!Vargas 290, 2." and. — Tel. 43-090:5 Í0e.í!nte
r-r,r,Ar-Ar,A,,.A
l— Ver no -0(-'al c '''atar tel.: 40-0150. cias de empregada. Telefone
— Aluga-se «,
COPACABANA
o apto.
23417
8 Constante Ramos 30; chaves com|dJC"cóni dependências de empregada]— Rama! 18.
4945 8 DEMAR, no escritório. ..icom DR FRANCO DA ROCHA. Rua da Rocha 36 apto, 103. das 13.00
1103 n rua Domingos Ferreira, 123, j
10 da Quitanda, 3 12." and. t| 1212.
29202
às 18,00 horas, sábado e domingo.
1035 8 Cm edificio de boa construção, tele-;
com sala c quarto conjugados,'cozi- COPACABANA — Aluga-se aparta- o porteiro.
— Urgen- COPACABANA - Aluga-se apar a- ALUGA-SE apartamento de sala, dois,
21673 10
D.
Maria
57-1053
tonar
para
mcl1,°
(lc
(lols
^¦.r.,^i»
-T„»,
... aA r-Trfiilri'
- Aluga-se
Esta rua começa cm Jardim notaLaac'ra
ò
nha c banheiro, ehavcsV o porteiro I
quartos, ampla sala, COPACABANA
Carneiro
n m da Rua
banheiro corn-!FLAMENGO — Aluga-se 1 aparta.
11
Tratar BANCO IRMÃOS GUIMARÃES i banheiro completo, cozinha e depen- dos Tabajaras, 94 o apto 604 çvqu na
321.
23664
„. oi), próximo à Praça General Oso- quartos conjugados,
nico
Prédio
dc com Siqueira Campos, composto do: COPACABANA - Posto 5 — Alugapleto, cozinha, e banheiro dc empre-1 mcnto na Rua Almirante TamandaS. A. Adm. Bens. R. Quitanda. 1)0 — t*enc*as de empregada.
sala
tío
Arpoàdor,
com
d';)
ra,
e
ri()
"Lorcl
gada. Ver à rua Senador Corrêa 42 rc „, 30, ap(0, 793, composto de sala,
52-4165.
2'1447 8A fluatro pavimentos. Aluguel CrS .... entrada, grande sala, jardim de M* ae o apto. 304 dn edf.
. a rua
auart0. banheiro comnleto, cozinha,
12.000.00 — Chaves com d porteiro
23447
302 fundos. Tratar pelo tele jardim de inverno, dois ouartos, ar
verno formando ótimo living, com .iBarão dc Ipanema n. 143 — esqu. de. .,.en \je scrviço com Ianque. W.C. e apto.
., ,,-,
,
20276 10 málio embutido, área c 1..'pendências
•i'*"'"''
COPACABANA — Aluga-se o apto Rua Miguel de Lemos, 53 -- Aplo.
- dc frente, c| sa- ;
banheiro
SOLoureiro
Pqmpêu
cozinha,
ln-i'ong
grande
entrada
quartos,
dc empregada; com
503, á rua Aires dc Saldanha, 76, com 302 — Tratar à Av. Rio Branco, 185 ciai completo, dependências para cm- lj, P
de empregada. Edificio de fino aca- IPANEMA
separados, banheiro, ço- ricpcnclcnlc dc serviço. (Praia
.
Flamengo
....
.. — Aluga-se apartamento
do
quarto
no
Chaves
lo-FLAMENGO
—
—
Saia 14078
Tcl.: 52-6224.
sala e quarto conjugados, banheiro
mo
_ Tratar tel. ...!70) aluga-se neste local, o apt." 623 brmento com plaj^-ground,
semi-rnobillado, com ,nl0,*izinh.T_.
prcdio novo, com saWa, salão.
47-0160.
15958
_ .Chaves_c|_portelro.
Tratar rn,' C(jm u l)urlC'ro
' 38-2946.
%,BvfJ|em
27143 8 pregada,
—
completo e
kitchncttc. Chaves c
14730
10;quartos,
cortinas
Tcl
local
"o
LTDA.
mogno
e
EVEREST
IMOBILIÁRIA
cie'
e demais dependências. Nâo
veis"
8! de quarto-sala conjugados, banheiro e
jacarandá,
|k„
zelador. Tratar BANCO IRMÃOS GUI-1 ALUGA-SE um apartamento,"
— 119 andar •__
SIA,
81
&
SOBRAL
Branco
n,
Av.
Rio
com
SOBRAL
Chaves
Condata
falta
água. Edificio sobre pllotls, corr*
quarto
Aluguel CrS 6 000,00
—
603
Aluga-se
MARAES S, A. Adm. Bens. R,
aplo.
FLAMENGO
Aluguel ba- COPACABANA — Posto 5 — A|uS|U03 - Tel; 23-4214.
Alu- dc
Qui-]saJ.i, cozinha c quarto dc emprcgadálà rua Barata Ribeiro, 050-B tel
fiador — Tralar na da rua Arthur Bernardcs, 49o com sala, play-ground, garage, perto da Praia
fic dois anos com fiador
landa, 30 — Tcl. 52-4165.
C$ ....
23441 8 á Ladeira dos Tabajaras, 110. Tralar 57-0133, com o SR. OARCY. _0086 8S., Cr$ 7.500,00.
apartamento semi mobilia- !Av. Presidente Antônio Carlos 607 - 2 quartos, banh. completo. 2 varandas, do Arpoàdor. Aluguel uase:
,
„
ga-se
-r
— Tel. 47-7553 — Rua Joa1
7911
AriU,J°
Pôrtü
Alegre, 70
s.
COPACABANA •- ÃíuBa-se~õ antô â.«Rua
—.'Aluga-se' à Ã~v. N.
do, decoração medirna, pintado a g. 804 - Tel. 42-9558. íi6!1.7..10 coz, área tle serviço. Aluguel CrS... 20.000,00
COPACABANA
101.
chaves
™2m*
212,
apto.
3 S. de Copacabana, 820, o apto, 902, CASA — Aluga-se
502 da Hua Xavier da SilveSa, n« U?'
Nabuco
para família rie'0|COj 5a|eta, sala com bar embuti- IfLAMENGO — Aluga-se ótimo apt'0 11.000,00. Tratar
na AUXILIADORA quim o
com 3 quartos, sala. banheiro, cozi- COPACABANA com
porteiro. 14611 12
G?-nera 'do, 3
Aluga-se o aplo. de frente, composto de sala e quarto i alto
tratamento! ."*•! Rua
32
Trav.
atapetados,
do
Ouvidor,
PREDIAL
2
SIA,
2
salas,
coz.,
Ide
sendo
frciil", e) 2 qt"s„
quartos,
,. ,
nha e dependências completas de cm 803 da Av". Prado Júnior, 298 com
""'' '''"'J"'
sa- conjugados, banheiro completo, c CO- Ribeiro (I
nos,banh.» c| box. deps. empreg. etc 2." and. das 12 às 17 hs. Tcl. 52-5007. IPANEMA — Hua Aníbal de Minescritório embutido, armários
pregada. Aluguel CrS 12 000,00
421. com 2
Vel la, quartos conjugados banh, varan-'zinha. Aluguel CrS 7.500,00. Vcr 110 lo- |casa
grandes
quartos
29262 10 donça 16, esquina da praia. Aluga-s*
clara? e arejada
Peças
com;
-~
.
grandes,farinm
azuleiada
.-.-¦-- __,
.cozinha
com o porteiro c tralar na Adinini.v da fechada, coz.. banh. de emprega,.
embutidos, banheiro]quar.os,
armários
cal e tratar com SOBRAL & SOBRAL com
la.
d,» acua
e^rtuia -deságua
;exc-ustor c armários, banheiro com
o apto. 211, de sala, quarto etc
tradora e Importadora Cürvelo Ltda da e áreaVcl tanque, Chaves no io-jsiA
—
803 da locação. Chaves 110 local.
tel. 57-9133. 0097 8 social em cores, jardim rie inverno,
Aluga-se
Condução-^írorta
apto.
FLAMENGO
Alugue.
pelo
c! liadoi I
Contri
à Rua México, 98 sobre-ioja Tels
biblioteca, box, área azulejada e dependên- -Aluguel 10.000,00. Contrato
sal a,
varanda,
grande
**ü
Dezembro.
22,
com
sala
Dois
42-29L'3
tel.
Tratar
na;
_
dor Verguei-i-*ua
CrÇ 6.000,00.
32-7711 e 52-621)3. 20243 i DI^Ta' Tr^X01Lá^^
íe,»de
¦
¦¦ cozinha,:%ÜÍ»rto
copa,
Ver com .J£•»«.¦ Ver a Rua S
«jj
q
empregada.
conjugados, banh. c kitchà Av
"e grande
f
Rio O quarto
"JL
,
"1.
pregada c banheiro, terraço, quinta , '
APTO. Aluga-se o de 11" 120!) da Rua and. das 12 às 17 hs. Tel, 52-50ÍT7
Chaves no local. Aluguel CrS
ffi^jj
Rua A|res Saldanha 34 oianc0.
If^?1^"^do^cozlnha
na
feiro,
J
nu».
íeis..
11.
i40a
Tels
/.{o
i"=^«o.
,
—
g.
Ver
!
e garagem paia 3 canos.
„„, -v..,»,^
K-»,. n
r,, d>»
p>
Paula Freitas, n«, 31 com quailo c
AUXILIADORA ALUGA apto. tipo casa com bastante
Rua ReTratar na
42.7820 e 52.01al. 27186 10i?;|0^,00. Tratar —na
banheiro
completo. Aluguel Crs .... no local e tratar na Rua Buenos ap to. 201.
Trav. do Ouvidor, terreno à R. Prudente Moraes. 481 cl
PREDIAL SjA
sala separados varanda grande co'.i- COPACABANA — Aluga-se aplo. 30216.500,00. Ver
no local e tratar com Aires, 66-A, 2.» Teleione 52-8774. com;pública tío Peru 23? apto. 7017- J'~;
nha c banheiro dompleto,
PRAIA DO FLAMENGO — Aluga-!32-2.- andar das 12 ás 17 horas. Tcl fundo Inf. 27-5649. 1017 11
Aluguel d.1 Rua Carvalho de Mendonça, 12,1 SOBRAL & SOBRAL SlA pelo tel. - ALBANO FERRAZ. 18735 8
235*75 8' 'se
CrS 7.500,00,
—
Vcr 110 local (Chaveslde frente, lado da sombra, grande 57-11133.
De152-5007.
29267 10
de luxo
apartamento
8
0089
—
senhora
com o porteiro e tratar na Adminis-Uftla, 2 quartos, banh., coz,
IPANEMA — Aluga-se o apartamento
quc frente
Apartamento de VAGA Para moça ou
COPACABANA
quarto c
para o mar, área utd de 360jpuNCIONARlA PÚBLICA — rrocuralvii
—
Av.
Av.
0*Tratar
Aluga-se
à
tradora c Importadora Curvclo Lida íbanh
"èom Visconde dc Pirajá, 111 apto.
da Rua
000,00.
COPACABANA
magníficos
fora,
luxo,
alugamos
apartamen trabalhe
dc empregada. Chaves com o
com
varandas,
3
salões
m2.
Com
3
trabalhe
dc
fino
trato,
moça
fo-lojg
quc
sálae quarto conjugado, kita Rua México, 98 sobic-loja. Tels.: porteiro, Tralar ria AUXILIADORA pacabana, 583, o apto. 1007, próprio tos em primeira locação, sendo 1 por Copacabana, 793, apt". 905. 1129
j
ba-;
3
vidro,
4
apartamento,icnnettc
morar
no
de
seu
ra,
para
quartos,
portas
banheiro completo: Aluguel
32-7711 e 52-6285. 29239 81 PREDIAL SIA Trav Ouvidor, 32 - para escritório ou consultório, alu- andar em local privilegiado da zona
— A fim de tratamento nheiros,
2 em
sendo
cerâmica, c| roupas de cama e café pela ma-|4 700 00'mais despesas de luz c gás.
2". andar das 12 às 17 hs, Tel. 52-5007. guel CrS 5.000,00 c taxas. Ver no local |sul com farta condução, próximo de. ALUGA-SE
living,
de
entr.,
COPACABANA — Aluga-se
apart. rie frente . sala
grande
dependências de nha. ótimo ponto no Flamengo. Dia- Tratar no BANCO DE MINAS GEcopa
e cozinha,
29265 8 e tratar com SOBRAL f.- SOBRAL S. ,todo o comercio, tèatroi cinemas
apto. 1002 fie frente na Rua Raimundo
V de inv., 3 bons q.. copa-cozinha,
I rinnientc das 14,30 horas no tel : ..|HAIS S|A - Av. Graça.Aranha. 296-A
Corrêa, 28 c| 3 quartos, 3 salas con-1 COPACABANA — Aluga-se o luxuo- A. pelo tel. 57-9133 chaves no local praia, não falta apua. Apartamentos arms, p enfre embutidos, dep. de empregada. Garage para 2 carros,
_ j_ 1 zu*9B8U
J.Jiilill
23380 10 Tel. 22-8555 das 12 ás 1B hs. 29223 12
com o porteiro.
dej
0093- 8 j compostos rie 4 quartos c| armários emp"
Miguez,|eom serviço e lavagem. Serviço
Leopoldo
Rua
o
jogadas ele. c| garage. Nao falia água IEo apto. 802 ria Rua Min. Viveiros dc
¦¦...
garage.
*
' saimi,
saia,
í
oannuiruis
p»1"»"™u.
sala,
2
banheiros
embutido",
1
1
salão,
ótimo
apartaniento
na
„nl,',
—
internos'ALUGA-SE
com
telefones
Tratar!
TratarIportarl
.-•-......
Aluga-se à rua Sá1
Chave c| porteiro c tratar pelo tel. Castro. 41 com hall, salão, varanda, COPACABANA
14.000,00.
14.000,00,
portaria
401. Cr?
¦>401,
1132
Campos, 51
26, • apt".
Alberto de
quartos ;
cozinhai 2 quartos
ndla e noite, água quente, sistema Rua Almirante Tamandaré, 67 apto ALUGA-SE
48-0454.
Iíl72,|
Ferreira, 228, o apto. 311 rie sala e \s0^ completos, cozinha,
cozinha,
dcp.
coz.,
de
embanh.,
nJ3
quartos,
picgaria
o'W.C. dc empregada, area de serviço
duas salas, ga- apto. 315 dois quartos, saleta,
"
c
5nl.
conl
tr*s
quartos
.'rnniml
T,-»tar
com
SR
MATTOS
ciuafto
banheiro
p
cozinha
américa-'
tapetes,
cortinas
e
e
com
7.500 cruzeiros. Trage
,,_,_,„.„.
!^ caixa W Un1ue c vaBa na Wntmi - Ver MOCA - Aluga uma vaga em setl «"**•»'•
— Aluga-se os aptos, ladeiras. Mobiliário. Chaves no local.
Chaves banheiro, garage.
demais dependências.
e
COPACABANA
ltrat;lr
Tc
na Alueuel Cri 5500,0
J^^^^-^fJJ^lraSe
tar 57-9300. Chaves c| porteiro. 0080 12
3ll o 315 da Av. N, S, de Copacaba- Tratar na AUXILIADORA PREDIAL de'ásuS orivàtíva 'Ver nó locS è tra-Ia Ru;' Bol*v« h. 171, aptos 201 e 991, apt». pequeno mais confortável a ou-;Av. Graça Aranha, 333, 12^.andar, com 0 porleiro e
pelo ,e,_
M9M 10 57-3871.
_____mi 10
na, 7(10 rom saleta e sala conjugadas, SÍA Trav do Ouvidor, 32 2", and. tar com igB^tOTMA^A-w-I^A»80?» S *™™?0<\° »° "Prarjo tra que trabalhe fora. Tratar 57-4137, sala^ K203.
de
apto.
IPANEMA — AIuro
^^
17 noras' p tratar lla Seção
í,e «" as J7
kitchnette C banheiro. Aluguel CrS
!r$' 1 das"
Iolo
"' tcl.
PRAIA DO ^¦-M'v¦¦-^,^.,*'
FLAMENGO — Aluao,
lel 57-9133.
57-01T1
0092
52-5007
0092 6H <«
'*"'
Ud"
Tcl: 52-5007.
às 17 hs.
•*•*•
"'
hs Tcl.:
das 12 às'17
-'- Locações
•-J.t,.»mn.«Bir.iA»ml
c
Kníi/rnnSSwT-TAWn
"
. ...._SF _ v——
20266
t"lug°' FLAMENGO - Aluga-se à Rua Almi- frente, peças amplas, 2 salas, var.,
BANCO IMOBILIÁRIO,
.
co
0,BCO,0Q c 6.000.0". Cliaves no ioc ¦ai
„uec;no Bjiii
1
moça
8'
rie
Ra
pnra
"COPACABANA
Edifício Araruna (|unto a sede rante Tnmandarc. 41 o apto. 124 de
- Rua República do E COMERCIAL S.A., à Av. Erasmo- f^.Yhe
Tratar na AUXILIADORA PRED1. fò]
3 quartos, banh., toll. social, co¦ 310
fora com ou sen refeicõ-s. do C. R. Flamengo)
'LEME — Aluga-se o apto.
d.i Peru 72. Em ambiente eüolusivamcn- Braga 255, r| loja - Tel. 52-3833 — "', -róriaenhana
por Cr$ — Baja e quarto conjugados, banheiro e^n-coz.,'.^[Q,
S A, Trav. do Ouvidor. 32. 2" and
47-1183.
dep. de emp. e garage.
Tcl
1d 'Rua
"¦•"i-*"-" ' " 1236-907
'*"
'
ANcom sala to feminino, de lodo respeito, aluga- Ráma.1 211.
n*6"1"1'*.
o. apartamento cozinha americana. Aluguel CrS ...
Felipe dc Olivcirn. 1
8
4869
nm7 88 5J^j99
das 12 às 17 hs. Tel.: 52-5007.
202 à rua Igarapava
0
jyC].
*iMn-i.u-.-ise
u,.,i,i.
banh.
c
>i-|j,uauu!,
kltchnetseparados,
cie boa
ótimo quarin
n? 1113, com quarto, banheiro com- 4.500,00. Ver no local e tratar com
uoa
se oiiino
nu-irto
quarto aa i moças de
29''71 8 e llu,"iu
"
""
18 horas. Tratar c/
às
13
59
das
com
—
contrato,
-I
pa5.300
Chaves
Sem
Alugamos
no
7.000.00.
COPACABANA
t£^
Aluguel
Cr.S
SOBRAL
póSTO
por
SjA,
SOBRAL
&
conduta, Móveis, café pela manhã
pelo tcl.
Chaves e
maioFAÕTTrrõTTn
—
pleto e cozinha.
COPACABANA—
Alugo ri
apartamento
F. P. VEIGA & FARO FILHO
AUXILIADORA Troca-se referências — Tratar com!cruzeiros o apto. 821 ria Rua Julio rie eamento de 3 meses adiantado, alu- Tratai'
na
local.
57-1)133,
0098
,ut,i,,„„
,„_
„
„„„»„!,.„
10
;
«s detalhes com o porteira
ae laJQ-quarto c kil. a Hua Domingos PREDIAL SA. Trv. do Ouvidor. 32Lortelro
família preferência estranAlmte. Barroso 00 S/1108.
ANTÔNIO '
29109 8 Castilho 35, com sala-quarto. banheiro «i
21728 10 ALUGA-SE — O apto. n.° 805 da Rua Av
ferreira, 123 apt 305 (do frente) to- jo; and, das 12 às 17 hs. Tcl.: 52-5007. 9~^K ¦?; ";„-f
?' ¦
ie kitch. Ver 110 local e tratar na geira ou rio interior, por 3 a 6 meses
e 42-5412. 27104 12
A,
,
42-5231
rio atapetado, geladeira, eletrola, cor
29209 8 COPACABANA - Alugo ou vendo |KAIC _ Rl,a do Carm0 27-G 601 - 110 máximo, um apt». com 3 salas. 2 FLAMENGO — Aluga-se o apt". 305 Marquês rie Abrantes n.° 37. Aluga-se
—
incluídas
as
taxas.
um
apartamento de frente com sala e treslm.]
tinas de luxo, completamente mobi8 quartos, banheiro, cozinha, dependên- A Rua Paissandú, 59, c/ sala-quarto CrS 5.270,00 jâ
22-1860
4877
ARPOÀDOR — Aluga-se novo
—
Alugam-se
os quartos demais dependências comple '
Tratar na CIA. DE IMÓVEIS DO RIO ótimo apto de frente à R. Joaquim
liado. Aluguel
CrS 0,800,00, Vcr c| I COPACABANA
cias empregada, frente para à Rua (1 peça só), jardim de inverno, baDE JANEIRO — Tel.: 42-4478.
3
porteiro c tratar diretamente com 0 aptos, 601 e 603 da Rua Santa Clara, tas c garagem. Rua Domingos Ferrei- COPACABANA — Alugamos por mil Dorrdngoa Ferreira, todo mobiliado nheiro
2
salas,
quarlcs
177. Com
c kitchnete, chaves c/ o por-!
46 com saln grande, quarto separado, ra, 32, aplo. 1101. Chaves com o por29195 10 Nabuco.
proprietário pelo tel, -17-8071
vaga na garage, da rua Dias|taoeteS cortinas, c/ geladeira, telefo- teiro. Tratar Banco Irmãos Guima-I
com armários embutidos. 2 banheiros
m hi coz. banheiro cm cõr. pequena va- teiro. Tratar com Dr. BENJAMIM —! crUzeiros,
2iii
—;„e vensilios rie cozinha, louça etc. rães
_
'
depenKAIC
„a
—
Tratar
da
Rnclla
g
grntid
aptos.
Alugam-se
play
os
sociais, garage,
— Iranda de frenle. O apto. 601 é dei —
-S. A., Adm. Bens. R. Quitanda,IFLAMENGO
20279 8 Run do rjarmo 27-G 601 — Tel 'Aluguel 13.000,00. Tratar pelo Tcl.:
Tcl,: 20-1400,1 _
COPACABANA — Aluga-se o apto, [rente. Aluguel CrS 0 000.00 e 7,500.001
10 \ 503 e 504 de frente da PraÍH do Fia- dências dc empregada. As chaves com
80. Tel. 52-4165. 23450
,,
¦
'^.iinns
~
Copa8
'.22-186'.).
4875
S.
«
8
Sv. Osório. 1068
rnnnoahorin
ÁT.TT(*rA-SÊ Av.
Av ííN. S,
812 da Rua Bolivar, 116 com saleta, respectivamente
Copacabana, 122-1800
»„,.,—=c~—S.7"'aTíp»:i»\
I mengo, 70 com linda vista para a Baia 0 porteiro, tratar a Av. N
Chaves c1 portelru ALUGA-SE
! PRAIA
DO
FLAMENGO —Ida Guanabara, servido por 4 elevado- cabana. 1344 apto. 902. Aluguel ....
separadas c
quarto e sala, coz,, banh, Aluguel C18 no local
Tratar na AUXILIADORA 256 apto, 803 2 salas
~^<™^^
108Í10 12
7,500.00. Chaves na portaria. Tratar PREDIAL' SA Trav "lisdo Ouvidor 32 quarto, Pequena cozinha c banheiro cçpacabàna
dV-jAluga-se o apartamento HÍ9|jW, <•">;' e„^ c<«oS' 1,;:,nnfly
pendências.
ffiía\\fi%ml^*$&
PREDIAL S A. Uo ' anil
kitchnette. Aluguel CrS ...
na AUXILIADORA
RuaBo-!j_ ÍJit
Tel ! 52-5007. Cr? 11.500,00. Chave com porteiro. — miL cruzeiros plri0'
n«ua.
''
das'l2 às 172028
falia
'
aí-Lí—
|b«nh.„«
Não
C-0.),
v"ra
—
sn'as,'
aptps.
Aluga-se os
do Edif. Araruna. Preço base i7.00n.00. Chaves no local. Tratar na IPANEMA
Trav, do Ouvidor 32, 2". and. das 8|"
8 Qualquer dúvida telefonar para -K" s<"d'"lll:l
?<™ \ banheiro, qtO, livar, 115, apt". 5. Tcl. 57-9872.
da, 3 quartos, cozinha,
à rua Leopoldo MlgUeí, 51 em
125-8536.
3986
C-04
a.s 17 hs. Tcl, 52-5007.
predial
"
.
Trav,
auxiliadora
*
S|a.
o
S
mui
i.r.',
O..UUIKUU.
1
ríiiar
rsimn
tP'.í"-,-|,-'"»'"-mu»
Cr$ 6.000,00. Tratar pelo te¦ locaçáo c| sala, quarto, banheiro,
Aluga-se o apto.)
|e w.C. de empreg. area com lati29272 |)C'OPACABANA —
and das 12 as 17 1
do Ouvidor, 32-2.' and.
1
At Ánrn iwniir-"ri?
..
.__
|]no2 da Rua Silva Castro, 22 fundos; COPACABANA — Aluga-se o apar-jque e vaga na garage — Ver no local ÃT.UCA-SE — Em Paula Freitas, jun- lefone 43-4059 com IVONETE.lhs. Tei, 52-5007. _i926Ll0 cozinha cl fogão de 2 bocas e área C|
ESTACIO — Aluga-se o apartamen- com saja e quarto conjugados, banh, tamento n, 323 da Rua Sá Ferreira ie tralar na KAIC
Rua do Carmo .„';. Draia apt" quarto (7x4), snla
tanque, chaves cl o zelador. Tratar
42513 10 rtUA PAISSANDÚ 162, apto. 912 to 301 do edifício;á R. Pessoa de Bar- e mtchnclte
Aluguel CrS 7,500,00. n, 228, contendo sala-quarto, kitch- 27-G 601 — Tel. 22-1860. norlnhn e banh0. por CrS 8.000. Tel
TSANCO IRMÃOS GUIMARÃES S. A.
ros, 12, constando tlc sala dc estar, chaves no local, Tratar na AUXILIA-netle c banheiro, Ver no local comi
c
mobiliado.
sala
Confortável
8;-7.'..nM
0215
8
quarto
4878
— Aluga-se à Praia rio
Adm. Bens. R. Quitanda, 80 — Tel.
FLAMENGO
57-3093.
sala tlc jantar, um quarto, L*ozmh.i.| DORA PREDIAL SA. Trav. do Ou-|0 zelador e tralar com A. R. MA• 1» lo- conjugados, banh. e Kitchnette, Cr? 52-4165J
M448_ia
328
Flamengo. 70-76
apto.
cru20
mil
—
Alugamos
LEME
por
banheiro completo, área de serviço. 1 vidor
Chaves cl porteiro. ADMi
and. rias 12 às 17 lis. DUREIRA. IMÓVEIS LTDA. - Rua,
32 2
,
.,„., runavn
.,,,, ,í
cação com quarto e snla separado, 7.500,00.
Chaves A Rua Machado Coelho, 64.1 Tel 52-50U7
N1STRADORA NACIONAL. Av. Pres. ALUGA-SE
apartamento Rua .loana
ria Quitanda 30, sala 209 - Tel : ,, |elr°i ,° ?''9l°- "WÜM "lZrHrM,
banheiro.
Chaamericana,
cozinha
1
—
662. com hall, escritório, .1
Tratar à Rua México, III! _ 5°.
Carlos, 615, 2.» pav. Tel. Angelina perto Lagoa lado dc sombra,
29283 8 82-7014
|
23391
8 Sampaio
ves no local com o zelador. Aluguel Antônio
*Min *isaias,"i quartos, 2 banheiros sociais,I =7.MEN(J0 _ Apto,"2 sala»* 2.qu
G. 302.
21667 8
42-1314 das 9 às 12 e das 14 às 17 ns. 3 quartos, 2 salas grandes, entrada,
te
Tralar
em
LOWNDES
CrS
7
500.00.
POSTO 5 — Quarto mobiliado aluga- LINDO APARTAMENTO - Alugo
rie
empreg.
W.C.
15786 10 banheiro, cozinha, dependências emTerraço etc. A
Jf?.»»^^,
r|qto. c
APA RTAMENTO DE LUXO EM CO- se 11 cavalheiro, c| banheiro privativo. Vista
LTDA. Av. Pres. Vargas. C90
p| praia, sala, 2 quartos, banhei- jtanque e vaga na garage — Ver no lO-fi"5-«"rus"sènàdM Vè7gÜêfro7ãÍÒ inf. SONS,
—
Aliign, Rua Rainiun- Cr? 3.600.00. ISABEL — 22-0576.
—
PACABANA
bom pregada e garage. Não falta água. Inum
Aluga-se
Ramal
18.
Tel:
43-0905
2»
FLAMENGO
and,
Rua do Car-1írtm"n nortelro
ro completo, cozinha, área cl tanque,;cal e tratar na KAIC
formações 27-6923 das 13 às 16 hs.
23685 10
do Corrêa, 77, aplo. 301, 1 p/ andar,
o
10
com
em
apar4047
porteiro.
frente,
mobillado,
de
1060
quarto
Tcl. 22-1860.
15796 12
"ia dependências empresadas. Ver Av.jmu 27-G 6'Jl
1.° Inquilino, frente, pllotls, 2 elev.
tratamento.
de
a
um
senhor
—
tamento,
1,-^Q.caçao
Aluga-se
8
48110
—
FLAMENGO
Copacabana 1371, apto. 52; c| porteiAlugam-se os apar —
FLAMENGO
telef. 45-8732
privativos, azulejos até o teto. nunca COPACABANA — Alugam-se cm 1»!
Fer
Informações
cozinha.
-pelo
2
1
sala,
—
—
apartamento
qtos.,
apto.
.
Rua
fino
Tratar
dc
404
rin
20270
37-860:).
Aluga-se
Dois
tcl.:
e
81
304
tamentos
faltou água, com: hall, belo salão, 3 loc, p| com., na 2». s] loja do Centro|ro_
19568 10 IPANEMA
COPACABANA — Alugamos mobilia? reira Viana, só para casal rip trato Dezembro, 116, 1." locaçáo, dc sala.
de snla, 3 quartos com armários fi(|tns. c/ armários, 2 banhs. louça dc Comercial de Copacabana á Av. Co- ("iriPAflATlANÁ 1?,,.. ShY.*l
cí r».
11 mil cruzeiros o apto. 801 da (CrS 12.000,00. Inf. 42-5348 das 9 As
do
por
Saldanha
Aires
cozinha,
dependênCam
Rua
banheiro,
Siqueira
à
dc
xos dc pau-marfim, cozinha com arÃLUGA-SE
581.
fisq.
coquarto,
sala
almoço,
!LV.„
_„„«»„.~
n"'í.
1.*, copa ou
pacabana
grande
10
8,
com
sala,
reira,
Lemos
n.»
228,
quarapto.
90ü.
Aluga-|Rua
Miguel
22373
jj hs>
cias completas de empregada, árcajn.» 57, casa de 2 pavimentos, com mários de aço e demais dependí-nzinha c/ 7 armários, hall com roupa- pos, os boxes ns. 329, 330 c 341 c| fátJ^J.;âuYV°CB?5S
—'sala,
>e.
cozinha.
sala,
banheiro e co-|to.,banheiro
saleta, 4 quartos, copa,
Quarto)
cias — Rua Visconde Pirajá 494, ap.
ria, enorme área rie serviço, 2 qtos. cil acesso n; escadas rolantes. Chaves
p15a DO FLAMENGO-- Aluga-se com tanque, armários embutidos, —i
Tel : 47-2337. 20357 12
banheiro, depcndéndns para empre- -0j
de Aluguel: CrS 7.500,00. Ver no local
apartamento
empregada c/ armário, banh. empre- c| Sr, Júlio, Outras Informações no iSüfiSl. ^aVSi.:..,l0mJ-0- í,í,'iCÍr?n127-Gi,Ml - Tel. 22-1860.
locação
primeira
|cm
— Tratar: dr. Brcno, das Ifi
Ver no local
sala. cozinha c Informações, segunda-feira, com DO-1gada, garage c quintal
as 10
garia c/ água quente, lado ria sombra, Ranço Português do Brasil S|A,
com
entrada,
frente,
4676
8
—
•- Av. Copacabana hnrns
— Tel : 57-1734
Rua Montenegro 146-B -o'
lc tratar à Rua Tcófilo Otonl n." 15, LOJA
oqooo
garage. Local central mas cstrllaincn Ag. Copacabana
banheiro. Preço c condições pelo te- NA IVONE
947 10 Alugn-sc qualquer gíncro dc negócio
iJ-U H I
1.201.
10
sala
27204
10
lc residencial (proibido lojas), O edi- 861-B ou pelo tel, 57-31101 (lc 12 às !7'"ür!*S—
27252
"—TRIPLEX
Alugamos por 20 lctonc 45-2784.
29361 12
_ DR, BODIN - 52-3958.
2516 8.POSTO 2 -- Quarto amplo mobillado COPACABANA
ncio terá sua entrada Urminada den-']no
FLAMENGO — Em primeiESTRANGEIRO
o apto. 205 duplex de FLAMENG0 _ AUl(!a.sc a
Praia FUNCIONÁRIO
er no local. ..'..rv-rr:
— Apartamento do gran- iFANEMA — Aluga-se dnls apts da
tro rie pouco tempo, vcr
*.—~r
m „ lc/ roupa rie cama, colchão rie molas'1"'! cruzeiros
K
m.-n;--novo
ra
iocaçào
locação
72,
do
Peru
Republica
primeira
procura apartamento
e armar)os t.mhutidos para c:^-!¦rc"l(, ds Rua
Flamclll.„, 70, Ed. Araruna, aca- Com família,
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racio a Rua Siqueira Campos, 140. • cisco Brasa, 76 sala c| 16m2. quarto c! rápida
13
quarli) e banheiro de criados c área
27233
]0 : zo de 4 ou 5 meses, a partir
c_íí_íriL
*
"".
_
anto. 204 dr frente, com sala ampla. Ifim2. banheiro e cozinha. nSo talla
tlc serviço Aluguel 10 mil cruzeiros. — General Pohdoro 24. Botafogo.
trund» auliiyrna do corrente. Obié.——
• ,fl FLAMENGO — Alugamos
3 quartos, banheiro, eorlnha e de- água Ponto inicial dc lotação na por-: COPACABANA — Alugo aplo. 40l.|Ver nn local chaves com o porteiro.
ALUGA-SR para rasai, apartamento
por 14 500 qulo telefonar para 47-5613.
401» 11 ; d, frente A Rua Joaqclm Nabuco !8.r>.
ria Assembléia 104. s n A\ii-\'rh ãitm.» n
Aluguel ta. Aluguel CrS SPOO.OO. 23!93
pendências para empregada
fl2B cruzeiros o apto. 1301 da Av. Rui Bar'.-,«« sá Ferreira 73 Frente, mobiliário, ge- Tratar- A rua
Pr-ia
22-5614
DA
Cr$ 15.00.00. Ver no local, chaves wnt t ^.^ITrrErr^;- iCJ?^r~
PEDRO ., 5rA„].T. do
Tri;
r,.™.T n.
. 70
«alas. 3 quartos, sendo 2 904
iladrtr». »2 salas
Edi- bota 550 rom sala. varanda. 3 quar- 0AVEA _ Alu-tam-nc os apto!. 107 ,, W^*™"}»
COPACABANA
da Praia ,„ Flamengo
A1uí>-«c o aplo.!ladeira,
^''fÜ&À
of,
Aluguel 7 .o00.no.Cha
portetm t trat.ir com SONHAI, t KSl rin Av, N. S. de Copacabana ,i3ii:™«J- cozinha, banheiro, depend. cm- SILVEIRA.
cosinha e tos, banheiro, ozinha, oto. e W.C. 4M , Estr;,da da GAve*. 648 de; sala. do A.-poaJor
Araruna.
Sala-quarto.
ficio
SOBRAL. S A. pelo tcl. 57-9I3;*,
Portaria. 2-Wij
— Pír-to 4 — Auarta- banheiro completo. Aluguel 6 500.00 dr empreg. r vaga na garage - ^^
banhclro e cozinha. Aluguel «» "'
«im t,*U, quarto, banh., coz,. Arca c pregada. va|.i garage Preço: CrS
COPACABANA
*^t« e tralar na KAIC — Boa do CrS 40o00f| Vrr no local r tratar eom}/U.UGA-8E,
"u local
Vi** no
nn loral
loca* com
tarque e dcp dc empregada Alucu»!-'16.tKO.00 - \er c tratar das 10 ja « !r,pnio — Aluga-se ótimo dr frente Tratar ,'»-«,24
Ver
Ç(ift\ no
Por rontrato, o aparTr] 23-1860.
8 |KJdn
1JS83
23377 10,Carmo 27-G 6"l
ALUGA-SE apartamento
mobillado ¦ Crt 8.000 .00. Chave» no local Tra- e das 13 as
..SOBRAL k SOBRAL, S A. pflo tel.-Um(.nt0 jqi da Rua Barão dr Jaqu?rto sala coj^ugado, cozinha o Sr. ORLANDO
4S74 1J
A
AluAUXILIADORA
PREDIAL
S
frenle.
l^uaribe
e
de
3
ou
ter
na
102
meses
>ala
r
O
apto
cru?eiro«
rr.xiirvrn
ainn-u
mais.
Contendo
57-9133.
hanliciro.
6
mil
n. 150. com sala. 3 quartn»
Aluguel
VK)t
— Aluga-se amplo c
—
bom
»MF\*rn
Atun.ia
z^iuga
tvaaua%WM
Ouvidor. .12 3°. imd. das 12 AV. ATLÂNTICA
quarto conjugado, mais I quarto, tw-jTrav, d0 "[^Jz::'02L_
guel CrS 4400.00. 0087 11 e (j.n,als dependência». Chave» corr.2o
,„ Ver A Rua Do-.nmgos Frrreiia 123
A
Prau
do
*%**£.
confortável
dr
frente
e
«ala.
SSJ61
quarto
3
hs.
- Chaves com o porteiro apartamento, rom
nhelro e eoíinha. Tem geladeira e tcl- *s H '^.,....._..
quarto, U- Zh™*™°m
"
„
...¦T" «pto. 1001
flnarneflU JoSSiTc
Aluia-se apto |porteiro e tratar pelo teieronr
varanda, último andar, linda
HUmr. Aluguel Crs
10000,00.
Ru^; . _ .
^U
,
it^Xr, S^,**»*,
SatXauaXba!
tulo.
-1
^«'¦G—
modernos
S^t?
rj
mar,
móveis
o
nn
Copacaba
APARTiWIENTO
Santa ciar... 166 apio, 3O8.
u*w s
,,-»«
*'0 l1r*rmbro
èX" {JPmMTr1&&Vm
aí M
***.•. SmÍS nheiro. Kit., chaves com o zelador -jprédla
T*jJ£n¦•'•¦-P
dr apenas 4 aptos., e| 3 bom
lheiros de fino trato — Informações ¦ «í ,r;,Jf
!"'""!?.
na, ricamente mobiliado. sala,
fôcg
nn BANCO AUXILIAR DA Tratar em LOWNDES A SONS, LTDA.;au.rtos. 2 espacosia salas, copa amlí.sa
10884 sstL;EIRAInrnrannnitn
57-8568
tcl.:
_~
"_,"._...,
— Apartamento
alto PRODUÇÃO R A Trv. do Ouvidor — Av. Pres Vargas UO. 2.* and.
de
_
iLEME
",_
*.
mer-rs
rnipregada
—
,
pa COPACABANA
R"a Domingos F
p,'4
Icxlo moMUiUfo. com geladeira, rom-í' f""1
,,„„
,.
...
10 Tel. 43-0905 - Rama! 18.
12-tel : 52-2220. 23S76
— Casa — Tarque
reira 2» e«tula» de Barto de Ipa- I*?xo tom Unúi "«? P*1™ °J.mar,
posto de 1 saia. 2 quarlc-s. banheiro, jTa .tlusar'. Telefonar: 5.-59.1
•"MIS
cortinas.
aluga-se
rom
telefone,
Ãlugam-s* a« duas última» rm vila
Duas
Aluga-se
o
apto.
802
1201
coiinha. Arta c tanque e dependêno
serviço à rua
apto.
A».FVr,n
Urrem».
Aluga-?»
p^TJXlSo FLAMENGO, 72 - Aiugi-;da e grande área de

». Mima coz

•ftjt*y\

Jacarepaguá
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11 de Maio de 1958

RTAMENTOS

APA

CASAS

DE

LOCAÇÃO

Domingo,

ótimo ALUGA-SE — Uma casa com 3 quar'Torres"
Alugamos
"âr.-.i BRAZ DE PINA — Aluga-se o apar -.
*
- Aluga-se^ojipto. 103
t i"'-"..io 202 d,.
rio .-diii.-M ; i: ir.,,.
Homem, tos, 1 sala, cozinha, 2 banheiros, áre3 t:mento
Torres
rua
„a
na
JACAREPAGUA - Aluga-se_excelen-',LEBLON
apartamento
J^a_'
^u
sala,^'''quargrripla
J^P^O
'dep.
41, an
tratar à Rua Uru- 136, constando de dois quartos, sala,
te residência, 4 quartos, 2 salas, copa, j Rua Professor Artur Ramos n.
Ver
c
sala.co.
2
despensaJ
101,
com
apto.
cozinha,
quartos,
completo,
banh.
;303
1
[e
,
2 quarlos,
Dia 11 c 13 o dia cozinha, banheiro, área de serviço
CDZlnha e banheiro anexo. Outra casa tiga Rua Ardjrla, com sala,
a'sH'8!oÓo,oÒT''pode""ser izinhZbanheiro. Ver~e tratar na'EM-'guaf n 127, c. 11.
^
203
47 27, Tratar à Rua México, 148, 5o and, g.
com quarto, sala cozinha e banheiro blnheiro cozinha e deiJia,s..^e'',"^,; visitado
NA-iPRkSA BRASILEIRA DE ADMINIS-!todo.
ADMINISTRADORA
-502.
visto
diariamente
c/cias,
ser
e
21C6D S0

(CONTINUA)

Sr. PROPRIETÁRIO

FERRO REDONDO 3/16
23-4744 - 23-5342

Alugamos seu apartenrento ou sua
ca^a sem ônus para V. S. sem com27073 38lprom;s:o á AOENCIA ANOLO-AMEIRICANA Rua México 148. si. 804 —
plantado,
com terreno arborizado
podendo
Av Pres António Carlos, 1 tração ltda. R. Quitanda, 47-3.¦;¦
ggg^
a;BUa
JaTralar
a
Estrada
Tomaz
Coe.
.___—-_—-.--•Ver
a
rua
de
areia.
Alugo
JTcl. 42-2132 entre 10 e 6 hs.
TIJUCA
- Tel. 22-3827.
10.000 m2
corn 0 porteiro
9
das
às'26
42-1314,
1
27262
JO
^
nHv.'Tel.:
sala
"Vdas^às
BO
™£essp
29470 38
«...•epagu, 7.62i;"pr6ximò ao Largo dalSSiârío"M, 6.-"andar - ™-'-:.*M*«'
~~~w
lho, 53, a 2 quadras, da Praça Saens HIGffiNOPOUS
15702 22 i
hs.
17
clc
mauma
com
armações
Aluga-sc
li
23333
Freguezia. Aluguel: CrS 18.000,00. InPena; ótima casa térrea, construção rAR,'p,^Je
.„ Svnnbí"
iSlfWt"
' recém- deira, balcões de aço. Ver e tratar n
T,
X"
'familiar,
edifício
luxuoso
cm
—
os|
Alugam-se
28-6400.
COMPRIDO
telefone:
IRIO
_
moderna e recente, de luxo, "
formações pelo 20323
TimÇQ
portas
paraf amlllas de fino tra-; Run Frei Caneca, 275, sala 201. Sr.
13 LEBLON — Aluga-se por CrS ...... Iapartamentos 302, 401 e 4<J2 da Rua
ancas, floroes cj sale-. j cõn'.'trüldo7
cnvcrnizad.it°
Alugo, a quem desejar por dais ou
22225
33
mo{jerrtisslmo8 apartamentos de 1'MARCO.
— Rio'
^
4.500,00 apto. de saleta, quarto, qui- visconde Jequitinhonha n. 12 •iiii
-»
—-i—banh.
completo
3
-]|Saia
>"-.
cl
tas,
<.—«.»
sala,
com
ALUGA-SE"
um
m—-,
qtos.,
> ¦
pequeno-quarto,
t-»»~1 «¦
•" •>¦'iW^iyf^T
e 2 dormitórios e 1 sala e 1 dormi-1
?'" •'"'""¦"
^rês meses, mr.u casn em ponto centinete c banheiro, mobiliado para ca- Comprido
- •'•'" "''banheiro independente,
a Rua Uru-;arms. embs., coz. c arms. embs., arca|tórJOi conl dependências completas de.
]trai. Tr:it.-.r com dr. RUD.V. ft Rua
1, à Av. Bartolomcu Mitre, 3D9
Mesquita revestida de azulejos, dep. completa empregada, cozinha c ba--. compleMonjselhor Miranda, n°. 46, ou teleâ Av. Paulo de Frontin,Igual, perto da Barão de
,,„.,,
....:,
,„.. sapa
,„,. Ver
sâba.
ALUGA-SE,
v„r
„n
édiíicio
aos
loca
no
'
—tor
206.
apto
fone 143S, dias útc.s, ás 16 hs,
construído sob, 1 Tijuca), a moça que trabalhe fora.,de emp. ver qualquer hora. tel.
com aquecedor - Edifício situado
17 horas
<•
14
&*
das
dajdos
201
domingos
—
c
,
23C30
27
Apartamento
rua asfaltada 1 Confle-noâ a venda, a administraALUGA-SE
21856 38
clcvadore=,iTratar na parte da manhã, pelo tele. 48-6333.
.
~,eno' lado da sombra en,
Trapuui»
11
noras.
9
as
.
das
com
.
utcis
dias
Botânico,
nos
Jardim
32,
Light.
Ver!
30-2012.
27249
27l
£
Faro
da
tone
Rua
om gás
uns
frcnle
d
silenciosa
io 011 a locação do seu imóvel
Produção, ap-1 ameltos.
e
f
ALUGA-SE
apartamento
de
uxo,
101.
das,*
Rocha.
da
™;^i¥-T-7^
..."
,
saleta, sala, varanda, dois quarto s, tar no Banco Auxiliar da
Ruícarneío
\fving sala tle jantai i ™VC'> ~ Aluga-se otmorpr.rta-,constando
SsSbTèou\rodeíardim
de .salão de 34m2 pintado a ? èRsU?0 f_] A partir de CrS 5.500.00. atenda pela nossa Idoneidade, responinbanheiro cm côr, armários embutido , trav. do Ouvidor. 12.
2!xm
e J quarl0S e 0UUU&"=Ja'u'.,n. de„L,,.,1.
! mento a Rua Dona Maria, 75, cons- oleo, 3 dormitórios amplos, banheiro-pi-tar
na ADMINISTRADORA ,
NA- j sr.biliclr.dc e capacidade, através da
cozinha, quarto e demais dependun,.
3
e
verno
quartos,
—
cor, copa-cozinha e dependência CIONAL. Av. Pres. Antônio Carlos|„„„
., .
tando de sala, varanda, do:s gran-'de
cias de empregada. Pintado a óleo
, ..
,
ameriarmários
com
''-"
'"
cozinha
'
Com ou sem banheiro Junto, para
GUIMAgrande
PEREIRA
ALMTE
Nu- 615, 2." pav. Tel. 42-1314, das 9 as|,10ssa ''"O-0'10 (1e 2d nilosHUA
Ver de 2a. feira em diante.
c cn- des quartos, banheiro completa com ^ecem-p«rCga
tanque
com
arca
canos,
2
—
tÍ-Ver
^Kf
f0«í,ra
grande
residência,
~
Magnífica
pessoa de posição, no centro (Avenida
lo8
Tel
TlJuca58-199330
30176 14 P.AES 57
hs.
15738
às
17
14
12
e
das
Clnelàndln — Castelo) cm apar2 salas. 3 quartos, varandas, 2 xugadores de roupa e dependências box, cozinha, área de serviço com,ncs'
21809 27í
nav
ALUGA-SE casa de frente com 2
empregada. Ver no local com o tanque revestido de azulejo e detamento de pessoa só — Paga-se i>rm
ALUGA-SE — Pequeno apto. mobi- banheiros sociais, cozinha, 2 quartos|de
Pres.
Vargas,
Deseja
fogão;
com
a
Av.
cozir.i-a
2
salas,
c
tratar
ser inquilino único. Oíorde empregada. Aluguel
"rom""lil j APTO. Rua Garibaldi, 74 apto. 203. quartos,
garagem, jardim. CrS, porteiro
liado, com c.uarto, sala, banheiro, co- p! empregados,
s|l/0J|5 -__Tel! pendências
and.
tis para tel. 27-1179 cu para Caixa
17."
Alugo, saía, 3 qtos. írente CrS 8.000,00 a Ultragaz, banheiro e quintvl AluPr"?
7(100110
Vir
nn"lnral
(.15.
7.U00.U0.
>erino_4ocal_com_o,_
zinha. varanda e tanque, geladeira ç 20 00000 - Pode ser visitada, ADMI-|417-A, e 23-2693._
14536 22
n°. 2CC00 deste Jornal, na Avenida.
^0RGXD0 tel. -.2-1473. 20479 27 guel 6.000,0c. Rua N, S. das Gra29139 14 MISTRADORA NACIONAL*— Av.|23-3138_
"
telefone — Tel,: 26-8185,
! zelador. Tratar c IMOBILIÁRIA
26967 :.0 Membro da Assoc.
23600 38
—
Comercial
i ças 317, Ramos.
1'rcs. António Carlos 615, 2. pav. 7-' RIO COMPRIDO
Apto. 3 quarlos 7JRTAB à Rua
Aluga-se
da
I
.
Alfândega.
BOTÂNICO
JARDIM
,
,.
,
42-1314, das 9 às 12 e das 14 às dc invcnlo: único
Administradores, Corretores de Bens
j-è
66",Tcl:
jardins
CB;Si"ã"
J
Rua
2711o
da
203
27]
218G0
lLins Vasconcelos
»nu"r,
apto.
17
— n.n
Aa. _
Sta Alexandrl-\_v_L__
.117 hs.
Rua st»
no 8" andar
Móveis, Imóveis e Locações
cl sala, dois quartos, banheiro so
-Chaves no loçal^ Tra-1 ALUGA-SE casa à Rua Maria Amáli.i
Em acabamento com 17Cm2 sendo
Zona industriai —
Rr5cllA-MIRÃNDÃ
cinfem cô"r7jozlnha,-áreane_dwen-jLBSLON _ Aluga.se _„ apartamcnio'^^ M
Rua Santa Luzia 732, si 1005.
"
Eíq.
'
a9, eonstando: 1° Pavimento -,_ Apartamentos. Alugam-se com 3 NITERÓI _ Aluga-se na Ay. Ama-'
loja c sobrado íi Rua Alice, 35 quaIMAv.lde frente, com sala, 2 quartos, ba2itr"22
™>1-™'
22
M««<K>20,1,8
«-051.2.
.'
12.0,0,0c)
sc na esquina dn Rna das Laranjeiampla sala, copa-cozmha c banheiro;!
BtuARIA ^ÍbIsTLTDA?:
s;lla saletn ganhelro con- ral Peixoto 327. Bfiit, Rli-Víl eról. os
nheiro, cozinha e dependência para
55 38 ras. Aluga-se todo ou separado
_
~ 3^quartose banhei-1
d.ídução
"Vy1
_
101 - Pavimento
281
n." 101,2.°
.sala ,1103 emorcaada Aluguel: Cr? B.50-3,00 — ALUGA-SE — O apartamento , ri."
Rio Branco n. 81 li1? and.
Estrada Sape
Ver aã Eslrada
duçg0 aà porta_
Sap^ 355 apts. n.o 919 e 920, com quarto, sala,
porta.
\?udV,
,uo
41672 38
<&£*) de cor. Nos fundos
de- „ tralar tels. 57.0610
-dá rua Japeri 24, c| 2 quartos, saia,
27.6ü7Ui -cozinha c banheiro (la. locado) pro
Tel: 23-4214. - Aluguel base Cr» ••;^m0' mll c quinhentos cruzeiros)
empregados, local
28l46
I4
- \™
ou residência pcndem.-.ns
escritório
para
para
302
prio
e
dependências
8500,000,
731.1
29
banheiro
43,
apto.
Ferreira
cozinha,
as
ru'1 g
deposito
subterrâneo,
lAluguel CrS 5.000.00 - Ver no local
i. ,".
att AS ATOMINISTRADORA rr<! 4 B 0 00 enouanto o inouilino es- .automóvel e
—
- Zona indusAluga-se
•^í5£? -|S*«iiW mlmenos um ano
JARDIM BOTÂNICO
Ver. ; ««•»,bomba e 3, ™l™ dâ^«- Ver no! ROCHA MIRANDA
e;tr|tar com 0 „. ALAOR à Rua Dc
Aluua-;-c ampla snla com 55 m2, n
3.
Rui
d^taLÊK
nal, loja aluga-se com sala e sa- bretl n.° 79 - S| 709 - Tcl 22-3931.
prédio vJrfi RD45 -•
Sirva-se do nos.so Departamento Av. Rio Branco 18, sala 1109. Aluguel
confortável apartamento em
-¦ KJ210.
*>us 17
il hoie das 3 ein d ante e segunda-feira local, com o vigia, e tratar segunda42-S270 29133
42-6045
Tel,.
3
Indústria
leta
Ver
Ver|
29186
ou
comércio.
quarou_comércio.
feira pelo telefone 43-3332. M? para
33
P.ara_Indústria
22
de fino acabamento, tendo
23572
38
CrS
7 mll,
22367
dc
Locações,
escolha
sua
resldcnca
c
°_e_l .
e LEBLON — Apartamento de írente, If^^^^k*
-"
..
29114 27'Estrada Sape 355 e 365. Conduções a
tos ampla sala, cozinha, banheiro
— Aiuga-sc uma oua casa muae-se em tempo um.
——
porta.
na
—
wu
titui
saia,
1
saia
ótima
de:
Alugamos
constando
27-0370.
Tratar
tels:
47-0610
empreITAPIRU
da
e
para
praia,
completas
porto
denendencias
caí-a — preciso com .i emartos, sala
20147
...
.,
99 com 4 quartos amplos. 2 salas, etc.
rvi/ril A
oirl-is Ver à Rua Araucária 126, apto. 2 ouarlos ci embutidos, banheiro com- rua itapirú, 544 1." — Ver e tratar na
icom quintal, cm São Gonçalo - Rua N[C0
Apartamento ou residência
mobll,
OO.lpiétò cm cór, dependências dc cm- EKPRÉ3A BRASILEIRA DE ADMI- 0 dependências, na Tijuca, Maracanã -_—__———— SS !\..?6.l.LW
K^VCLLU
201 - informações' á Rua México
VASCONCELLOS
Aluga-se
LINS
Sao
Cristóvão..
Ofertas
fone
Aluguel
Pereira
Ribeiro
H.^WIUJ
Travessa
OU nfto para alugar para família de
47ÇU
pelo
R.
Fonseca,
LTDA.
vaga
na
e
COARQuitanda,
garage.
NISTRAÇAO
— Tcl
42-4708 m_.
pregada _{ ,^dot
andVr r. o andar
lei..
P™&tf
8.»
de
2
salaUj
Para,
apto.
R.
Grão
_ chaves no m I„r0rmaçõss:
U
qts.,
._
,
alto tratamento com 2. 3 ou 4 quar.--.,
jdone0 Vcr a Rua!3„ _ sala 1 _ tcl. 22-5327 2727122 52-8497 com DR, VALLE.
^
tos, 2 salas, etc. cm Copacabana, Ipanema, Leblon, aluguel Crs 20 a 35
compieiameu
mil — Tratar nn AOENCIA ANGLOresidência
linda
43-6350.
e
4;!.ro!)2
ga-se
—
Benevenuto
20,
Berna
n,
"i""""""""
»"'i"«
Apartamento
amplo
cm'Rua
ALUGA-SE
próxi
banheiro
sala,
í.ltmbro da Associação Comercial, AMERICANA, rua México, 148, si. 804
Aliip.n-se'"L"JV-'""0':'
"'"kte'. mobiliada, tendo 4 quartos salão
VASCONCELOS
»
— Aluga.se apartamento de [ C°J
-, , -em frente ao Caio Martins, compos-|.j .
ao C. Militar e In;t. Educ::ção, de;1LINS
'
Ver
mo
.,
,.
7.ÓÒ0,Òo"
LEBLON
CrS
ea
AlUBuêl
.
.
,
à
1,
,1c
.
ila.saía"d'cTan¦„..¦
Bens 42-2484 entre 10 e li hs.
de jogos, wlaBlSefla/'Í?éri0a
frente c. sala, 2 quartos pequena vad8pt0i de 3,tllario,s' ^,la; Peças^ tod-as to de sala. dois quartos, quarlo e WC Aa,!-'-n istradores, Corretores do
í^a
2Jba- 2 quartos, sala, cozinha, banheiro
foca, Com -?xSSfeSra
o porteiro sr. José
20173 88
tar. sala dc almoço, escrito.
ye.^em-,«t^ea.
e
Locações.
cozinha,
banheiro, dependen-^f
Sion randa,
de empregada, cozinha o"banheiro b| Móveis, Imóveis
COmplcto .quarto e banheiro
Jo,
"^ 331,
^,l±^§^&£li$_
Récem
de
empregada
pintado/
Garagem
Chavee
2o anTratar Rua Santa Luzia 732, si. 1005. Eíq.
CrS 6,500,00
garage.
an. cias
' nu"" da" Aiíãndc,,,
?, _ dc
.?
r__.L.S" ravor
£?.....
r.,,„r I?H22S?,
-i™
.
telefonar box- Aluguel: ín.an™
,io
,,„„„,„-,i.,
telefonar
SS? ÍMrto^^h^dítóídSl^ad.;:
empregada,
'HíO 97'cias
an- .
_ R10-„„«
de quatro
nin
,
,„,„(_„„ 4J JUJ" ~
-icom
quatro^-\ÚM
precisa.se urgente
edifício^C_
8999 22 c. porteiro CrS 8.000,00.
tt,lefonc_ Tcl. 23.c;í;:c.
elevaoor, edifício
com elevador,
... México 6,30-17,30 sem iuterrrupçáo - -para 58-4301.
19617 28 Pcl°
garagem? Ótimo jardim e quintal
Góes, 140 apto.' „
Carlos
A
Rua
Apartamento de nlto luxo par» alu32-6367
dares.
das:
Ver
-„
-,—-„, -.
ALUGO
OU
VENDO
I
à
Saenz,
junto
Aluguel 40 mil cruzeiros
/'
28'5I
33
42-951''
Alu.
-Aluga-se o apto. 101 à Rua
Chaves com o porteiro.
gar para um cnral com 3 ou 4 quarPena ótimo apto. la.
locação, dcLINS
ÃLUGÃTSE apart. r. Mário Viana
15 às 17 horas, à Rua Maria Angèll- 404.
Tratar pelo telefone
los- 2 !il'ó"s- 2 banh,, na praia de Ho,.a (^4 _ Tratar à Rua da Assembléia guel 11.000,00.
trente. ;e| 2_ salas, 3 qtos. arm., Ba-j Aq_u|daba_n. 7j, c.^ala, 3^quarto^, oa- Ea,a 3 qu:rl dependência empregada
Mlft/IUACAT—rtAMiUf.tlTC
dia
domingo
no
ALEX,
taf. Flamengo, Av. Rui Barbosa. Ipa- PEDRO 27-1967 com
Uüt»;lrlíiUÍ£
LUMHOwi
elev, Alu- nhelto,. cozinha (fogão de 4 bocas)I Info'trnaçSes' tel. 47-0598
Rio.
101, s: 904 - Tcl.: 22-5814
17
deW*.
Apartamento
.'^'.-^vVloflOri
TEREZA
SANTA
JJ5975
14
v,, 0 , le copa) área com tanque, d. p. tle
com 45 m. !!:B"^rAJj;'f,.!elA^1
Aluga-sc ã r>
bc-ra-mar
0025 33 .,..,,,,
348,l&L-VP"
DA SILVEIRA. 15802
—
vende-se à ^''iÍdaVerüi
•
na AQENOIA ANCiLO-AMLiílCANA
luxo, aluga-se ou
Êitni .,-,„.,
Aranha 57 an
302 cl ó!emp:èg«da c área descoberta, chaves
LEBLON — Aluga-se o apto. 302 da Almte. Aclxandrino, 412 ap. 201 C"V
V. 5.57
Visível úa Praça Par.s .tcl:1 o.-.
8i;4| tel 42.24M
-•
M6x:co
U8i
sMo
FRANCISCO
Aluga-se
IRMÃOS:
SACO
S.
Tratar
BANCO
local.
no
com
"7
405
Flores,
Lj
_•!_¦
«<Jf
fcl.Xre
telef
23-9779
28024
Venancio
-':
20505
amd°aSRPuá|RÜrGãi.
3Sí
29469
38
entre 10 e 6 hs.
í,AmU™ u^osZX.
edifício dc 5 pavimentos 1 por anGUIMARÃES S. A. - Adm. Bens. R. casa funcional pr. à praia fim da Rua
para sala, ,quartos,
2 salas, banheiro j TIJUCA — Aluga-se ft Rua Coronel Quitanda, 80. Tcl. 52.4165.
KSKo 86, com viru
23454 I'8 Tapuias, 5 quartos, salão, copa, co
^^^S^ dar com 3 quarto:;.
arcom
~^nUlnb"a,
"".«¦».t«~»'^«
3
va-,Corrêa
Lima,
9
sala,
com
tanque,
quartos
área
no
Largo
com
da
Lagoa,
água
cozinha,
a
próximo
banheiro, grrndc quintal
tTTLtc.
- -ü7-~\
rage. Aluguel CrS U.000,00. Tratar na social,
Aluga-se apartamento de mobiliada,
ótima
mários emb. banheiro, cozinha, qto. AUXILIADORA PREDIAL S| A. — randas dependências de empregada Segunda-Pelra. amplos apartamentos, UNS
geladeira
.„
.„, »,,_,'_ *M_
tanque
frente no ultimo andar. Rua Padre l »»'• .'
1
com
uma
sala.
2
fundos
cozinha,
ba.
vista
nos
quartos,
linda
com
isoladas,
e W.C. de empreg. arca com
Rua Tupinambás 173. „„_
situação.
12
— Trav. do Ouvidor, 32-2.» and. das
00177
op!
KAIC
401.
car
253,
na
apto.
Roma,
nheiro,
dependência
c
de empregada,
tratar
— Ver no local
Almte. Alexandrino
visita. Tels.: 22-5223 e 28-0032
Firma que encerra seus nerjócios transpessa ótimo contrato,
— TçK
às 17 hs. Tel, 52-5007. 29259 17 c frente paraàs 14 hs. enaves
Rua do Carmo 27-G 601
por fá- área com tnnque. Aluguel a partir
Ver das 10
Al. CrS 12.OCO.00.
DR. WERNECK
14
4881
CrS
7.000,00.
Chaves
no
local
de
tedo um primeiro andar com elevador, Inclusive ou não outro
com
JANUA-.de
sr.
o
S.
101
com
22-1860
no ap.
29358 33
LEBLON — Aluga-Se o apto. 703 da vor
dio
29185
23!o sr. Mário. Tratar cm LOWNDES /.
ISONS,
dc Paiva, 932 com sala, "„.'
Ataulfo
2
Av.
contrato
de uma loja depósito também com outros telefone.
—
3
-^--NITERÓI
ótimo
quartos,
Aluga-se
LTDA.
SALÃO
Av.
Pres.
Vargas, 290
JARDIM BOTÂNICO .
2 quartos, banh. coz., dep. de empre- SANTA TERESA — Alugam-se apar-;_ 20 and, Tcl: 43-0935 — Ramal 18 LOJA — Aluga-se na rua Marques sa|no de csqmnaf com 4 portas de
Tratar
com
Edmundo Corrco, nn loja n. 3 da Avenida Copacasalas conjugadas, armário embutido
dc
água.
dc
reserva
2
caixas
com
4P53
gada
07 de Aracatí 115, chaves no 119, Irajâ. aço„ 80m2, entrada ao lado c deoósilocação,tamentos cm primeira
dependência de empregada, aluga-se Aluguel
CrS 10.000,00. Chaves c| o Rua Almiratne Alexandrino 8. consTratar
21613 38
Serve para qualquer ramo de nego- to nos fundos, servindo para qual. bana n. 7V1 — Mercadinho Azul,
4 Traça dos Jacarand.ís 15
ALUGAM-SE üiiimi
ótimos apariamemos
dc cio;
apartamentos oe
?la, 2 bons quar- «lu^m-oí,
13675 14 porteiro. Tratar na AUXILIADORA tanto de uma boa snla,
na rua México 158. sals:puer negócio (Bar, Mercearia ou Cara
cio_ Tratar na
32
pelo tel. 46-1512.
dormidos,
Ouvidor,
edificio acf- 310, das 10 às 12 c das 10 às 18 noras.|dc Aceisórios dc Automóveis). Rua
baPREDIAL S|A. Trav do
jm
frente ^e
^e
- Aluga-se dois 2." and. das 12 às 17 hs. Tel. 52-5007. tos, varanda cozinha, quarto
Aluguel: CrS batío dc construir, com dois quartos,
JARDIM BOTÂNICO
17093 39 de grende movimento e pegado a um
nhC|ro de empregada
402,
201
c
t-rarc-*
n."s
banheiro
completo,
dependências
29260
sala
17
o
com
tratar
apartamentos
local
e
ótimos
9.000.CO. Ver no
Co'é"io
Tratar com o SR
-AU^-s^uma^boa^sacom
_ __ para empregada e vaga para
Alu;;a=sc à Rua Pedro Américo 348 —¦ l.oja A e 15 em
com 2 ou 3 quartos c demais depen- LEBLON - Apto,moHiüd"-^afu-. sr. LAURO Pe,0 tel. 32
K^ernpregada^vaga
J»^;;HUto,jMfiIEB
\$$* f^^tnot^o^l
2 quartos, cozinha, banheiro e;_
móvel,
Rua
Barão
23
à
de
Mesquita
14690
n.'sala,
dencias na Hua Visconde da Graça, go por 2 meses até Io de julho, 2|
N)),rAi
21353
3.V
_
-""
locação
chaves com o zelador Sr. Milton.
l.»
A
12.000.00
com
tanque.
um
CrS
eo_
79
" c p,ç andares. Chaves no
pequeno quintal
líi, com garage. Aluguel
Tratar salas, 2 quartos, banheiro dependen- SANTA TERESA -- Aluga-sc o aptO; ^ Q^
casa 7s\'à'pintadtia dc novo. Rua Silva I ITERÓI
Hua.i.u-.iuii.ò.ira/aiuJ
^neíVÔ^Tr^aV^rprZ
BANCO
IRAUOS GUIMARÃES S. A. — Adm.
Tratar
caria um, ver com zelador,
João
com
o
de
empregada,
Prefe.
cias
geladeira.
Rua
'Pm
SUD.E0l0, 302 da
Base CrS
casa 6. "5.5;;0,00. gai.se apart. térreo tipo casa, s;la
^W^W^^^èo^^C^u^i-o
37117 14
d^ BANC0
curQ4doria
ANDRADE'Rabelo, 131;'cási
2,1-2717.
23451 38
80 — Tcl, 52-1465.
R.

LCJA-

i FRIBURGO - ÂLÜGA-SE (ASA

Jardim Botânico

PROCURA-SE PARA ALUGAR
SALA Cü QUARTO MOBILIADO

Nícciás REVELLO
(Dssdô 1933)

""PRÉDIO

COMERCIAL

Niterói

B.EMK0

SALA

PRECISA-SE URGENTE

(D8sde 1933>

lhm*m*sm**m_=_!_.T'sn__f, mt5^fe^£af=:*«A— S55TT»"wii^--^T' Z_\?s$s__ã_*WL™™'*
Santa Teresa

IPRIOpÍEÍfFOH

Subúrbio da Central

CATETE

^
**™V° SlÃ.^SSÍ
séloT."^- .Ch^na" M«r5."SUS-°ft%
"" ", •-¦¦-¦-¦
Z-ST^nc^
lililo 17i randa, banh., coz. c arca
PLINIO. "aluga-se
c. tanq-.ic. tembro
52-8a95
ou 27-5611 Pf1kiSelCl29n2e26,M7!Fc'ii,eV,é:r'1COm
'"'nnin n
' Telefone: MEYER _ Aluga-se magnífico
Alu- 32-11010 "'
303.
n_?JP[°-.:w''^^.;~
„"
íí
nojncal^e
Chaves
"
à
ltamal M'
-,.m
BU1U
ou

quarto

ee"ba-

apt.» nheiro emp., 3 grandes áreas, serve
Vendclse
LEBLON
no Ed. Diamante Azul, c| saleta. am- para genle adulta que quer viver so.
Tratar na AUXI-f"5 ¦
Buêl'~Cr$76.000,0o;
„
406,
88,
o
apto.
cegado, tôd:,s conduções na poria
Spinola,
"
rua Aristides
*\. Trav. do
_._
xw™
pia sala, 2 qts. varanda, coz. c| fogão,
comércio, cinemas e praça.
LARANJEIRAS - Alugo apartamen- composto dc: quarto e sala conjuga- LIADORA PREDIAL S.
perio
—
—
empreg.
e
deps.
box,
17
área
banh."
e]
Aluga-se
MUDA
TIJUCA
à
hs.
às
Rua
12
bons
das
3
c|
2°
and.
Icarai, Aluguel 7,000,00 com fiador
to em primeira locação
üos, banheiro e cozinha americana. Ouvidor. 32
:;3'Pinheiro
Próx.
de
conMuito
claro
da
Cunha
8,
e
arejado.
Conesquina
de
espaçoTcl.
52-5007.
29282
cozinha
~ ,-e
idôneo, chave com zelador no noto.
Ver no local c tratar com SOBRAL &
quartos grande sala,
de Bonfim, o apartamento 301, dc'dução c fartura dc água. Contrato cl
sa, banheiro completo c| box, depen- SOBRAL. S,A tel. 57-9133. Aluguel^ SANTA TERESA
CASA
fiador idôneo. Aluguel CrS B.HCi, 00.12„01' tratar Banco Castre .Monteiro,
en«^^
de
empregada,
^^^^
^^
,Rua José Clemente n, 32 F 3210 - Ni.
5 500,00.
' amplos, banheiro completo, ótima
dênclas completas
com 4 quartos, sala, cozinha
co- Ver á Rua Aristides Cairc, 329 ap. |
_'
trada dc serviço e área com tanque.
téról,
29381 33
- banheiro, jardim c muntfti, u« "'... 7inna ftrea com tanqu
DURÃO,
97
303.
Chaves
cl
zelador.
Tratar
à
Av.
dependen
CUPERTINO
RUA
Lugar sossegado. Tel: 52-5073.
347 Chaves no porto. .,.. completas para empreerria. Ver Rio Branco. 113 14.". g 140iiinael!9o[NITERÓI
Telr,:
-„
21639 10 Apto. 304 — Em edifício de il.lhas Elizeu Vlsconti
- Aluga-sc
apartamenAlUBUel.
França.
do
Largo
no
modernas, nluga-se com sala, 3 ...i::r- Saltar
,
42-7620 e 51-0428.
, rf
{ ,a
*J, tn cc 2 salas, s.-lcii-, banheiro com-,
h
„ à
— Tintar segunda-feira
-nui'
„..„„ "'
LARANJKIRAS — Aluga-se o apar- tos, banh., cozinha, dep. empregada. CrS 8.000,00
ESTAÇÃO DO RIACHUELÕ — Aluga-! Pleto c "kifjíi.". Ver na Av. Ami.
das
REIS,
'"
"
com
8892,
Rua
4
a
CrS
12.000,00.
Chaves
tel.:
do
edifício
serviço.
área
402
tamento
pelo
mos apartamentos acabr.dos de cons- Tefé, 63", ap. 1.01 <. co ,i o porteiro
29166 22 TIJUCA — Aluga-se ótimo aparta.
constando de dois U porteiro, ADMINISTRADORA NA-1
Laranjeiras, 243,
mento dc frente com sala, jardim de truir, com 2 quartos, 1 sala, banhe!-; Aluguel ^ 6.000,00, Tratar com SjlvciAntônio^ Car-1
Av.
p..u_
-.763;
K
„oar,o, sala. duas varandas, eozinh^ dlONAL.
QUAliT0S
Ap-^J^^
21380
inverno, dois amplos quartos, banhei-jro completo, ampla
cozinha, áreaira, telefone:
^Pres.]
2
banheiro complelo
ícure ver no Hotel Bela Vista no me- rc, cozinha, área de serviço, quarto, com tanque, banheiro de emprega15797
17
lis.
às
17
12
c
das
14
às
de
empregada
9
Bervlçoi dependências
na
10 minutos du—^^
Rio,
a
do
clima
lhor
Flãrlc
n'o
1Ú1.|
Rua
IILnc
tôdas as peças pintadas a óleo cm LEBLON — Apartamento em primeira Largo da_ Carioca, para casal ou ii
UllUb
ci
Tc,es 18 ap ?m _ chaves com Qivcr no local com o encarregado
cores modernas, com sancas e floroes locação com linda vista para o mar pessoas. Diárias completa., ao alcan
LTDA..
tratar
cm
LOWNDES
&
SONS
zelador
Celestino.
28-0893.
Tel.
armários, ótimo acabamento. Chaves c fino acabamento, sendo de sala, sa- ce. Rigorosamente familiar e residen7 Av Pre Varga», 290 — 2o andar. . ALUCA-SE para moradia ou comer23510
caEa
no local com o porteiro ANTÔNIO
com 2 qtos., s. o banh,
:TeÍ: 43-08C5 — Rumnl 18.
lclo>
|cio, casa
leta, quarto e ampla cozinha com ar- ciai — Rua Mauá, 5. Santa Teresa
—
G,
148-5,"
México,
Rua
Tratar á
apto.
de 3
4951 2!) compl. de cór. copa e coz. com fomário embutido c piso de mármore Tel. 42-9346 — Bondes Paula Matos á TIJUCA — Alugo
18
B02|3.
21608
4635 23 quartos, 2 salas, jardim de Invergáo a gás e deps. de empr. Ver c
e banheiro cm cores ti piso de mármo- porta.
ENGENHO DE DENTRO — Loja — tratar à Rua Tte. Cleto Campeio,
depds. dc
11.
LARANJEIRAS — Aluga-se o apto. rc, boa área c tanque e
TERESA — Lagoinha — Alu- no. Pintado a óleo c com sancas. Ru,i Piauí. 295-A — Aluga-se n;;uleSANTA
Lins
23465 34
loempregada não falta água. Otlmo
202 da Rua 1'rolesjor Estelita
ga-se casa da Rua Almirante Alcxan- Ver rua Conde dc Bonfim — 116 Jada com mais dc 40 ni2 gás e fôrcoz.
Ataulfo
banh.,
Avenida
condução.
2
cal para
143 com sala,
quartos,
5.000,00 - Contra-iILHA
drino, 1092-A. com dois quartos, sala ap(0
DO
GOVERNADO!!
ça. Aluguel CrS
502 COm O sr. Getúlio
'
dep. dc empregada c garage. Tratai dc Paiva n. 338 apto. 601 Ver no e demais dependências, ver JiP^çq
j,^ com tf; M„ura
Rüj Rc. to. UlíaVes e tratar êltl LuWNües^«;precisa-sc alugar casa dc sala. 2
ULTRA
na AUXILIADORA PREDIAL S;A local c tratar oelo telefono 4r.-n707.
no
BANCO
local e tratar
SONS, LTDA,
5913 17 MARINO
tm'. rí1non5VarB:,p-„2,^
i0l1 3 quartos, jardim c dependenTrav dn Ouvidor, ^2-2." andar d..., 1"
RRASILEIRO S|A„ Praça pública do Libano 7. Tel. 22-4590 — 2" andar, Tcl.
43-0905 -4n^2m2a-!cias.
Só serve Jardim Guanaba-!
CrS 11.000,00. 27138 27 IO
às 17 hs. Tcl. 52-5007, 2925816 LEBLON — Aluga-se à Rua Timóteo Pio X, 119 — 2." andar. ^
S
29196 23 TIJUCA — Aluga-se
:«)1
apto.
com
2
Aluga-sc
amplos
204
147
apto.
304
da
o
da
Costa,
apto.
LARANJEIRAS
ÃTugaTsTT^uaXino")^ JSÍfSi?
jacaré'
i'"J*11 «ü;™5*
PC10S Uls' íâ"qiiWmÍSÍ-1
armários embutida Hua Gal. Glicério, 407, com 2 sa- quartos, 2 salas,
251, ótima casa de 2 salas.j'"5
I APARTAMENTO - Aluga.se, sala, 2|R"f. £^_OtáyÍ0u
j<elly cozinha
_M._com_S2l_a,|Tcixcira
¦-"quirlos" banheiro, Toziniia," varan
varanda, banheiro social _
29129 34
banheiro,
de-13
e
las conjugadas, Jardim de inverno doa
sj2 quartos,
dependência'
c"
^-^^"Trminio
W™
cot
armários paia;
corredor, 4 quartos, 2 banhs. copa pleto. cozinha
podendo ser visto da, arca e entrada para carro, alu- ILHA I
— Aluga.
com tanque, vara da visJ mais dependências
âIC*
dc
área
c.c empregada,
"o loca.
Tratar à Rua do Rosário gcl; CrS 8.000,00. as chaves no lo- se edllL
coz., quarto
,
...
,. ....
íÇtt,'nr5rnlatnC0HmC
mZladre^àlfà Par°a ornara lo'minutcs do lar.
B." .anaar.
serviço e banheiro de empregada.
awbu -1 cai — Trajar__à Rua da Candclana 69 bre pilou , coni 8 aps de sala, dois
'Iratar na AUXILIADORA PREDIAL na
15.030.00. | go da c rloca, Rua nnnçalves Fon-j'»'
garage. Aluguel CrS
enaves,
Zü.-uajw.
"••'« ««iquarios

Laranjeiras

«tlA - Trav d,i Ouvidor 32-2- andai 1 Chaves 110 local com o zelador. Trad-'.s 1" às 17 horas Tcl 52-5007 !t:ir cm LOWNDES & - SONS, LTDA.1
2« and. Tel:
292G3 10 AV Pres. Vargas, 290
43I0003 - Ramal 18. 4954 W
-7———.-—Alugamos
magmliLARANJEIRAS
-Aluga-se a Av. Ataulfo
co apartamento composto de: 3 quar-LEBLON
tosP2 .alas varanda• banMro eomjde Pa va

MM rElITFL
k mm M $ Sn n
'\r\- m t<

III I»li 1K

Alfândega, próximo à Uruguaiana —
Tiansfere-se cosiíiato. ôíinia para benco ou
negócio de va:ê;o ou aíacado. Ocas;ão. Traiur
paio telefone: 37-3683, com o Sr. Seiim.
22193 38

para NDÜSTRIA
Aluga-sc

cie. ótima conslrucão, pisos
o apto.' .dc. ceíâmlca c mármore. Próximo à;
e. sa!a,!beia P™«. L>"£" c grande terraço,
tanque, c°m ,vlsU üeslumor.inc, bom para1
Arthur rci"11()e5. festas etc. Aluga-se o ediArtnur.
flcJo
s
embalxa.
,,si.
úeIeo
2 apa"r- [CS, %arf TCesf ^
!«r',ii^_^^«ü»-

HICIENOPOLIS-TrAlug^e
^^J^^J%,

ò

Rua Goiás

n.

32, com

1.200 metros

quadrados

"<= üfüU '-tiüiiuidu eui priiuuiru lutuçuO. Aluguel LrS 40.000,00.
\/
11,.
a , ¦ • .
1
. j
r
1
Ver n0 lof"1 e tratar m Administradora e Importadora Curveio

TIJUCA
Aluga-se à Av. Paulo del-v¦*«..!
les 28, próximo ao Curveio
-1/71 rò\ Frontin. 373. ótima residência de 2'ENG DENTRO - Aluga.se
no 401 - 8 mil cruzeiros.
a-ANTA"TERESA~- Aluga-se ótimoí pavimentos c| garage e dependênciasj 101 a Rlla Eulina Ribefro 487,
""l*
empregada. Tratara pnrtir dc la L quarto:, banheiro, áárca c.
-3 nuauos, _2 smas,
"""»=
salas banheiro
^
prédio ç. j Quartos
feira, pelo tcl.: 45-8500 com sr. FER-1 clave.,'
, o0 «.
ftin,-0-, «••
sr
a
acpe.,de.u
P.,NANDO#
27147 27 ,,,'„. noS íunCc,3
eozinha
completo

'SÜTW^
Ver -^-^1
&•%££ Leulf^faeínedl Mg1^
A,S°Jr|
^^JJZ^^J^^S^f
LOWNDES^ _. _™^™^
__l0. 301. chave, com o porteiro o|?or. J/atarpem
^^Ze^rTa^r^
,n.tvm
iratar naSccão de Locação do BAN- JJDA.A
18.
Ramal
VM3
$qq LT/StOVOO mento 202. Outras informaçções na
COMERCIAL-" »»«"¦ tel- «
E
CO IMOBILIÁRIO
4943 17
Agência Copacabana do Banco PortuAv. Erasmo Braga 255 s| loja

Quiíantía

BètlS

%!%

— Rua Pinto
e 302 com 2 quartos, ssla, varanda,l-IARDIM GUANABARA
18 -.Masniílco palacete em
— Aluga-se o.una Ruês do Brnsil S. A. à av. Copaca. terraço, banheiro..,. completo, cozinha*"'"'"
rnusTrtVÃf)
••¦
CRISTOVAU
'"
¦¦"•¦
vor
,„n„rc"-ici---,,„„„,,.i,-„„,,.,„
Ramal 241. .LEBLON
LEBLON - Aluga-se o apartamento!SAO
novo a Rua General bana 861-B de 12 às 17,30 h, ou pelo e„a?Pc'j
TC'ats.P
,.„,„ »'L \'nflnlst •', llantar, grandes varandas, 5 dormi4868 18 301 da rua Gen. Vsnfinclo Flores, 405, loja cm prédio
lTra?.r
i.0'"
2547 erra
27 'l0'0"1Bruce. 925-A. com 60m2 acompanha- tel. 57-33P1.
aUftndeita"
nclcci, torlos' 2 banh- sociais, copa, cozinha,
___-_Sion Ltda. Rua^ da A1H
de frente, com 1 sala 2 quartos, badcgpcnsai
degai ,
160m2, servindo
de depósito dc
gare
~„,,1UB,?-S-Cn ° "P, •„.,„.„.?
g~-—-—^.
nheiro em côr, cozinha, armários, área da
carro9' 2 quartos p; empregados.
ou
deposites.
iL"u^
leves
para . industrias !,„,., „^„, r, «nrinii-n! Rua da Cascata n. 30 com 3 quartos,I
i
5V2
^JiCtc
de serviço com tanque, quarto e W. ;,.._
_ CrS m.cno.OO. Vende-se tam
-0962
Aluguel
banheiro cozinha e dependenC. dc empregada c garage.
Ótima casa, 2 pavl-.|Uém por CS 4.000.1100.0(1 - Pode
ótimo apto CrS 0.000,00. Chaves com o porteiro, do prédio c tratar na Construtora L|--?!a,
clfs_ completas
LEBLON — Aluga-sc
compieias oe
de empregadas^!?jo-J
empregaaas i« io-i *'
visitada.
visitada
ADMINISTRADORA
ADMINISTI
11
nruDo|clas_
11
grupo:
d
México
Rua
tamilla, labora-,ser
;--Martins
sla,
saleta
1MOBIcom
na
EXPEDITO. Tratar
C,°TSR
'
próx, Escola Americana
Av. Pres. Antô
tônio CaiBandeira de Gouvca. NACIONAL.
e24
52-3873.
m
clc.
Rui
22-1055
*
^io
Telef
mo
cnor""
a
A%
£FS>or,}?m?,l
Av
NÍÍoloOJ
3
1
TUA.
^"J,
lhl,,,
IrM()..
,-,„,
Knele,
qtos,
LEMO.LIARIA
llvlllg grande ,
sóbre pilotis. Aluguel Cr$ 10.000,00, ver, „.,„.,,,
,, , pjachuclo. Tratar CIVIA los, 015, 2.' pav. Tel. 42-1314 das 9
dependenTcl.
c
702.
banh.
26,
sala
eçonha,
tratar
na;
coir.
mes, copa-cozlnha
o porteiro e
ino local
20302 29'ás 12 e das 14 às 17 hs.
15798 34
13781 17 SAO CRISTÓVÃO (Bairro Sta. GenO- Administradora c Importadora Cur S'A. — Tel.: 52-8165.
cias, garage. Rua Prof. Artur Ramos I (:i;)jUt
> velo Ltda. A Rua México, 98 sòbrc-1 ALUGA-SE
duas sala?,! ILHA DO GOVERNADOR — Alu
com
Casa
confor—
e
151. com encarregado Hélio. Int: ..-_-_—
Aluga-se
veva)
grande
ótimo
Alugo apto., em
17 LEBLON
frente d' rua. cim 2 sa- loja Tels.- —32.7711
e 52-6285. 29244 27 3 quartos, quintal, à Rua Pcrscvcran-qa-sc a Rua Capltco Barkoca 711 a
27-4003.
-725o
-»,„„„,.,
estado cV> conservação. 0/ sala. 3 tável casa
»• Vcr das 9 as " noraSoiJln 9n!,0ia. *• e.m 1? .'««««o em prédio
cozinha
3
las.
qmrcoz.,
grande
quartos,
—
banh.,
ótimo
aparta^mpi
;nV;.-niica
íTUUCA
Aluga-se
embutidos,
701,
Alugam-se..„
os aptos.
LEBLON
23410 291 acab.tdo de construir,
qtos, <¦/ arms.
de empregada, far-,
tn
chaves no lo._
e
dependen-ias
c/
tanqu?,
banheiro
e
área
2
empregada
sala,
de
de
m_ ^ Rú_ m__ AvJ]a ^
deps,
quarlos,
mento
"^gaietaTquartoa
- Aluga-se à Rua dr Pa- cal. Tratar BANCO IRMÃOS GUIdVutua. CrS 10.000,00. _ Ver o 'sala.
H
MEIER
MEUbanhei.1
banhei-1
3 *ua™>
co
na
cozina,
™™
saleta,
completo com box, cozinha, área com n8 ].„., t)r. Marques de Canário, 20. tura
•
a-»™»:^
quarto:,
cm
X,B;Í4B-n
B
\f
5.
A
c
ExigJ-s^bom
tratar
à
Rua
Lutécla,
34,
lojas
Faria n.
MARAES
MARABS SA.
S A. Adm. Bens. Rua Qui£_ che de faria
^ área
tanque azulejada c dependências dc ap(o, 304 (em frente ao Campo do
"
8 ™. dependência de empregada,
^ tanda. 80. Tel:
2.14u8 ^[fanda.
locaçãp^chavcs nolocal.
Tel: 52-4165.
J345Cl
empregada, primeira locação, edlíi- Flamengo), — Infs. ei FRANCISCO {_____._
U_l
e V-rlo jardim
Jardim dc inverno. Frente; la_ locação^chavcs
.1
OJTORRES,
42-1798.
claro
—
muito
Tels. 52-4132 ou
Rialde rua.
Cr$ 12.000,00. Cha-jMEi£R _ Aluga-se i apto. à Rual
Aluga.se
Aluguel Cr:
23456
SAO CRISTÓVÃO
rio novo. sòbrc pilotis.
ga.se à U-ialde
34
'
¦„_'
a
aI£ebLON
apenas
servindo
301
x™,™.nrvS~ - n
ves com o zelador. Tratir na rua rio: Magalhães Couto 410. r sala, 2 quar- r:M¦:¦
arejado, elevador
elevador
— Aluga-se à Av Nicmcycri Cadete Uli-ses Veiga n. 8 o apto.
DO
Alugâ.
...
.
água.
Aluvaranda,
falta
Banco
de
Coopi
68.
banheiro,
2
Nüo
na
rala
c.
,)(10
Rosário,
oílnha (fo-|^.
quartos,
ide írente'com bslis2 apartamentos.
Jg«g 5anca9, oanheiro,
cativa
(GOVERNADOR
L
29253_27 gg0 dc 4 bocas) c área c ttnque e
Federal
'20.').
guel Cr$ 10.000,00, Vcr com o porici-; vista* sobre o mar com saicta,; cozinha (fogão de 4 bocas) área c. Crédito
^^
do _£__
lendo
Rua Gal. Vcnàncin 580 apto 404, sala. quarto
raranda em toda fren-; tanque WC de empregada.e uma.,, lo- TnUCA —' Aluaa~p à RuTrôco Lo dep. dc empregada, chaves na Rua bcllpclm:
visla
a
trat:;r
para
praia
'"l^!*
Tratar pelo telefone: 45-4303
"'
Tin™
'
¦
'
¦
cozinha c banheiro Ver e tratar; ja medindo aproximi>d:menlc 5.000 x '"
"
'
te
'<¦.'""¦•»¦ - .'"-'"> ¦
v!™Plüf?ÍSÍ
•"¦ "l'm;1 n
:i"
¦ 218110 17
Í^x^8'" Adm.
Ari^Ò^
um
lavatorlo WC c «m|S:".™~ande
Bens. l1"1
porteiro (Sr. Gll). 8.E0 - 42.50 m2. c. lavatorio
nò local com o
°» «
CSL1
esetítÒrlÕTiãiãs
ç
J,""; MÃOS GUIMARÃES
™>."°' * "'as =cônjüJosó Eduardo ou Nilton
- Tel. 52.418."..
sub.solo podendo servir como depótel, 57-1123.
80
f"«
Mais
informações
R,
pelo
de
—
Qu|tn„da,
rcsldcncin
Alugamos
"
"!'
'
22320 34
LEBLON
15077 17 Ulto, chaves na confe tara c. d. Amé- í., •
28

Lt^-- a Kua léxico n. 93 - sobreloja - Tels. 32-7711 c 52-6285.
29238

38

EiCiféuü Mk mim companhia
Em excelente Edifício à Rua Álvaro Alvim, andar inleiro cem 232 metros quadrados magnífica instalação própria para grande organização. Aluguel razoável, havendo
possibilidade de novo contrato para 3 ou 4 anos.
Tcl.: 22 6516 Sr. Oliveira a partir de 3." feira.
21761 38

S.A. à
- Tcl 52-3833 -

Leblon

j í\S
. . i..S.
23461
IRMÃOSn GUT f01;110 ^e 6 bocas, arca ., tanque e
BA.NCO
••
':. Trinr
.
d" dependência de empregada, chavesina I MEÍER - Aluga-se à Rua Coração dei
M- ™
»*«*S
IRMÃOS JSUI.; Marla W42. exc.lente rwidêne a cj
fà _T..
«es? 23455 24 n. 19. Tratar BANCO
MARAES S. A. - Adm. Bens. R. Qui- varanda 2 salas conjugadas, 3 quarAbdon
Ml-Manda,
Rua
80.
Tel.
52.4165.
23463 57 tos CODa cozinha banheiro, átci C.
SAO
CRISTÓVÃO
£
-- :
¦¦
lanez, 28 térreo — Magnífico apto ] - -_Esplnola 107, apto. 202
deapen a e quarto de cm.
AristlcUs
'
—
..„,.'
Aluga-sc o apto. 202 à Rua lan'_ue
inpni „ iratar à \v Rio Bran- cl varanda, ampla sala cl lustre rie'MUDA
chaves na casa ao lic:o no
pre«atí..
i_.
'r,.
bu'|uuiuimua
-»„q
iu^-ii-,
cnsuii, .i num ms, udiin. Luiiijíin",
juiunn uc mj|^- R.\NCO IRMÃOS GUIA.
co 128, sala 1316, dc a ás 12 horas
dep
de
aço,
haarmário
2
cozinha,
c|
verno,
sala,
quarlos,
29383 1 JIpa, cozinha,
^XraF.sV A - Adm Bens. R. QuiDiariamente,

alto luxo. Serve paro tamillo dc ailiò
ou para diplomata.[lebloN
to tratamento
Aluga-se apartamento toccn-|jQ
em
«jaDCtado de sala, dois quartos,'
Tudo mobiliado, c/ telef.,
.1 .. ....
; ., i-.liin
uniu 5*\ quarlos
n.lí nrlii»!
21
"
„ . dc
l ro
2L0Imna
com
gr. jardim,
banheiro, jardim de inverno,
ba3
hall,
amplos,
bem
gr.
ialôes
dc empregado, à Rua
dependências
v.CpO..empreg.• eot-i
nhelros. 4 qtos
ratar na AGftNnha, copa, clc.
Rua
ANGLO-AMERICANA.
CIA
14S, sala 801. Tcl. 42-2482,
Mcxlco,
20474
17
horas.
ti
10
entre

tar

BANCO

IP.MAOS

s A _ Adm Bcm
Tc, 50.4^5

PETROPOLIS — Motivo viagem alugo confortável aplo. estilo eslrangei
"> ivn.ivo ajarainaoo. írente aescor-

garage, jardim. Cr? 10.000,00 poi
GUIMARÃESíbado de construir à Rua Dias da Crui com
K0. 7 . aptos., de sala e quarto . sala. 2 mos Iratar 2:1.4116. 2544_D5

n. Quitanda,
23480

27 quartos, cor., banh., dep, ri<,t .c™!"1'; CASA EM PETRÔPOLIS — Aluga.se
AUXILIADORA a prazo a combinar. íòmcntc no in
na
Tratar
TUUCA'- Aluga-se o apartamento gada
^tAlTt, Trav. do oSrtdw. ^«fnTVobSTda com' todo o conforZona Industrial 102 da Rua Amoroso Costa. 336. com ™»^
- Ao lado do SAO CRISTÓVÃO
-,«.
DA
BANDEIRA
\
PRAÇA
'¦v:":\\'..
Tel. 52.5007. tu.
ns.
12
„
—
GÁVEA
^ nu»,
Inf^ Tc
LEBLON
7-70
•¦"*«' ^ 2fl279
aci. «i-iotj,
2538 15
... EducaçSo Aluga-se para deposito ou indús- sala grande, varanda, 3 quartos um
Aluga-se|"coin
jtJ
9 quarlos, 3 salas, var-Jn- ">«,lu>° «
aplo. com 'ira,ir
1 loja c 2 salões no sobrado com com dois armários embutidos dcIria
PETRÔPOLIS — Aluga-se muito pe«^
d^VpãvImentôs,
na Agencia Ang o-;«¦***_*'
da e dep.
Alugo. Crs ..
,art„f
banhe|r0 130 m2. Aluga-se junto ou separado
easa
dc empregada, banheiro CAMPO GRANDE
só, Informa-

'

Quarto dc empre>-_
— lcicionc. -t.-.H.t-, cnm ^'e
10 1 com^tr^ozlnha.
^rnCiTeiefo,e,K,4'VM3r,en
S04.
^
ív. r ,.„„,„,, „ „,„„,«, ollln.
b horas.
. Aluguel men.-al CrS 10.000.00 —
com refeições \_
QUARTO de frente
cm casa de família, aluga-se a ca- Tratar Escritório J. PEDRO e J. PAUHua ucnc-|Lo
Gene- 10 _ Despachantes e Administradosal, mocas ou rapaics, nua
ral Venanclo 1'lorcs 341 — Leblon.|res dc rícíis — Av Nilo Pençanha

Ver

à Rua

Tratar

Major Fonseca

no 27.

n

2

2-301

V/i/n /cnnPÍ
f "u
liu"cl
„——
Aluga.se
VILA ,SABF

qUcn;i
para pessoa
- pendências
completo, cozinha grande área c di?- 5.000.C0, contrato c> fiador o amplo çC-s. 57.000^.. 22861 35
.
^«^^^V^/vvv^'»AlVVWVVWWVVWyvw*¦
Melo
Cczarlo
pensa para víveres, garage. AluguelUpto. 101 da Avcnidn
11000.0».. Chaves no n. 3uz. Tratar 1175 Chaves no apto. IO2 — Inf.i t*l. Taraelnf,\;r
í1
cít;iüjrjU/íi
Panco de Minas Gerais. S. A., av. Gra. 54-2806.
_^__}xZLjJ
ça

Aranha,

296-A

Tcl.

22-8565. ,^vw»««w- ¦ .vj-.-.-.-.—«nv^w
^TERESÓPOLIS
28224 17i
C..L/..U:n
I ~nnn\A\r>n

-

--

Lnja
Alugs-c
o apto.
uma loja d> 25 ms.2. a Rua Ilu! Bar375' >-'.jTIJUCA — Aluga-se R. Cascata 18. ca_.
— InI
à
232.
Prefeitura.
besa,
'" K>5. 10.% S\ 1008-10
Tels ' 4-'-0448 c *M * rua oi,° 3de Dncmbrobanheiro.¦
Junto
_
__^
^1W
sa io. 2 quartos, sala, copa. cozinha praZ DE PINA — Alu«amo5 óUmolform't^5si no^Rlopeíõteir^li-SOa
quartos,
1461'> 19'vestibulo, sala.
LKRLÕN — Alug.i-se apto. mobll, (o'22-72J9.
ozinha (fop.ão de 4 bocas) arca c. e;r. Chaves c! 13.
27031 36
"Íol. Tralar Pinheiro da snartamento na rua Antenor Navarro,|
n 19 mcscsl C sala. 2 qts., j. inv.., pr.\ç;\ l).\ BANDEIRA — Aluga- Ianque e WC e qvnrtojlc.«nipreRadi.: cunha 45 apto.
ChS 8^000,00. Exi- B6s".iptõ" 101. cem três quartos, sala,
- Aluga-se
banh. compl., arm. emb . dep. emp.
chaves c. o rclador. Tratar BANCO sr.se
fiador.
29099 27 banheiro cojinha. área ampla com TERESÓPOLIS - Alto
apartamento dr sala.
(u
--t.inrue.
apart moml. sala. quarto, banh. Kitch;
2.-400*.
nnartM
S. A Adm.
GUIMARÃES
tel., gel. etc. Tcl.
na
EMPRESA
Vcr
c
tratar
r'"1
Bcns
comIRMÃOS
e
f'"'""->
CWlnha
Innhciro
2.1363 17 qUa«OS, Mineiro
R Quitanda. 80 - Tel .«-ÍKÔ. TIJUCA - Aluua.se apto. dc írente, ErtVSILEIR* DF ADMINISTRAÇÃO - J»™). pequenas temporadas Trl.:,
'iT
",
^3_M
26 lU5tUOSO- CCm »íeU' «»nde 5ílU jar- L?DVR Ciranda 47-3- - sala 1 *-J_™_
ÃlUGA-SE um
,w\
n' ?!
tf0" c
quarto par, 1 OU P*0* !,crv,c°
'óÜSuTapTsiía
mugTse"1,K2
d n de invcrno- 3 quar,os «randM - tel 22-5827. 27263 30 teresópolis - várzea - Aluna-!
crianças ?rfa
Jt"S*I>?
saleta
S"
a\rwpWas™neXwm
de Igua- ;^lGi
"
com írmArios ««buUdos. grande co
dentro
- Aluga-se « P*Q«n. «sa mobillada
cò, o^en comuà cU, Rua Gcn às 11 horas na Kua Uarao
~Rua
mniEVOPOLIS
°e
quarto depndinViv «lado
co™ *,Tm">os- ««"«» c ATe.3.
Vetando Flores Ml. Leblon. temi «-ap. Mt Informações no J«£ £iíBS, gama Lobo 56 ao P»- tf*
de Mate, 2õ" ten-ldum çrande jardim. Chaves com Da. I
Dl
^í*
Informações
M
'^
T^T^,'™^ ^a Veda 374.
VerC°I Sf?
«-55 3^6
«ffS^FaSS
^J'
gg»
yjLA
.. 6415 Da. LILI.
Tn. do OuMdor U tr
vU"TXr,vUdoU0l!:,dor,ÍMc
_ Alufa.M 0 apt0. Rlfa SBo f-ranci;co Xavier. 40 ao'o servindo|JSS
para qualquer ramo dc ne- no Rio
CASAL dc fino (rato precisa alugar £*££ A.,
IsvBtx
,:l d, «ua Padr» Francisco Lan.-. 5? -.601. Ed. L-ndocs. Tratar na AUXI-;íócio comercial Aluguel: 4,500 cruW-l»Q.
-lb'uiínucmentc aparUmento de sala.
^U~Ídois quartos e demais dependências | ÃíTir>\~SE uma saía dc frente para apto. 204. cj sala. 2 quartos, banheiro; LIADORA PREDIAL S. A ~.-av. doieírcs, sem luvas. Vcr no local com
da
Assem»
Rua
Tratar
a
vigia
o
NOVO -- Aluga-se
APARTAMENTO
17
hs
32
no
andar das 12 ái
recente,
completa*. Construção
em) Óu"r.ir>a-P5 que trabalhe fora ou completo, cozinha com armários de O.-vidor.
Prrfcre-sc !„'.
ou
Ipanema.
»A.i_ c- atelicr.
.t.n» PrAxima
PrA»ima ao
>. Insins- aço
,m em dcpcntííncias
rtpivnd?ncl»s dc emprcç.ida.
emorecada! Tcl. 52-500
52-5007. 2!>2S0 i7,blria 1C!. s E04 — Te!.: a-a» - um com 2 quaitos, sala, coiinha. ba-,
Leblon
escritório
15801 30 nheiro completo, Arca c banheiro dj
quc nio seja pequeno e tenha ar-,,,, , dc gaucaçáo Inf. tcl. 48-*WI Chaves no local com sr. FRANCIS- TIJUCA — Alugam-se confortáveis PEDRO DA SILVEIRA.
marlos embutidos.

Subúrbio

14712: 27.
Gui- n;
Aluga-se ótimo,litar - 38-1347.
LSAÒBL CnmnriAfí CttttimhnVm*
--—
<>» ^,0 ^^""r",tíu _*_____*'""' apartamento à Rua Sen.dor Nabuco,!———
I02',a
aptí\
°,
AÍ?,*H
™U£A,,—
de 2 quartos.") sala!
composto
composto d*: sala grande, 1 bons RI0 (-Qxjpj
'
-.-K.urw eoilnha.
~»-w .'J52.
«"« Goiânia. 101, com 2 quartos, sala.
.-•v.i."
„„..,k. área
*~. rr,-tanque e R"«
cem cnquc
^...«.-.^
^11,™,™,^^..».»....
banheiro,
dtp.jirande
-.
coxinha.
qu.iitoj.
aalas.
«pt.. c[ S quarto*. J
empresada. Alu- cozinha banheiro, área e garage;
LEBLON - A Rua Almirante
ô *pl»lhem
3S3, a!uSJ-se

Leopoldina

Tra,ar * Kua Butnos Á"-%l.-"_[\
côm banheira e box. varanda, área cmH_____Z\
,an(Jue revestido de azulejo, e gara-,
ge.'á Rua Ibí n.» 93 - Ver no local i

, ,
£ tra(ar
pf,0 tcicfone «-6379
SS^SfidU
P««
í
arca | eopa-coüfínha banheiro t
empregada,
local cA
completa
dependtn-;^^'
para
crtF7 m,o«. ver no local Aluguel: CrS 7.500.00. Ver no
a com o "m
com tanque e garage. Chaves com .-,,$ csi^pletàs pira empregados,
104 da Rua
SR-. JL-VENCIO e ° encarregado. Tratar á Rua JustinU- ALUGA-SE - O apto
encarregado
"*V
no j^sr"
da EstaCIVIA — praça Del Vecchio, 39. apt. 201,
m'"""" ."*
122 aà -3 minutos
.r...r
n»
PRF.nlAt.
CANADENSE
o porteiro.
Tratar na
CANADENSE no da Rocha, 134 ifundosi. V. Isabel[ Aoairooa
Aod(roba a**
PKÊdLAL
201-4 27 xío de Ramos, contando de
total-ILTOA Rua Alvsro Alvlm. 21, grupo
grande
Trav. Ouvidor, 17 — Loja. Tel: .. Rnai da Rua Dipils tbalrro
"t,i_n
_____:___
sala. 2 ótimos quartos sendo 1 com
17 mente r*stoenc'aH. Ver * qualquer'«oa. Tel: M-TMl das 9 ks 17 horas
SJ.J16A.
23oOÍ "..hora.
.

v*S«;.mm
r, apartamento
1 _»_. t.
- Aluga;»:
VBSLOJi
3 qua: tos. ssla. eoilnha, banheiro scciai. quarto de empregada, banheiro
ttar no total
de empregada. Ver- e iratar
com o pvoíineWrío A Ruia Almirante
_ Aluturl:
apto.
3»M
t
234.
OUllhem n,
w« it
17
CrJ lI.CW.v» measais VOS*

DEPÓSITO -

ALUGA-SE o sexio pavimento do prédio à Rua Sacadura
Cabral, 49, com 120 metros quadrados de área utilizável,
bem cm frente à Estação Rodoviária. Chaves no pavimento
térreo, na agência do Banco Comércio e Indústria dc
Minas Gerais. Tratar à Av. Rio Branco, 277 sala 1.103 ou
pelo telefone 62-1434 depois das II horas. 21777 38

ALPÃ

7

_ ..I TC Tf O

11Â L

..1

pp+rn'no/:ç
reirUUJI/5

tinaiidn toda cidrdo, mobiliado. telefone. gás etc. 57-1710, 0212 35
c abri- nheiro social, dep. de empregada e ;',„,,, on ¦5°-4165
20 PETRÔPOLIS
;dc empregada, jardim, entrada
Tel s.
Ti^nAnoi rc- Aluga.se
ai„
4l«9.23453
^
80 — Tel.
- Chaves: írca dc scrviç„, chaves no local. tanda.
caía nova
go p| carro. CvS 8.500.00
o on ,-> Sr mTNHA. ADMINIS- í,.„, rf„ .--.-ir* .k,,.., ... inn.i t„. Mt-ii-r? _ aIup.i.sc em nredio aca- moblllada transversal à Cornei Veiga
nn
n
tRADORA

de
Alugamos apto,
LEBLON —
gclad..] fraçq
nlto luxo mobll., c/ telef.,
NACIONAL. Av. Pres.
sa3
com
3
i rr-rr ~— _ Ótimo
quartos,
para 6 meses
à pes- António Carlos. 615. 2." pav. Tel.:
quarto
aluiiA-sl
Anglona
Agência
dep.
Tratar
ias c
da Bandeira - 12-1314, das 9 as 12 e las 14 as li hs
15787 24.
Americana. Fua México. 148, s/ 804. «oa Idônea na Praça
21715 19
cl. 12-2482, entre 10 c 6 hs. 204S2 17lTel.:

PRAÇA MAUÁ

CENTfiO

fechado al»enarla,j
Alugs-s* todo
cora Arei 7CO mí2. no ceatro concr-i
ciai. 2 portas ferro,
Tratar Rua
Quitanda 83-A. 5= and, Dr GUIMA25083 36
p[AEa

Pequena industria aluga mn com área coberta de
2.000 in2 quc disponha dc força, água abundante c instalações sanitárias. Dá-se preferência ao que tiver força
ligada e que fôr localizado na Gamboa ou em São Cristóvão. Cartas com informações e detalhes para PRODUTOS
ELÉTRICOS DE MICA LTDA, Rua da Gamboa, 110 _/ 302.
20371 38

C E N T R O
Aiui-am-se 2 salões próprios para indústria, depósito
ou escríiório, cm edifício de cimento armado, com forca
ligada. Area aproximada de -100 rr.2. Tratar pelo telefone
37-8426.
20359 38

"CASA

ESPAÇOSA
NA ZONA SUL
Procura-se alugar para atividades
sociais. Ofertas para a Associação
Reliqiosa Israelita. Tel. 26-9666,
20263 38

GALPÃO E TERRENO EM SÃO PÃÜLO

Alusa-s? eir> Rua transvrr»al Estrada Ae Santo Amaro Átimo (AlptO
eom ÍM mi robertns e ainda um slrau que srrve para ewrltorio, em
Tratar Cj Martins Oioranim *;de segunda à sexla-íeira.
centro de t-rreno de 1M9 ml At irea. Na parte dn» fundos hi ainda
s3ls
Q . ud •_. Kiy,
. «-,,•»,«Míxlro u< ^^
_
banheiro _e entrada Indepndr,eom lérçi. lur, gás funtíaçórs e bases para noso talpio Idfntlro que poderá facllnnnte ser
Otirno
eorn
galpio
''
e
despensa.
apart.
cozinha,
Aluga-se
s
completo,
quarto
VILA ISABEL
Pon- levantado
Aluguel Crt
Chaves por favor r.a mesma rua n, e telefone, com bastante *g>:a
BA vambím ates»o A extensio At telefone.
levantado.
pregada.
RIO COMPRIDO - Aluga-se ótimo de J qto*. S salas copa-cozlnha e dep demais ínsulaçcVes para - err.pregi
Tratar c1 sra Almeida ou Perra;to excelente, próxima A Es:aç*o do t« OOO.eo
\er
A ,
er'I'*Rua'102,
à Rua Miguel Couto n *i
diariamente
Tratar
Conjunto.
pelo
apartamento de frente A Rua Aure-;de empregada. Rua Bar*o S. Fran- - Aluçucl Çrí Í.5W.00- Ante,
iRua do Passeio. 70, Televisão Pontes Engenho de Dentro. Tratar pelo tel:'
301
Apto_301
Ml. tfiavo no Dr. Satamial n.» ^3
Itano Portugal I8S apto, Ml. Chaves cisco n* 315, apto.
tXKXa 3»
3S - Loja, com Dr Oscar ou pelo tel 23-IH2.
30 «.4082.
1KÍ9
215T0
23414' IJlAltâ.
-„
23414
>nln IM
13SU 22 101.
=MS3
no apto,
ÍOL
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LOCAÇÃO

DE

CASAS

E

GALPÃO NOVO

ALUGO, próximo ria Av Brasil, 1.* locarão, um conjunto de 2 mafri ff icos armazéns rnm (iOO m2 cida e 7,00 111 de altura. ConstruçSo cm
concreto e cobertura metálica. Ponto rolante p/ 10 t. Escritório.., vcsIiários, ete. Ver á Estr. do Qultlingo, _81 — Cordovll, Tratar pelos
telefones 52-2401, entre n e 12 horas e 47-5927. t46'.6 _8

ALUGA-SE UMA SALA
para aulas mimo bsm montada, na parle da noite das 18 hs.
às 20. Tralar professor Domingos, 57-8384 — 45-7659.

ALUGO ou VENDO galpão situado na Rua Álvaro de Macedo n. 436, começo da Av. das Bandeiras, todo cm concreto
armado, árca coberta dc 330 m2 c árca descoberta de 1.000 m2.
Tem um predio à frente com dependências para escritório c
sanitário, com água, luz c forca instalada. Tratar com os proprierários Celestino ou Oswaldo — Tel. 23-3101. 22310 38

APARTAMENTO DE. LUXO

de uma Icja dc esquina, no lijuco, perto da Praça Saenz
Tciía, Gaicria Arte Decoração Gerei. Negócio feito. Inf.: Avenida Almt. Borroso n. 90 - 5/ 508, Tcl. 52-1784. Dr. Ary, depois
20299
38
das 2'hoim.

22-3105.

próximo.
Resposta para a portaria deste jornal sob n," 23520.
23520 38

21760 38

Aluga-se na Rua Conde de Bonfim, 519, la. locação. Arca do
200 m2 cada loja. Próximo ao Tijuca Tcnls e a Praça Saer.i Pena.
Ver no local com o porteiro do Edifício. Tratar com FONSECA »
Av. Erasmo Braga, 227 — Srla 719 — Telefone: 32-9839.
29290

GÃDPÀONÕVO"
Aluga-se com 540 m2. Av. Londres n." 339, chaves no
329. Tratar tel. 37-2666 com Dr. WALTER. 1138 38

GALPÃO E TERRENO EM SÃO PAULO

38

23G41

Aluga-se cm Run transversal à Estrada dc Santo Amaro ótimo Galpão
com 300 ntü cobertos o ainda um jlrau que serve para escritório, rm
centro dc terreno dc 1.300 mi de árca. Na parte dos fundos hã ainrt»
fundações c bases para novo galpão idêntico que pudera facilmente _.cr
levantado. Hâ lambem acesso a extensão dc tclelone. — Aluguel CrJ
•10.000,00 pclo Conjunto. Tratar diariamente ã Una Miguel Couto, n.« 45
— Loja, com I)r. Oscar ou pelo tcl.: 23-1II6Í.
miioi; 31

LOJAS NO LEME
PARA ALUGAR

LEBLON -- Apartamento de Luxo

MÊÍv

Aluga-.sc cm primeira locução à Av. EpltAclo Pessoa 3T20 (denta
para o Jardim dc Alá), o aplo. 201, com 2 salas, <i quartos, 2 banheiro!
sociais, copa-cozinha (revestida dc moveis dc aço), galeria, dep. p/ enl»
pregada e garage. Aluguel base: CrJ 30 000,00. Pode ser visitado a qual»
quer hora. Tratar na CIVIA — Travessa do Ouvidor 17 - Loja — Tel l
3t
52-81611.
23G09

CONSTRUÇÃO

PE

1 S

MATÉRIA

LOJAS NA TIJUCA

Alugam-se duas ótimas lojas, sendo uma
de a.quina com 270 m2 de piso e 130 m2 de
uUi___<
_„....í__."íi
tobreloja e outra com 10 m2 com" glrau, pró>
prlas para bolte, agência de automóveis, etc; Maiores informações
com a STIL DE IMÓVEIS — AV. 13 DE MAIO, 47 — Grupo 1.605 —
Telefone: 42-3274.
434(5

Casal americano, sem filhos, .procura apartamentos,
bem mobiliado, em Copacabana na Avenida Atlântica ou

"iOCKELL"
fechaduras
Âos Construtores o Ferragistas
Temos para pronta entrega as afamadas Fechaduras
"Lockwcll",
que além de práticas e econômicas, apresentam
as seguintes vantagens: qualidade c garantia dc 10 anos
— segurança — fino acabamento.
SANTOS PARENTE COMERCIO E INDÚSTRIA
Av. Nilo Peçanha n." 12. salas 413 e 414
Tel. 42-2586 e 42-7341
20470 7!)

MARCA

REGISTRADA

TIJOLOS DE VIDRO

META!

BRONZE

1. ADI A DORES

Rua Evaristo da Veiga, 49 — Telefone: 42-6567

n. n

CHUMBO
ALUMÍNIO PANELA
ALUMÍNIO ESTAMPARIA
METAL ESTAMPARIA
BATERIAS
I.IMALHA DE METAI
LIMALHA DE BRONZE
ZINCO VELHO
— Sn para grandes quantidades.

Tel. 48-5635 — Anfoninho.

.....'..woirti.

Portas de entrada, com almofadas maciças rebaixadas.
Portas Internai, cie uma a
cinco almofadas.
Portas para varanda, com caixllho dc vidro,
Janelas dc correr, com lianricira lamelas.
Janelas para varanda, cnm molas, com caixa pura pfso.
Janelas para varanda, ct>m molas canadenses.
Janelas venezianas, caixilho vidro o postlgo,
Caixões completos, cm l lipos,
com allzarca iii.ilcliiradns.
Marcos e rodapés,

FECHADURAS
TRINCOS
FECHOS
CREMONES
DOBRADIÇAS
ETC.

I
I

1

ELÉTRICAS

TELEFÔNICAS

ILUMINAÇÃO

/tf

DIVERSOS
ELETRODUTOS
Marcas "Líder" c "Brásferro", cie 1/4, 3/8", 1/2,
Standard
3/4 c 1"

furado

21744
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FERRO REDONDO 3/16
23-4744 - 23-5342

VOCALINE

Vcndc-se nm conjunto Vocallnc. —
ólimo para comunicações senr fio era
vArlaS aplicações e tninhfm para íllios, hospitais, ctc. Tel. 22-3267 —
23533
FahrlcaçAo alamfi, marca Bernlng, Dr. .TOPO...
de 6 HP., enoalxotados, CrS 33 mil.
cada. Tel. 27-2531. 138 7f!
21854 79
79

MOTORES DE P0PA~

EMPREZA DE C0MÉÜC9O SilL-BIM LIDR.
. SECÇÃO INDUSTRIAL SEDE: AV. PRES. WIIS0H, 164-4.' AND. • TEI. 32-4335-RIO DE JANEIRO
FÁBRICA: ESTRADA AUTOMÓVEL CLUBE KM. 54 • IMEARIÉ E. DO RIO

que o seu terno pude ficar novo, virado pelo avesso, recortado ou
reformado. Consertes em geral. Aceito cortes para íoltln sob medida —
SILVA ALFAIATE. — Ru» SAo José n. 46 - 7.° andar, sala 707.
13718

Aos Senhores Comerciantes

79

\ yB'^'* '^ÍJ.^

ELEVADORES
Preciso entrar em entendimento!
com uni sr técnico em elt.vndnrrs •
reconstrução de mánulnan o motores
em geral. Tratar no Teatro Fenlx
com sr. DIAS — Tenho oficinas pró"
prias — Estoque e monto elevadores.
21897 7!)

270"fi

*• ¦ •.-^¦jyfl!»jw«-¦<s*íT.- -TV.r.iVífr;*^ !*•*"

!Tt'?T"

ELEVADORES
Compro, desmonto, reformo, monto
mesmo nos Estados. Ofcreço-llie Rarantlas pelas oficinas e técnicos, estoque dc vários — Tratar no Teatro
Fenlx Tcl. 22-5403 ou 42-39(13 — Sr.
DIAS e faço demolições urgento,
21395 79
79

O SENHOR SABE

Normal, temperado, couro,
canelado, isolante, acústico.
Fornecemos nas medidas

mm

FORNO

1

CIMENTO - VERGALIIÕES
58-4555 8 as 12 hs.
21854

Cerâmica artística, vende-se
prõprio para trabalhos dc cerâmica artütlca, com n vantnçcm dc funcloliar a gás. Tratar pelo trl. 42-3564,
79 Sr. DIONISIO. 2,1.r)34

k S.A. TéCIliCa MUrray de organização • me
canizaçâo,

representante

exclusiva

das Caixas

Registrado-

VENEZIANAS Shangir3-8.á

Éi!

Fábrica: (Ed. Próprio) — Rua Almirante Olvelra Pinto Pinto n.° 156 — Fone:
29-9042. Alumínio em cores, Instalamos em
Petrópolis, Niterói e qualquer bairro. Entrega em 3 dias. Atendemos Domingo. Pintamos suas venezianas, ficam novas.

Consertos e Enrolamentos
de Motores
Elevadores,
ceradeiras,

bombas, ventiladores, aspiradores, enbatedeiras, dínamos, transformadores, e li-

II U Q I II
comunica aos seus amigos e clientes
quidificadores. Preços módicos, rapidez, esmero e pertodos
os
modelos
de suas Caixas Registradoras atenque
feição. Rua Siqueira Campos, 241-A — Tels.: 37-5750 e
dem com absoluto rigor às exigências da Lei 899 e do de36-2269.
23616
creto 13.883, que regulamentam a arrecadação e fiscalização do imposto sobre vendas e consignações, estando
aparelhada para prestar a todos os interessados, sem qualquer compromisso, todos os esclarecimentos à respeito.
Av. Erasmo Braga, 227-loja — Tel.: 32-4783
Vende-se 1 c/ motor Continentol 0 hora e célula c' 230 horas,
29410 telado e
pintado de novo. Licenciado e prefixo brasileiro CrS
290 mil. Inf. Rodrigues 27-4003.
23293
ras

I V-*T.\*7

í^^S»t

2g-1394

mm

Plntain-se, trocam-so cordas e cadarços. Reformas cm geral, serviço
21516
rápido c garantido. Telefone: 23-2695 — nrandüo.

40079

ADLELAS
^^^^Jdlelas

BRASILEIRA
LTDA.
'•

VEMEZIAMAS

RUA FREI CANECA, 63-65 - TELEFONES: 32-2889 E 52-3753

!

ANÚNCIOS

Normal, temperado e

SOCIEDADE MERCANTIL DE MADEIRAS lTDA.

, 'I

RUA fRCf CANECA 65-LOJA . forres 32-J/Jf

Teatro Penix — Vendo muitos feríris I.L.T.U., grades, portões, elevadores c vigas armadas para navios,
estaleiros, colunas o máquinas, tesouIras e galpões o mármores Carrara e
português o francês, bloccs e balaustrês, colunas e chapas, escadas c matlelras. esqiiadrias do entalhe e guipões e telhas — Ver no local e na
Avenida P. Vargas 1030. Tel. 22-5403
e 42-3063 c faço demolições urgentes.
21896 79

DURATEX
EUCATEX

1'fiiii
\^~
o^Biai
í^fr^TTa'
^Ir^nl1', FERRAGENS vllr.|Í
DURATEX^^j-^sss^
^^,

AUZARES
AUZARES
.S • *^2P^
I•
MARCOS
É
MARCOS
-»:
I
Üíl
J?^ '"
RODAPÉS
'
§
ijte—' RODAPÉS
SOCMflDÇIREIRa

DEMOLIÇÕES

PORTAS E JANELAS
Maçanetas dc bola, cm
porcelana decorada c de
cristal lapidado.

y//A

nn.nt)
36,00
52.0fl
40.00
32,00
•ROO
48.00
47,00
250,00
36,00
40.00
17,00

COBRE

Fáb." própria — Rua Costa Lobo, 355 — 43-8047

MADEIRAS

LINHAS

Tel. 52-4227

COMPRAM-SE

MIRANDA

FERRAGENS

LINHAS

Ir
fl
¦

METAIS, VELHOS

TELHAS - LADRILHOS - ESPELHOS - VIDROS
DE TODAS AS QUALIDADES PARA OBRAS E INSTALÂÇÕES COMERCIAIS.
TAMPOS LAPIDADOS PARA MESAS ESCRITÓRIO

wnnnMHBEtwBj

pctAcu»

COM. IND. LTDA.
SOCIEDADE PEDRA DE SÃO TOME ENG.
847U3

I tó s^> B
1 ^S' janelas
FORMIPLAC

RETANGULARES
REDONDOS,

REVESWMENXO OE PAREDES E PISOS
RÚSTICA - DKSBASXADA - POLIDA
- Varandal
Próprias para jardins - rálios - Piscinas
- Livings — Halls, ctc.
Fornecimento dc qualquer quantidade. — Operários especializados.
Jazidas c olicinas próprias.
I.STOQUI. PERMANENTE
PARA

RUA SANTA LUZIA, 798 - S. 807

SALA

Aluga-se com 380 metros quadrados, sem coluna, magnífico primeiro andar, com entrada independente, à Rua General Bruce n. 355. Informações pelo telefone 28-0154
5926 38

Aluga-se ou yende-se em zona industrial
um depósito em 1.200 m2. de área construída.
Tem luz e força, água e telefone instalado.
Possui residência assobradada. Tratar à Av.
Almirante Barroso 97 — 6o andar — Telefone

Apartamento - Copacabana

Most dcsirablc business premises available heart of
Rio —- excellent buildir.g. This spacc of 262 squarc nictres
is most tastcfitlly designed and is cspccially suitable for
a top organization desiring premises which will be in
kceping with their own standing and prestige. The rent
Is rcasonable and a three year lcase cotiíd be arranged.
Please call Sr. Oliveira from next Tucsday on. Tel. 22=6516.

GRANDE

DEPÓSITO

Aluga-se excelente sala de frente com W.C.
— Tratar com Sr. Roprivativo CrS 7.000,00
mano Tel. 32-2359 Ramal 12. 22339 38

LARGE OÍFIC d FOR RENT

83

Aluga-se rom 720 m2. todo fechado, construção de ferro, vào de 21
metros sem coluna, pi direito ii metros. Próximo ao Mar?canA. Ver à
Rua Toodorn da Silva n. 557. Tratar p/ telefones: 23-0115 c 2.1-0811.
29209 38

Um grupo dc salas (duas», com banheiro completo e
Kilclinotlc, podendo servir como escritório e residência,
à Rua Evaristo da Veiga, 35 — sala 1105. Apanhar as
chaves, na sala 811, no mesmo endereço e tratar Av. Almirante Barroso. 80 — salas 617 a 620. 21885 38

TRANSPASSA-SE CONTRATO

Aluga-se modernamente instalada, com telefone c residencia. Hoje, 58-7850 — Segunda-feira, 38-1865. 19307 38

GALPÃO

ALUGA-SE

Aluga-se à Avenida Atlântica, junto à piscina do Copacabana
Palace, luxrcsamentc mobiliado, próprio para Embaixada, Legaqão ou f.-tníüa dc alto tratamento. Prcco CrS 60.000,00. Informações Copocabana Palccc. Apt0. 420. Tcl. 57-1818. 28 38

Loja-Modas -- Copacabana

AIuga>se apartamento 205 da Rua Farani, n." 3. de
quarto e sala conjugado, banheiro completo, e cozinha.
Tratar à Av. Nilo Peçanha, 26 — 9." — s/ 913 — Tel. 52-8733.
22330 38

Passa-se o contrato de ampla loja, próxima ao centro, servindo também para depósito. Informações durante a semana pelo telefone 23-3965. 20512 38

\

APARTAMENTOS

22435

3arada dc Lucas - Começo
_
Av.
Bandeiras
das
da
LOJA OU DEPÓSITO^

IS*

¦a;i.»'-JMiwi

11

Forração de Apartamentos e Escritórios
com tapete de sisal em cores - 30-906$

AlUja-SC Av. Brasil, em Bonsucesso, galpão novo, moderno, 620 m2,
7,2 in pé direito com ponte rolante instalada de 5 toneladas. Tel. .17-2707.
38
2471
Sr. rauln.

GA

CASA
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958

3.° Caderno (Parte II)

'

v

2$000 - 5$000
MOEDAS
Compro, Rua São José, 46,
Sala 405. 2!)0!,()

TERNOS
COMPRO A DOMICILIO
Pago por um lerno CrS 1.200,
Tcl. 42-9361

Torne-se mais esbelto
com

jmwm:wmm®m

AVIÃO PIPER P. A. 11

O sen êxito depende
TOPOGRÁFICO
da sua apresentação ! • • • MATERIAL
' Teodolilos. nível c estôjo dc desenho, vende-se em
Kxrrntr as sn». roupa* n» — A Mod» Atual — Alfaiataria t ramlMrl»
nirdida
Aceitamos tecidos i>*r» coníecçto: irmos, blinfifs. t..illcur«. mant*»ux,
cueca*, calças nporlrs para senhora, saiu r shorts.
l nntfcclorumo. sob medida: Camisas Militar Para Todas as Armas.
Rua Srte dr Setrmbro 13 - ul» 5 - tel 22-J0Í4 2Z1'.S
»cih
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EUCALIPTUS
Vende-se. em mata. toras ou troncos para escorarnento,
adultos Aceita-se oferta para 10.000 unidades. Entrega-se
embarcado estrada ferro próximo ao Rio. Cartas para 1092
na Portaria deste jornal.
1092

LANCHACHRISCRAFT
coíiom íza c valoriza

Vende sc estado

de nova, motor dc

120 HP. Tratar com

morinhe:-0 Manuel Gonçalves no lote Clube do Rio de Janeiro.
13774

perfeito estado.
Rua do Catete 2IÍ). Quarto 122.

21848
1W41111
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ÜA FREI CAHECJt 67
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er. Ml

Atendemos das 19 horas ern
diante aos cavalheiros. Informações pelo tal. 36*1126.
42170

3." Caderno (Parle II)

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 tlc Mulo tlc 19..8
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VENDE-SE — Urgente RCA. Conjugada americana, lindo móvel do origem
(TV 17", loca-discos 3 rotações, vitrola), em perfeito estado. Ver e tralar á Rua Barata Ribeiro 532, apto.
701 — Tel.: 37-2330. 1075 60
TV. ZENITH 21 P. — Console na cmbalagem vendo Rua Júlio dc Castilhos n.° 87, apto. 201. Tcl.: 27-2659.
10805 _60
TELEVISÃO — "Emerson" 17" c gra"Voice
Music", completamente
vador
novos — Vende-se à Rua Barata Ribeiro 535, 4." and. — Copacabana.
60
10877
SLÍFÊR FIDELIDADE -- Vendemos,
com grande urgência c prejuízo, uma
linda radiovitrola, cm lindíssimo movel, com toca-discos possantc,_ para
qualquer tamanho de disco, três rolações (33, 45 e 78), agulha reversível,
som estereofônico, alta potência, radio maravilhoso, com controle de gravos c agudos, tiês faixa-, O som c
tão forlc que parte cristal, por 15 mil
cruzeiros — Vcr na Run Barata Ribeiro n. 153 (residência). — Tcl.
60
57-3781,
10835
SUPER FIDELIDADE 1958 — CrS ....
13,000,00, com garantia do representante no Rio. Som de verdadeira orquestra, ampla discoteca, movei paumarfim1, super luxuosa, vendemos ur— Ver
gente por preço muito barato
_ Av. Copacabana 387, apto. 209 —
Palacc.
Po?to 2 112, perto Copacabana
10842 60

Rádio-Vitrola Phllco,
e original ria fabrica.
Brodcast c 6 de ondas
CrS 12.000,00 — Rua
112.
27 60
LUGAR
DESOCUPAR
PARA
Vende-se 40.000,00 CrS conjugado de
RCA.
rádio-vitrola, televisão marca
Victor — Estado de novo sendo a vitrola dc 3 velocidades e a televisão
dc 21 polegadas. Av. Rainha Eliznbcth
3»-60
131 - Ato. 301.
VENDE-SE urgente uma TV Phllco
Sevcnteener 1958 — Telefonar para:
60
27-5179.
1026
fidelidade
—
alta
Barato
VENDE-SE
— Rua
em dois móveis pau marfim.
- ApU^9M,
Raimundo Correia, 75
VENDE-SE —
móvel bonito
Uma faixa de
curtas. Preço
José Linhares,

TV-7FNITH 21" controle Remoto sem
fio último tipo, móvel Blonde, na embalagem. Preço 65.000. rone:^ai^
21
TELEVISÃO — Vende-se, Philco.
americana, nova, consolete
nolngadas,
'de
mogno. Tel.: 36-2309. ^
^
AMPLIFICADOR B PREAMPLIFICAHarman KarDOR — l Xassi marca"embalagem
--_
dou - Modelo 520
237
Vendo urgente — Prado Júnior,
— rtpio.
Anto -vo
203 — 36-2085.
1724_
6(J

—
Soniidcllty
RADIO VITROLA
1958, cm pau marfim, olho mágico,
2 agulhas permanentes, 3 rotações,
liga e desliga automaticamente, pés'tt
dc metal, lindo
com sapatllhas
FITAS MAGNÉTICAS para gravado original
móvel, não ttem no Rio.
res de som dc 1800 pés marca Scotch Vendo urgente pela melhor oferta.
190A, a CrS 800,00 cada. Telefonar Vêr a Avenida
Prado Júnior, 186,
0033_60 apartamento 101.
para 43-4027,
Simpmarca
som
de
GRAVADORES
GARRARD RC 98,
son HI-FI, Pcntron Hi-Fi, Tclectro, a TOCA DISCOS
urgente por preço de
preços baratos e pagamento facilitado. novo. vendo
Telefonar para 43-4027. 0032 60 ocasião, Tel, 22-7249. 13322 60
j
VENDO — Transmissor TBS-50 watts, VENDO, urgente, Zenith TV set 21"
2223 — nova na caixa —
como novo Receptores RME-45 c NC- modelo
183, conjunto trans-receptor Vocalinc, recebida há 10 dias. Telefone 45-5212
—
313 — apartamento
Laranjeiras
Estaçfio completa poriátil c mala, de
couro, composta dc transmissor, rc- 103 — Preço Crí 75.000,00. 20449 60
ceplor e VFO, 40 e 20 metros, Reccp- VENDE-SE — uma TV americana,
tor de FM para HI-FI novo, válvulas Philco "Seventcener", modelo 1958,
811, 812 e 813, PY 1 FW - Tel. 46-0077.
de 17 polegadas por Cr$ ..
32046 60 poriátil,
telefone 4.-.196.
35.000.00. Tratar
23624 60
TELEVISÃO ZENITH. de 27 polígadas, nova; é um cinema cm casa. GRAVADOR FITA — Webcor HI-FI
Vendo. Tel. 27-8660. 13756 60 modelo
grande oportunidade ótimo
ame- estado, Hugo 52-7692 ou 23-1532
TV 1958 14" e 17"
FITAS MAGNÉTICAS para gravadores dc som de 1800 pés americanas a
CrS 650,00. Telefonar para 43-4027.
0201 60

T.V7 EMERSON 11" — 1958, portátil,
Tratarão
modelo luxo. 2 córes, tubo curto alumlnio, antena — 57-1540 — R. Sta. ^êKpe^audltôrio.
tel: ¦___
60
28
mil.
20979
292
Clara
P?»„8^yaç5o-da_me.
| ADQUIRA fitas
"Scotch
por CrS 650,011,
G.E. 21" — 1958, americana, lhor marca:
TV
dc-1200 pcsl Ounova.
Carretei
tubo
lli.FI
polaroidc.
console.
Garan^asi
HELRua Barilo Jaguaribe 402 — Ipanema tros accessórlos para gravador
— Perto Jardim de Alá. 20070 60 CIO 32.6570 OU 43-6710. 2.1g_j0
— PILHA para rádio Zenith transoecâALTA FIDELIDADE PORTÁTIL
Zenith Z-985X, a Cr$ ..
Único no Brasil. Libcrtyphone Som nlco, marca
42-m\ym
espetacular, 2 alto-falantes. Unidade 1,500,00. Telefonar para
60
Toca-discos
GE, agulha diamante.
"Standard
cqualicom
—
Único
Nova
portátil
Collaro.
— RADIOVITROLA
nador curva gravação. 25.000.00
console marfim, fo60 Elctric" movei
37-8585.
I1451
misturado., som
disco automático
Imaravilhoso. Preço na loja Ci?
HI-FI — Inglesa peças avulsas: WharVende-se por Cr$ •¦
fcclale falante crossover. Accouslical 28.000,00. a vista. Tratar à Rua Bel12.000.00
braço
Quad II preamplc; Garrard
lei:
tort Roxo, 307 apto. 801.
diamante. Vendo tcl: 25-5394.
14616 60
21637 60 37-3445.

AR CONDICIONADO

linda côr.
HI-FI Grundig
portada, nova,
faixas. 47-8768,

20971 60
1958, alemã, im5 alto-falantes, 7
modelo crande.
20968 60

go 52-7692 OU 25-1532 23626 60
TELEVISÃO — PHILCO — Americana — 1958 — 21" — 110 graus —
Ilumizada — Marfim — Embalagem
— melhor
oferta 38-8547
(tratarl
60
22336
-Modelo
RECEPTOR — Halicraftcr
profissional, 9 válvulas, vendo Cr?
16.000,00, tcl: 38-3039.
27404 60
GRAVADOR — Revere — Portátil,
grava 1 112 hora, ótimo estado, vendo Cr? 14,600,00 tcl: 32-3845,
27403 60

—
Transistor
Rádio
VENDE-SE
"Emerson" com bolso e aparelho de
escuta. Barato. Tel: 34-0613.
14699 60

FABRICA DE AMPLIFICADORES

~~

RADIO PORTÁTIL

HI-FI

- Fl

Vende-se

TV PHILCO 21"

CrS
CrS
CrS
CrS

IMAGEM
FIXA A IMAGEM

Vende-se americana, último modôlo
sem n»o. — 57-2760. 0057 60

790.00
780.00
730.00
300.00

"rARA
Os'cANÁ'Ís'6 e 13 Cr$ 1.500,00
INSTALARÃO DEANTENAS
- ¦ Rua do
—
Já incluído o material a empregar
N. B.
"*
22397
Catete n. 150 — Telefone 45 5521.

COMPRO TELEVISÃO

ALTA

Piano % de cauda C. Bechstciii
MODELO 1958
atenção
Chamamos a
para as pessoas de fino e apurado gosto,
maesmaravilha,
verdadeira
própria para renomados
esta
para
Voz,
da
Rei
do
nos
salões
tros e grandes pianistas, em exposição
Lode
N.
5.
Av.
na
filiais
e
38/40,
Matriz, à Rua Uruguaiana,
ao Cine Metro e a Rua Senador
frente
em
750,
pdacabana,
dci Cruz
Dantas, 48, em frente ao Cine Vitória. Rua Dias
99Z0
n. 69, Méier.

Visite noRBa expotlçfto, eonbe»
ça ob diversos estilo» apre*
sentado, e os nossos preço*,
c escolha o tipo id .al par»
•eu lar, em Imbuia, Jacarau»
da, páu-martim etc.
Expotiçào t vendeu:

60

Rádio Vitrola -1958
Vendo urgente com gronde prejuízo por motivo de transformação dc negócio, belíssima com som de alta-fidelidade,
toca-disco inglês importado com desligue eletrônico. Prec,o CrS
- sobreloja - sala 12
15 000,00. Av. N. S. Copaccbana, 583
(QUASE ESQUINA D: SIQUEIRA CAMPOS). Ver diariamente
inclusive aos domingos ate às 21 horas. 17351 60

Zenith — Trans-Oceanic — Ali Transistor
PoruUU
Ainda na embalasem, ultimo modelo (Ro.v_l I "noi de der.ulio(lasn-llgnt
it onda. rmtas, funcionando sAmente cnm nove pilhai
Preço n;» América do Nortet duientos e rlnqilenta dólares Acompanli.i-o três Joros de nove iiilhis de merrúrlo (quinhentas h"fjs cada)
» tone profissional. Preço: quarenta mil cruiciros. Telefonar¦mmpara
so
4S-.1I.R.

TELEVISÃO CONSERTO!
COM GARANTIA
ZONA SUL!
n» sua casa!

T6cnlC0I

r5(r,.ii«rirp<

Materiais

originai*

"TÉCNICA ELETRÔNICA"
F. B. HOLLÓS
Rua Guimarães Natal, 2
It.UMA REGISTRADA

17808 60

RADIOVITROLA
ALTA FIDELIDADE -

1958

TAd.i em pau-marfim Long pb\inc e controle eletrônico, por ('rs
IS 000.110, nn melhor oferta Melhores Informes pelo tel i:-0OS9 Ver
a qualquer tior.v A Rua Hlas c\* Rocha, 31 - rjsj 4 — Cep.«r.\tun.,
Motivo dr vi.-sem utsrnte. 1'ertn do Cine Copacabana. 10*97 N

Radiovitrola Alta Fidelidade
Mod. 1958
CrS 16 000,00
Tt mlU q/V retira do pau vende ti urgência r gr,ii>dr prrjulio,
Iiunrapo««ntr »r»relho HI-FI, em l!nriu>lmo ntovtl de pju marfim.
nifntr nov» ri >i>rnas 3 meses dr uso. «Ind» ri firantí» — Rádio pe.
camlai taario a-a mundo \/ »ntfna. lor»-dlsro «utomítico. lons-plsy 31
— «5 — 7X rotaçAes c/ atulha* reversíveis prrmanfntes r.' Vnidadr
O.K. — Custou Crj 45 0OÍ.ÍO, vrndo urgente por Cr$ 16 OflO.Od Vrr

Avrnld» Atlântica n 2 3.14. apt* tt — Perto .1 l/i.

F I DE LI DA» E

COM PERFEIÇÃO E GARANTIA
INSTALAÇÃO DE ANTENA
DISQUE 22-8663
1126 60

CONSERTO TELEVISÃO

TELESUPER

16JÍ3 ««

VENDO T.V, — G E 21", conjugado, possante rádio com 6 faixas de ondas, toca-discos com 3 rotações,
móvel dc alto luxo, modelo 1957, com 6 meses dc uso
Vcr à Rua Consfança Barbosa, 31 — Méier, depois das 13
hars. Tretor pelo Tel. 32-8443, sr. Ròmulo. — Preço
65 000,00.
42304 60

Compra e consertos, Afjmcõcs, reformas e extlnçflo rie cupim em casn
do freguês, por técnicos estrangeiros,
Tel. 46-8608 — Sra VICTOR.
21633 75

21556

81

MANEQUIM ~ 40 a 54

N. S. Copacabana, 268, loja 13.
i: 14 Kl

PIANO

-

LEBLON

Professora formada pelo Conservatório Brasileiro dc
Música leciona
piano, teona e
SOlfêJO, Telefonar
da
manhã:
27.8786,
parte
28019 75

": :'.•¦¦" ^M" ' ..II . ;;Í'I
»»"'•'V- '"" '
. •- ¦HB-.á-'v-_ ,..¦>. ¦_!'

Pianos novos

CHAPÉUS

300,110
fijo.no
S30.no
III! 60

MALHAS DE LA jers"y, vestidos,
.ni.is. calças compridas, blusas de lodos os tipos, maillois dc lastcx, últimas criações em grande variedade,
p^ços Interessantes. T.>dos os arlíKo* ajustam-se para cada tamanho.
Diariamente ate 21 horas: também ao,;
sábados e domingos. Rua Paula Freitas, 54, apto. 102. Copacabana.
17267 81

UMlmos modelos franceses, Aluna- á Itua URUGUAIANA ns 38-10. se. Rua Marquês rie Abrantes 126, ap. Filiais: Av. Copacabana, 750 o Srn.
Dantas, 18 e Dias da Cruz, 60 —
1004. Tel. de 9 até 12 45-5693.
17064 61 Méier.

REI DA VOZ S.A.

CiNTÂS MEDICINA

06.1 75

toda. csCintas paia operações .
' — Abdominais . para depoin
CASA
MAda
Fábrica
na
do parto,
— Praça 11, 30 - Tcl..
LINGERIE FINA. Vendem-se jogos dc DAME SARA
81
23105
cama. mesa. lingeric c colchas de fus- 23-0418.
tão bordadas c aplicadas. Accitam-'e
Facilita-sc Rua Paula
encomendas
Freitas. 45 apto. 401. Tel. 37-9054
Vende-se deslumbrante, em leda
247 81
ricamente bordado, modelo c-\-

60

TELEVISÃO -- CONSERTO
DOMINGOS

Consertamos o scu aparelho de T.V. em sua própria casa,
seja qual fór o defeito e damos garantia de 3 meses, Também
colocamos antena para os dois canais a partir de CrS 1.500,00.
Os orçamentos para o D. Federal serão grátis. Plantão Zonas
__ 15663 60
Norte e Sul, fone 49-3UK

TELEVISÕES
Radiclas e rádios nào comprem sem ver os preços que
agradom a cemprar cm Esperança dc Barros Costa & Cia. —
Avenida Pnssos 36 c 38
18714
60

ALTA FIDELIDADE-R.C.A.
eletrônico, desválvulas, vánas
Vendo urgente
Barata Ribeiro.
9M
60

ALTAFIDELIDADE 1958
ESTEREOF6N1CA
1 móveis, sem use, último tipo. sem tridimtnsionjl toda pau-trtarf'm. 100*» automática
Vindo urgente pela melhor eftrtt
Fone:
27-5023 — Av. Copacabana 1.12* — apto. 204.
MM

COSTUREIRA - Para senhora. Acci'la serviços para farer cm casa. Exc-1
40-8.10..
euta qualquer feitio. Tel. —5
ai
272
Dona Clanssc.
VENDO — Lindas toalhas blusas
Iserviços americanos dc renascença.
|¦ trabalho esmerado feito a mão. Vestidos dc crianças e camisolas. Rua
Ipiranga, 105, c/ 14. Laranjeiras

pura,
cíumvo e confecçfio rio famoso costvireiro DANÚBIO. Manequim 41. Tratar pelo telefone 47-5j43
fil

VESTIDO DE NOIVA

20431
13784 81
\ VENDE-SE — Estola de Renãrdrpíatinado. CrS B 000.00. Cap» dc Renard
oferece seus rferviço*
iBIcu, CiS 3.600 00. Cas.co 3 4 de As- COSTUREIRA
para «sa de família i 100.00 crua
trakan, Cr$ 3.000.00. Tcl. 27-40B0.
20587 81
81 diAnos. 25-6519.
21852
—
uma
Vende-se
FRANCESA
RF.aNDA
! rica totalha pi mesa tamanho 3x1.80
I Vende-se um, muito bonito, por precom 12 guardanapos. Fone 45-0199.
20536 81 !ço módico de ftlô de nylon e renda
ide Veneza, toda bordadr.. mane.q 40PELE — Vendc-sc uma luxuosa che- 42. Vcr e tratar a Rua Barêo de Ipa81
3
pada recentemente do Canadá — Tcl.: nem» 77. ap. 804
40-6406 — Rua Buenos Aires 100. s
81
51
20422
5.500 Vrr.do - nova, sem
SENHORA IDÔNEA E HABILITADA
12 81
Ensina bordados, crlvos. bolsas, Toneleros 70. ap. 301.
tricô, etc, etc Tambem enxovais psra noivai e beb-S. Av. Epitácio Pessoa 864. apto, 103 — (Perto do corte
Eepfci»llstó. borda c»mls». lenço?.
- B.ia Barnbina, 16'.. ap.
Cantaçalol.
22315 81 Joeo«. ftc

VESTIDO DE NOIVA!

ESTOU PETÍT-GRIS

MONOGRAMA A MÃO

VENDE-SE lindo vcMido de noiva, de
Cmm, manequim 40-42. T'1.- 38-085.
3193 81
VESTIDO DE NOIVA — Vende-se,
manequim 4042 tníeti pura sida to-

301 — Tel,

2«-M68.

. 21831

81

!
j
i Para »e*t.tdo» passeio ou
esporte;
;«(., ou blusas. eiecnUmos por fi—
com
raplde_.
moderno.
surtnoi
_
;

MODISTA

do forrado. Rua Carlos Coes l«l apto Mme. P»ut», Rua Washington LuM,
20235 81 3. apto. 60fl.
2M!>4 -I
101. Leblon.

G4MISAS SOB MEDIDA
r_xetO-te timn.n de qualquer mod.lo . klatícs. pijamas . fu»rj«.
ron*erte» ir colarinho» . punho» tm ceral Cttlmot modflns 6t rnlarlnho.
Tfmni também (randr sortimento de trlcolír.'. — PRF.ÇOS M6DICOÍ
— SERVIÇO ESMERADO — Rua da Glória, i. - 1 • andar, sala :«3 Telefone 22-1111.
21272
«

27-3180. Dispenso Intermediários ou
conselheiros;.. (6 ás 121 Fngo hoje a
75
tarde.
15940

PIANO BECHSTEIN

Vende-se desse alnmndo fabricante,
rom excepcional sonoridade, Instrumento próprio para pessoas de fino
e apurado gosto. Preço dn ocasifto.

PIANOS TODOS OS TIPOS

COMPRO
1 PIANO
PAGO BEM

37-6534
15601

COMPRO UM PIAKO
Fone: 45-1581

803

75

PÍANOS - AFINAM-SE"

CO M P R O
1 PIANO
29-0876

23205

PIANOS
LARGO DO MACHADO, 8

Nacionais c estrangeiros pelos melhores preços — Nfto Compre o seu
piano sem conhecer O nosso estoque
c preços. Largo do Machado, 8, loja
H — Galeria ao lado da Caixa Eco-

AGlRDEON

SCANDALLI ¥V0

Vendo com 120 baixos 10 registros
6 abafadores côr veiniela para v!>r
telefonai para 6-2463 marcar hoia.
27100 75

FRANZ

LADER

ij de cauda — Tipo Orapaud —
sem Intcrmedl&rlos
Negócio direto
- O instrumento Indicado para am- Em estado
classe
de
alta
blentcs
— Preço
*
de novo - ótimo -som
e tratar
Ver
vista CrS 70.ooo.on
Rua Murliniio Nobre 11 «P'n . 202 rie
Sanla Teresa, perto dn. staçío203
Curvclo.

Hotéis e Pensões
— Hua ScPÊNSÃ5"VEGETARIANA
ao
nador Pautas U». 3.», defronte
«Tabuleiro", legume., frutas, cercai.",
vitaminas, leite c pão integral, basR3
ria saúde.
___'1_!)'!.
-- Mury (ErlHOTEL BELVEDEltE
burgo), para S.| férias e ..cck-cnd,
e COótimos quartos com banheiro 42-7581,
tinha esmerada. Inís, Itlo, lei 18743 85
Mury 5005.
refeifamília mineiha. fornece
domicílio, prcp.n i
ções a míí- e .1 dona.
da pela própria
flores 341 — LrRua Venanclo
III |)| B5
-"-7074.
lei.
blon.
VENDE-SE uma máquina de 13çostumil
ra Industrial estado -nova por
cruzeiro», Valdcmar
17345 aa
ton PWUU! vendo
tifif)0O F.u P»8f> 8 colocação dos Funpoln.tcral..mpaiaor;ort,.?uM
Id. 3''n,1^),

elona pcrfciument*.

„

À Vista e a
Longo Prazo
nas condições que V.

Vende-se lindo, todo rie renda vefdadeir,t Cbantilly, forrado de tafetá,
fl modelo Cavrn, mc:a cauda. Preço CrS
10 mll. — Tcl. 26-3611.

~

KemmR MÁQUINA DE ESCrtEVER
Upo «M»»P'«S»

,!"

VESTIDO DE NOIVA

0815

NOVO

COMPRO 1 PIANO

PIANO

Aceitam-se Trocas

DE

PIANO

Tcheco. Schulze, novo e perfeito,
mogno, CrS 90 000.00 — Tel:
73
58-5456.
12833

Exccula-se qualquer conserto cm
casa do freguês, Extermina-se cupim,
trazido da Eurnp.-v novo sistema.
Novo, 88 notas, cordas cruzadas, 3 Karl Kalnz. Tels. 28-2754. 32-0838.
21800 75
movei
modornlsslmo,
em
pcdals,
pau
marfim. Inf. pelo tel. 23-0345 sr
Mauro.
20256 75

ÀS NOIVAS - MÊS DE MAIO

ta costura
grlnalda
ACEITA-SE encomendas dr plisse, Preço 18.000,00. Tcl. 47-6945 e
cha27-1800.
_ 23399 81
cinio.«, botões, casas, carteiras,
"
péuss grande desconto para costurei-

Sem me chamar, náo seja Ingênuo
— Nfto
jno preço. Pago o .Insto valor.
so precipite. Atendo c resolvo rftpido — Tfl. 46-0929. 28112 75

PIAKO WURLITZ

¦
Vestidos, capas impermeáveis tipo
llali.nas. saias, blusas m,;iitcau... etc. | TIPOS: 1/4 de cauda, arin.irlo e
NOIVA - VendeAv. N. S. Copacabana, 1.150. ap. 813
setim de pura seda. Tcl. 37-0665.
dos mais con_. Tel, 27-3121. 15061 81 modelo apartamento, do mundo e em
2ÚÍI
sagrados fabricantes,
lindas r variadas cures. Condições,
VESTIDO DE NOIVA — Vend'--sc, de
sem competidor e com a mais ampla
tull" c renda. Manequim 42-11. Tel.
81
-0752.
17328
garantia — Visilc nossas cxposlçô-i

200,00
120,00
680,00

Telefones: 37-7616 e 30*0853

MOD ns — U ow.o«
Com garanti», r-ccntemcntc importaria, controle
ligando totalmente quando termina o programa. Orne
onda», pick-up automático eletrônico, alta-íidelídade.
por preço muito inferior ao custo aqui no Rio. Rua
n 308 — Telefone 37-ó4.1_

segunda-fei:a.

VESTIDO

ORÇAMENTOS' GRÁTIS
INSTALAÇÕES DE ANTENAS
Atende a qualquer hora

AOS

PIÂÜOS E ACORDEÕES

Senhora recém-chegada de pária —
vende vcu c grlnalda toc!n em bordario de pérolas c canutilhos e mais 1
bouquet artificial da famosa M-lson
rtébé. Vcndc-sc também 1 corte rie
sctini duchese e 1 (orle dc organza de
seda fabricação Biauchlni Ferrer -Av. Rainha Elisabct 151, ap. 301.
0034 81

chapéus — vende-se, aluga-se e
aceita-se encomenda. A partir dc CrS
Vcndc-sc um linhas clássicas
150.00. N. S. Copacabana, -68, loja moderníssimo, setim francês al36-0048.
Tcl.
13.
c vco —
com

ra.'.

CONSERTOS

ATENDEMOS

ocasi.io
VENDE-SE -— Para preço de ""..enai"
uma linda estola de pele de
tralar Rua Barão da Tone, 331 apto.
23345 81
202 — Ipanema
VESTIDO DE NOIVA — Particular
vende, lindo c rico, seda pura, forrado, bordado em pérolas e nacaradis
francesa ampla cauda, mau 40. Tcl:

VESTIDO NOIVA

INSTALAÇÃO DE ANTENAS
/on,. Norte, Sul, Estado do Rio, Técnicos cspcciallsados em todas
as marcas. Empregamos material de Ia qualidade. Oficina Itua Antônio
n.isilln n" 9, llisque — 48-3605 — 28-;800.
22.in.'> 60

ft Vise, Pirajá um -- Ipanema
TELEFONE: 47-88(12
NOSSA TABELA — MATERIAL JA INCLUÍDO
Rcguláccm
Kalta latissem
Sem som
PREÇOS P/SR.. SERVIÇOS ÜE ANTENAS
Reparos '- orienlaçSn
Inslalaçáo (anal 13
Instalação O.nal 6
TÉCNICOS NACIONAIS E ESTRANGEIROS
DK ACORDO COM A PREFERÊNCIA DO CLIENTE

PIANO — Vcnde-sc tipo apto ótimo
som. por CrS 20.000.00 na ftua André Cavalcanti n. 15. Centro.
21620 75

tipo italiano; caCHAPÉUS — Para alugar, vender e,BLUSAS chemlslor 0 homem. .- moe pijamas para
Vende-se quas novo, cordas cru/...confeccionar. Fcitios de vestidos. Fo-lmisas fazem-se
com perfeição. Conser-|,jas ,.-,,„ inteiriço dc metal, 3 pedais
nc: 57-0047.
"010 81|nln0S
-teclado
dc marfim; Preço baratlssiiam-se camisas. Tcl. 27-170.-).
H1
VESTIDOS — Fn/.-se na perfeição c
"2
jmo. LarRO Sfto Francisco 26, sala 807
rapidez. Av. N. S. Copacabana, 115(1
KO.
Patriarca.
21236 75
dc s.
Paulo
últimas novidades
apto. 813 - Tel.: 27-3121.
estaçfio, Costumes I
inverno c meia
15062 l""
vestidos ele. Tc!: 57-1322 - R. RaiSENHOItA chegada cia Europa vende: mundo Correia 28 — Aplo. 203 — Cosaias italianas, toiles franceses, nylons, pacabana!
1051 81
Pan-Stim para maquilagm - 38-1865, ^.^
casacão dc lã. vestidos de |
jérsei, salas dc lã, casacos dc malha ;
VSNDXtâE — Vestido" do noiva, pu- c de feltro, tudo de procedência arra seda, manequim 44. Tcl. 45-0620, gentina. Tcl. 45-2165. 1725B 81 i
20214 81

42-0563

SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO

POR ESCRITO
36-3017

Rua Vliennd» áe Ria Bronca, 35 -lob.
Ttti.i 38-3101 - 5Í-09C".

CO^SÉITIOIME: TV.

T.V.

21621

Nâo venda
seu Mano

PIANO — Vende-se com cepo
metal, etc, por Crj 25.000.00 na RuaILargo Sáo Francisco 26, sala 807. Ed.
Barão de Ilapagipc 11. 302, casa n.Jpat.iarca — Centro. 23113 75
apto 101. Tijuca. 21022 75
PIANO — Vcndc-sc por CrÇ
Alcmíics e nacionais, A vl.ta on *
2fi.OLXl.00 ótimo plano na Rua Carv.v
lon^o, e aceitámos o scu piano,
lho Alvim n. 5-0, casa 1, apto. 2UI. prazo
— CASA CARLOS
velho
75 WEHRSem— troca
Uruguai.
-1623
Rua Carioca 47, e Avenida
—
Edlficio S, HorJ.i
PIANO — Vcndc-sc. luxuoso, comple- Rio Branco 277
dos «[amados Pianos
to e novo, na Avenida 28 dc Setcm- Representante
ESSENFELDER.
43323 75
237 — Vila Isabel. Facilita-se.

PIANO LUX
APARTAMENTO ALEMÃO

RÁDIO TRUCCO

CrS 18.000,00
Vendo uma, funcionando, quase nova, som dc uma verda45-5504, com sr.
deira orquestra, rádio conjugado. Telefone
22379_60
Oliveira.

Máquinas dc costura, dc lavar, de escrever, motores, geladeiras, ventiladores, radiolas, toca-discos, etc , etc. Pago o meAtendo a domicílio. Alberto. Tcl. 43-7647.
lhor prcco

26971

60

ravilhoso som, próprio para pessoa de
fino c apurado gosto, luxuoso, vendesc urgente. Facilito parte do pagamento. Ver das 12 às 20 horas. Tel,
37-6534, Rua Duvivier, 18 ap, 3C2 —
Copacabana — Posto 2,
21892 71)
"BECHSTEIN",
cm
alemão,
PIANO
estado de novo, cepo dc metal, 88
noias, cordas cruzadas, 3 p.dais, tealado dc marfim dom excelente sonoridode. Somente CrS 60.000.00. Rua
Campas da Páz, 67, apto. 303. Telef.
20530 75
34-B-lo5

armários e dc cauda,
Grande estoque de modelos de ,.n..rt..nicntos,
— Vrni' s a longo prazo, sem
Alemães, inçlcses, franceses e nacionais.
A. HAIIN, Avenida Tri-zc de
troca.
entrada, sem fiador. Aceitamos —
n"in
Municipal;
410
Ed
sala
4."
andar,
13
n.
Maio

i_Mlfef

GRAVADOR RCA

23698

VASSOURINHAS PARA BATERIA —
Vendo, americanas, aço especial fieXivel, Cr$ 230,00. Tel. 37-7780.
17392 73
ACORDEON — Vende-se precisando
'-afinação.
VENDE-SE — Piano Bcchstein,
Scandalli, Maeslrma VII,
comp. Preço Cr$í120 baixos 10 000.00 à vista. Tel:....
cauda, 2,10 de
'17-4977_.
Informações tel.
75
140.000,00.
37_6022.
10893 "imí SOLÕVOX HAMMOND — Novo
°
PLANO. CONSERTOS, preços módi- portado, na embalagem, americano,
cos, por ser eu que executo cm sua Vendo, Rua Haddock Lobo, 140-A.
73
residência; exame CrS 100,00, compro
19001
PALMEIRA, tcl.
tecnico
c vendo,
PIANO — Vende-se lindo dc côr ela75
21505
58-0223.
ra e moderno, por Cr? 25.000.00 na
PIANO NOVO IMPORTADO, cepo de j nua Antunes Garcia n. 35, apto. 2.
metal, cordas cruzadas, 3 pedais, ma- saltar na Rua 21 de Maio 11. 651.

PJÃNÕTNOVOS E USADOS

GRAVADORA TELEFUNKEf.

57-6768.

(dc

ACORDEON — Vende-se, dc 120 bal-1
vos. Scandalli Maestrina, reduzido,!
vermelho. CrS 20.000,00. Tel. 37-6308. ;
20541 75 ;
VENDE-SE um acordeon de 80 bal*
xos, Scandalí, ótimo som; parlelto
estado, Tel, 27-2336. 17383 75 I

e

Vendc-sc um
- Caixas preTOCA-DISCOS GARRARD
lialaKCm. CrS 30.000,00. Kua Gc-| Material para - Rádio
Rua do catei. 338. Vendo 1 original Inglês na embala
neral Glicérlo, 364. aplo. 70.Í —ços especiais.
lin gem. Preço de ocasiáo. Rua Senador
__?
Laranjeiras. 29426 60 loja n.
Dantas, 14, subsolo. Tel. 52-7815 c

di*

i_ _____

^

CHAME TELERECORD - 45-5521
Alendemos aos domingos

75

TV 14", NOVA,

o n,uc há dc
radiola de aita-fidclldadc. lo sem uso. Som estereofônico. Tcl.
60
56
pouco tempo, marca ale- 57-2769.
movrl em
alto-falantes,
moderno. Preço CrS 55
pelo tel. 37-1750.
Vendo uni novo na embalagem, pre1050 60
ço de ocasião. Rua Senador Dantas,
1 14, subsolo. Tels. 52-7815 e 57-676P,.
23697 60

SEM som

PIANOS — Atenção! Vai comprar ou PIANO — Vende-se Um Pleyel. Estac' do novo — Preço CrS 32.000,00 — a
examinar
vendei? Antes mande
avaliar pelo técnico BARROS. Exa-! Rua Felipe Camarão, 81 — Casa II.
___J____L ._75
mes á CrÇ 100,00. Tel: 29-4881.
21620 '51 PIANO — Vende-se um tipo apartamento perfeito — Preço CrS 18.000,00
PIANO ALEMÃO — Vende-se um
Visconde Itàmarati, 172.
excelente, com cepo de metal, cor- n Rua
23386 75
das cruzadas, 88 teclas, 3 pedais e
—
de cau
Lindo
piano
PARTICULAR
ótima sonoridade Ver e tratar .
Henry Herz, alemão, perfeito cs
RuT D,V 1-t-mlnl n0 135-B.Tiiu.cin
tado motivo de viagem por preço ba- i
ca. Facilita-se um pouco
rato Tcl. 37-7616. 0040 75

MÚSICA

DE

INSTRUMENTOS

RADIO ¦ TRANSISTOR

ENGUICOU SUA TELEVISÃO

TELEVISÃO PORTÁTIL
GE 14 POLEGADAS

Cj absoluta garantia de um ano por
60 VENDE-SE televisão
portátil ameri- j pc.soal capacitado sob orientação de
VENDE-SE TV portátil Admirai dc'cana admirai nova com antena. Cr?j técnico de grande Cia. TV 47-8292 —
Vcnde-sc em estado dc nova. Tfl.
Tratar pelo fone 57-0938.' Orçamento e Instalações sem conrpro10 1/2 polegadas, nova. Tcl. 47-0009.'22.000 00.
60
60 137-3231,
1038
60,mlsso.
20980
0221 C0I
17334
20354

507. (Somente
Amplificador, pré e Copacabana 1150, Apto
15942 75
montados. Vendo — das 7 às 11).
1080 60
VENDO — Piano Baldwin tipo apartamento. Cepo de metal, cordas cruzadas, teclado dc marfim. Bom csRua Voluntários da
Portátil, G.E., americana, com an- tado — Tratar ft 504
— Cr» 45.000.00
I Pátria 139 apto
tena, CrS 26 mil. Tel. 47-2839.
71 75
19607 60 à vista.
¦\CORDEON SCANDALLI — Vende
bro n,
novo, com 80
. e um praticamente
21625 75
CAIXAS MODERNAS
baixos 5 registros, 4 abafadores, cm,
120
com
— Vcnde-sc,
—
linda tonalidade vermelha. Preço CiÇI SCANDALLI
c
Vcndc-sc
PIANO
esplendido
CrS
registros. Prcco,
LINDOS MÓVEIS
18.000 00 .i vista. Ver à rua Belizano baixos 1 Telefone
22508 73 perfeito, por Cr? 23.000,00 na Rua
34-2427.
21.000.00.
75
106.
13704
apt."
467,
Taivora,
Maria Amália. 65, próximo a Rua
21(124
Uruguai ii. 658.

COM RADIO ATENÇÃO RÁDIO TÉCNICO
GRAVADOR AMPRO
"Hi-Fi", na cm-;
„,'.-._,

Mo mesmo

Coaxial

i R.C.A. NEW ORTHOPHONIC HI-FI
WlÕÍÀlE ALTA-FÍDELIDADE
Vende-se nmcrlcano ultlnro mode
melhor rm

Vende-se
matéria de
VendP--e um marca Plckerlng. úl- chegada há
tlmii novidade americana por CrS 201 má. cinco
mil. Trnlur 11» Rim Toneleros 162, 3o. lindo estilo
aplo, 13 - Tel. 37-9351.
mll. Tratnr
22352 60

SEM
NAO

aí.

TELECISAO G. E. americana, .onsole, _lara, alta fidelidade, 21 pol. na
Lobo
vendo, Haddock
embalagem,
60
140-A.
19599
'WEBCOR
— Modêio
GRAVADOR
2010, grava 3 horas, vendo Cr?
18.500,00. Tcl: 33-3039.
27405 60
—
Transitor
Rádio
VENDE-SE
"Emerson" com bolso e aparelho de
"Remáquina de escíjbver
escuta
binóculo HEATHKIT —
Q.R.,
mington" portátil
"Zeiss" 8x30. Tudo novo. Tel:
lunca F.M. já
60 Tel.: 57-0913.
25—3235,
14698

Vende-se um RUdlo gerador Philips
uma, inteiramente
nova1
nlé 250.000 cps. GM2317, mlllvoltlim" Técnico experimentado conserta rá- Vendo
gravando 2 horas cada rolo dc fita.!
tro dn nudio CM 6015. RC gerado! dio e TV a preços módicos. Tel
Acompanha 8 rolos. Preço 35.000,00j
46-0705. Sr. BENNY.
BUdlo GM 2315 c outros.
20421 60 42-7D93 0
29003 60 — Sr. LOPEZ 46-4818. 2I5B1 60

ALTO-FALANTE
ELECTROSTATICO

37-77BO,
MARANTZ

poí
os
no
Azul — Rua Santa
Pechincha, CrS 15.OOO.OO — Rua Paula Brasil. Acordeon
— Descontos para profesFreitas 54, apto. 1003 — Somente do- Luzia, 799
e 42-9712.
121 00 sores. Tels.; 32-8750
mingo, hoje.
HI-FI — Ampl. Síott.9 c. Cr$ ....
Primeiro do
PLEGEL —
21.500; alto-falante Altec 604 c. CrS PIANO musical. Vende-se por Cr? ..
23.500; gravador som Wllcox Gay, fl- mundo
Rua da República 74
60 35.000 (fixo)
la, 19.000 — 57-9162. _
_ 1110
casa 14. "Quintino".
1591 75
GRUNDIG — Gravador da (ita, modélo TK 830, vendo novo na embala15,750 —
— "K-izcstcin",
PIANO
gem — Tel.: 57-0313.
estudos iniciais). Av.

COMPRO 1 T.V.
52-1723

CONSERTOS DE RADIO E TV

I

Técnico de Antenas
37-7616.

945
TELEVISÃO PHILCO portátil, importada, na embalagem. Vendo, Rua Do- T.V. 17 POL. — Console mogno, cn- ACORDEONS desde Cr? 150,00
inicio da Gama 22 — Haddock Lobo. mo novo. Perfeitíssimo funcionamen- mês, Scandalli e outros, c todos
19600 60 t0 — Vendo poí- ter recebido outro, instrumentos musicais, mais barato

RADIO PORTÁTIL

Hl

ALTOFALANTE —

jHi-Fi. Vende-se barato. Tel:
i 36-3137, até 10 horas da manha",
20215 60

Vendo - 1 transistor Emerson. 888.
1 Javeltòne Japonês. Preço deap. oçaMES.MO COM DEFEITO
101
.lis,, rn,_ ri...-. Laran.iciras 102.
1 h. p, _ Recebido dos Estados
27004 60
—
22232 60
Tcl. 45-8354.
Unidos — Facilitamos pagamento
Tratar A Rua México, 31-0 - Tel...
52-8865.
4800 6(
Vende-sp Fishcr pré c ampllficador
Vendo 2 transistores novos: 1 amemil. TV 21 console americana 30
ricano e 1 Japonês. Preço cie ocasião 32
Constante Ramos 137, ap. 1004.
_ 25-2461. 22283_fi» mll.
— 36-2801.
17244 60
TocaAHa-fldelldadc - Portátil.
—
disco VM — Facilidade pagamento
Vende-se conjunto Garrard, Allek, Vende-se portátil, ultimo tipo,
reainda
Otlmo preço — Tratar Rua México H H Scotl c Power Ampliflcr
""
ccm-chcgRdo. Tel. 36-0499. Sr. JOR60
918
27-4080. GE
31-C.
nâ embalagem. Tel. 22-7433 - 7919
—
60
Copacabana.
23536
60

ELETROLA

"Ductlo" standard Electric —
VENDE-SE televisão RCA-Victor HU-T —
separados — Préamplifiea2
móveis
1957,
na
embaano
21 polcjradas,
dor e ampllficador 25 w, -l alto-favis40.000,00
à
Prcco:
CrS
lagem.
lantcs e scpa.ador de som. Toca- dlsta. Modelo Dc Luxe. Tcl. 47-!)f»(il. cos automático 3 velocidades, Plckup
1125 GO G. F.. relutância variável. Rádio 7
6 faixas dc ondas — Garan17395 60 RADIOAMADORES — Vendo conjun* TV ZENITH 14" 1958 — Vende- válvulas
tia. perfeito estado — Telefonar: —
32V'2-ô1Mi
- Vendo-"ampUflMÍorè|_~£°.u,IS' íf,anBmisA8í
embalagem, duas côrcs, 47-1314.
60
141
novo. | sc ainda
mais Warfcdale. - Cr^^slc receptor 7oA-l como17311
com antena magnética controlada HI-FI — Pré e ampllficador Scott 30
611
46-0077.
PY
1
FW
__,|Tel,.
Cr? 27.000,0(1
Fone:
botão. Rua Domingos Ferreicom toca.disco Thorcns CD-43
17396 60 RADIO — Vende-se um The HALL1- por 102, apto. 901. Tcl. 46-9901. watts
— CrS 25,000.00. Toca-disco profissiora,
43
ã
»¦"
'»°d*l°
SIX
completo.
Pickup-.irm Fluxvalvc
- Uma televlsSÓ por"tA- ÇRA™S.
nal
GO
1070
15' 6-° andar
—

— An- TELEVISÃO - Portátil 17 pol. Ph.il-.
jco.
mod. 1958, americano superluxo.
37 60,antena própria, 2 lindas córes, pess°s recém-chegado vende barato. Rua
RADIO GRUNDIG - De mesa, mod,
601
5080 - 5 alto-falantes, todas faixas Benjamim ConstaiH 49, apto
1110 60
AM-FM
Cr? 25.0CO.OU — Tcl,
TV- tenas

pré, novos,
70.000,00 e
37-7780.
VENDE-SE
Tri-wav
Unlpolse
plckcring
til, Admirai, 8 polegadas, ótima lma- &v-Calogeras
«T™^
60
gem - Tel.: 57-9180, chamar LOUR-'3±____; -18-4
VITROLA HI-FI RCA \KZ~- Univcisily 50 watts, Telefonar22308para
60
17384 to;alta fidelidade pilot ENCORB' Vcndo .... embalagem USA, som
DES
'
GRAVADOR REVERE — Lacrado na PORTa.s;osCOSarPrrardC 3^,! espetacular, lugar p/ discos, côr TV 21" DUMENT.
HI-FI, modeío
embalagem originai, último tipo, to- aorconsole marfim e uma rádiovi.
ec-ualizador e vários: mogno. Preço: Cr$ 32.000,00. lcl liÍOJR.
do automático. Vendo II. Bento Lis- (dois falantes,
com
oia
HI-FI,
sintonizador
e prr12776 «0
controles novo 35 mll cruzeiros, Ven- 57-7058.
boa 159, apto. 903 — Tel.: 45-1610.
¦ ampllficador alto-falante Unlverslty
I_e-se — Tel : 32-9167. 21865 60!
'r>r,
toca-discos Garrard e agulha rilaman-l1_.-_0lr=7---,77_-í7-—TS^,--," _—
,' VENDE-SE t conjugado Philco lin- i
— s,uPer
VENDE-SE — 1 toca-discos Thorrens;iEL1ivlb/>1Y /L.Í,U '
51o/?1 do móvel claro TV dc 21 polegadas. te caixa e acústica marfim, vende-se
ameri"a.v-Ban
21
nova,
polegadas,
3 velocidades e 1 rádio com 2 altoyer á Rua Jo6o Rotiní;ucs 50. oasa 8 preço barato. Ver Av, Copacabana
CO
32053
falantes. Rua Gen. Venáncio Flores, cana _ vende-se — lei.: ~-o.J4 - em g. Francisco Xavier. Preço CiS 915 apto. 301,
—
mll
—
cruzeiros.
bu
Apto.
201
Leblon.
48
60.000,00, aceita-se Oferta.
555
—
MÓVEL
MOTOROLA 17"
:2___1_60 TV 17.000.00
HI-FI —Vende.se na embalagem conHUMBERTO — 42.0981 e 49-6260.
— Tcl. 37.6308,
portátil
20342 60
Crj
Lanstng. EletrostáUco ISOr~
Z~.
ricana, nova, com antena própria, HI-FI — Ampllficador inglês "Lc-k" ALTA FIDELIDADE — Vendo um ai-, Junto Jim
braço
etc.
Pickenng,
Grcy,
601A
um
phase
c
to falante coaxige Altlc
IflSlS 3CÍ-0 OS AlliCnáS [XiGMãS
tubo aluminizado, filtro. 47-8768, completo com garrard novo — Hu- braço
27256 L0;
; Inf. RODRIGUES 27-4003.
Gray. Tel: 46-3949,

Televisão
PARTICULAR, compra-se
HÍ^ÍT — Americana altcc. Í2 Gar- 37-7616^
usadas ou defeituosas
^ raid 88 kiiight 20 Watts tudo novo
posso demonstrar: 47-8768, também
60
PHILIPS - Vende-se instalo, dou garantia. 20974
TELEVISÃO
fe
uma, cm pleno luncioMmertO ^
— Vitrola poriátil Colúmbia
HI-FI
'inala com 4 altoíalantes: 47-8768. Mod
lefone 37-1818 - Dr. AURÉLIO^
^ 1958, nova.
20977 60
- vçii— comando
PARA DESOCUPAR LUGAR
conju- GRAVADOR — Revele
aparelho
CrS
ié-sc 40,000.00
mar- por teclas, novo, alta fidelidade, congado de rádio-vitrola-tclcvisao
velocidades tador, vendo Cr? 25.000,00, tcl:
ca Zenith. A vitrola de 3
60
9973
quase 38-3039.
_ a televisão de 24 polegadas, 151
novo'^ Av. Rainha Blizabe.h,
GRAVADOR — Com rádio Rcvere —
apto. 301,
2 altosíalantes,
Vendo, novo com
contador, Cr? 27.000,00, lei: 32-3845.
60
Cunha.
9972

SUPER FIDELIDADE — Vcnde-sc com
grande urgência c prejuízo, uma linda radlo-vltrola, cm lindíssimo movei,
com tocadiscos possante, para qualquer tamanho dc discos, três rotações
(33, 45 e 78), agulha reversível, som
esterofonico, alta potência, radio maravllhoso com controle dc graves lé
Lio forte que parle cristal). Por 15
mil cruzeiros — Ver urgente, na Av.
Atlântica n. 3.308, apto. 1, térreo —
60
10836
Posto 5.

TELEVISÕES

E

RÁDIOS

indo à São Paulo

imagina!
Dais melhores marcas
De vários estilo.
Lindas córes

hospede »ee no

\\%X ntia

c

i 3.$tafáta

\0Cit, »* »Oí)0» O» qwOf'01 « «|Kirtí«|rilH

CASA ESPECIALIZADA
í RUA DA QUITANDA. 23

:j

V>

Hotel

|avl _ S-SU-tANU
lAlttllO t UktuOMl
MtCOS MÓDICO.
at. Ha la-,-0. 13.3

43343

'•'

5J H4I

..1

FÉRIAS — EXCURSÃO — REPOUSO
PASSE SEU FIM-DE-SEMANA NO

HOTEL

JAVARY

S'de ir anliia fi.c-ná» Buici elt Javarv. no novo munlripl» A'
MUurl Vrctir*. ST. mftro» alt . Z hnrat dn Bio, «randf parqua-, rfdr»,
balanço., banho d* la*o * cachoeira, barcoi a itmn. pc«r»ria, rrurme»,
cavalos, v-ilfiol, ploJ-pot-ÍOf. tramlri »aIo«, hllharei. inookfr t outro»
divertimento» . pa'»elo». raiiarldad. par» 7* píisoa». Prrço» íiprrlai»
para fiuda lonta. ln'!nlnif.i tóda» a« /ff'lçftf» t pa««ai;rm. " ida t *otta
f IlhiOm,
dr trom ou inibiu. dirMo da Praça Maui. diariamente, ii
ao» libadn». á« 14 hora» Rftrrvai, rom o proprletirlo, Dr Antônio f'»rtundf». Rua Álvaro Ahlm a 37 — Sala «24 — 1>l. H-7ÍJJ, ou dlr»Uai
ÍIM*
mente, Javarv, J.

13
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3.° Caderno (Parte II)

DECORAÇÕES

E

MÓVEIS

—
Móveis de sala de URGENTE — Vende-se, baratissimo,
VENDE-SE - Duas poltronas dc mo- SALA JANTAR - Vcndc-se, estilo VENDE-SE - Poltrona-csprcgulçadei- FORMICA, Cr$ 3.300,00. conjuntos de SALA DE JANTAR — Vende-se (alta COMPRO
c
a outros
Ias, forradas em veludo, 1 console mexicano rústico, imbuia maciça, cór ra americana, rccllnável, forrada de mesa e quatro cadeiras estofadas de! espaço uma estilo Chipandale 12 pe- jantar, dormitório, escritório, cha-fc0"}*0
^moderno
Lima,^buffet"
móveis. Souza
68, apt". 1202,
com duas gavetas, duas cadeiras de jacarandá — Avenida Atlântica V06 - couro cõr marfim, cm ótimo estado. plástico, em cores. Fabricamos todos | ças estado de novo — Fone 58-2575. mar, Américo. Tel: 23-4934
022a 83
83
Preço 15.000,00 e uma mesa de aço os tipos de móveis em formica. SO23587 83
braços rústicas. Ver na Hua Barata apartamento 1001
20210
202 83 83 para máquina de escrever 4 gavetas BRADO D°Srf/IíE??tS D4 AIACriA- GRÜPÕTusado de couro
VENDE-SE — Para desocupar lugar
Ribeiro 258 apto. 701.
vende-se
de jantar, consoles antigos, poltronas, mezinhas,
um grupo
2.000,00 c uma máquina de costura DO. Rua Haddock Lobo,73, sobrado.
005D 83
Ver VENDE-SE Casa Gely,
em muito bom porta-revistas, mobília de lerro para
confecção
FAMÍLIA que se retira vende mó Vlgorelli sem uso, gabinete de luxo (Favor subir a escada). Tel. 28-8467. L
^ 12 oU ,„ às _____ horas só Jomingo eslado — CrS
—
Vêr pela jardim de inverno, mesa, cadeiras6.000,00
SALA DE JANTAR — Vende-se chi veis e utensílios. Ver sábado e do 7.000,00 e um carrinho com rodas de
83
1H52
a tarde. Av. Rainha manhã — Rua
npto. 102.
«urde rnouirAo f-,e 1 «innn .,- '°" segunda-feira-,ntn
Domingos Ferreira, j poltronas"" tudo cm bom"'estado""de
, pandcle, clara mesa 8 cadeiras e 1 mingo à tarde. "in?
aor
nmn m
ini '"
2-000,00. Tratar pelo MESAS FORMIGAS, Cr» 1.600.00. va- hpn«»h»fh 2"
'"
gradeado
^í^íotVlttWO
''"'
—
!EIloabc"1*
lei.^mi* i
¦"0396 83 < conservação. Rua Oliver Vnldanba.
57-6090
Vendem-se as úítímas quadro vista campestre autor estran-icisco Braga apto 102
59
Ap. 302
ESTANTES
telefone. 47.3Q14. 23527 83 rladas cores, pés tubulares. Fórmlca
à praia do Ru.snel, 694 — Ver com o ifjclro. eLopoldo Miguez 86 apto. 501.1
novas e perfeitas. ; MOTIVO — Viagem — Vende-se sa- : v,AVptc
legitima, mesas
vpunn imrrMTr
17326 83
36 apt. 302.
—
i «¦•
un"*'"
'"P*"^1»
.....".
sntBAnn DOS
nns PREÇOS
nnrcnc; DF.
nc ATAata. Iola sucupira
,n«min 8o peças
r.<.nno nova
,,„.., CrS
rr* 14
u , !
dormitório D. SOBRADO
VENDE-SE — Fino
°054
83
porteiro 6,' feira á tarde, sáb. e dom. Z7"4468'
do meu aparta- ; VENDE-SE - - Quase novo, lindo mómoder João V (10
VENDE-SE sala de jantar
sala de CADO. Rua Heddòck Lobo, 73, so-í quarto pnu-marfiin, 4 peças Cr$ 14. Todo o mobiliário
120.000,00,
13806 8.'!
peças)
,..,„,
.
mentn: — Dormitório
cama
MOVEIS — Vende-se
casal na toda em jacarandá composta
para casal vel constando de cômoda, escrlvajantai (10 peças) 20.0UO,00, cama de brado. (Favor subir a escada), Tel. IRadiovitrola Cr? 15. T.V. Zenithe CrS' em pâu marfim,
tendo a cama 2 minha e estante', numa única peça.
TAPETES persas usados cm bom es- mesa cabeceira e abajours. - Traseis casal íundo de palhinha 5.000,00, ar- 28-0467.
dojs buffet e márlo
uma
mcs;li
de
lugares
soltas
CrS
5.
Gela
80.
Sofá
3
—
mola.
colchões
dormitório
de
Vendem-se jur.- tar tel: 47-1950.
tado feitos a mão
cadeira
em
para (Acompanha,
B3
palhinha,
4 portes 7.000,00, meslnha dc
leira Frigidaire CrS 35. Rua Volun2019a
cadeiras; rua Sá Ferreira 214 apl.
em cór clara, com armário dC|preço Cr$ 8.000,00. Tcl. 26-6898.
tos ou separados ocasião. Rua do Ro- Dormitório p; casal 1802
2.000»00\ diva 3 SALA DK JANTAR, modernissima, tários da Pátria 248 apto. 408. Qual- casal
Copacabana. 20296 83 ciintro trabalhada
carreflux
3
corpos,
de
espelho
14721 83 VENDE-SE
fSiirlo. 145 sob.
lugares com braços forrados a couro toda revestida de formica, composta quer hora.
0111 83
83 2.20x1,80, espelho moderno de cris29138
pau-marfim 0 peças. Preço dc
— Vende-se 4t 6
POLTRONAS estofadas de molas al- sião. Av. Atlântica 4066 apto. 903°"* I VENDE-SE quarto próprio p. moca 6.000,00 e uma discoteca para 2.000 de bufê de 1.80 c. duas portas de
BIOMBO
CHINÊS
—
— Chipandelc
cm espelho preto,
Ven- tal. com barra
mofadas soltas, vende-se em estado
asicama c. colchão de molas, armário discos em móvel de luxo 30.000,00. correr e cinco gavetas mesa conver- DORMITÓRIO
folhas e uma mesa redonda japonesa.
0058 83
c. 3 portas, poltr.-cama, estante c. Ver a Rua Dona Delfina 62 Tijuca e Bivel e 3 posições (console, balx-i, pa- de-se para casal e solteiro. Informa- lindos quadros, poltronas estofadas, Tel. 47-3937.
de novas, preço multo barato. Rua
1104
83
escrivaninha
e
—
Luiz XVI,
poltrona
de
segunTel:
38-8009
a
Móveis de quarto chi- rádio e toca dlsco.tudo estado de no- tratar
ções.
partir
oricadeira
12
Maestro Francisco flraga, 205 — ap. j VENDE-SE
47-3014.
de
ra
telefone
grande
pessoas),
pclo
— Mesa tosofá
em
Luiz
XVI,
lindo
XVI
CADEIRAS
LUIZ
patinha
83
15.000,00.
FiaCrS
da-feira.
27402
Praia
Anita
ver
Gari83 pandele
vo para CrS 10.000.00,
102.
10346
23526 83 ginalidade. bar espelhado. SOBRADO
"combiombo chinez, todo bordado a mão. cheiros, espelho cristal 1,20 m2. par83
baldl, 80 apto. 204. Posto 4.
mengo 2 Ap. 1303. H691
DOS PRBÇOS DE ATACADO. Rua VENDE-SE — Sala de jantar
biombo chinez cm laça preta com ticular vende. Rua Leopoldo Miguez,
ATENÇÃO — Fabrica com departaAMERICANO de volta para orEstã'83
20319
SALA-JANTAR — Vende-se bonita, dos Unidos vende móveis e utensílios I Haddock Lobo, 73, sobrado. Tel. .. pleta Chinpandcle, cm estado de no- lindos motivos, mezinhas para cen- 37, apt". 802.
17382
83
mento de vendas diretas ao consumiI 28-9467.
VENDE-SE uma mobília de quarto cm X 10.000,00, C| mesa de abrir-fechar; de
va, preço Cr? 20.000.00 — Ver Rua j tro e lado dc sofá. bibclots, candedor c| vasto mostruário de dormitó- 'estado
origem americana. Geladeira GE,
— Vende-se duas~e.ii
POLTRONAS
da
Graça,
193.
Jardim
Bo-1
Visconde
de
nova,
Rua Bulhões de Car- cadeira-balanço, X 500.00: estante-li- 12
labros. lustres e lanternas dc cris, ..„,
, I
rios e salas Chipandale na cór clara ¦
pés. Televisão portátil 17. Rádio
— Annarios
perfeito estado forrado setim italiano.
83!
valho, 480 cjD. Tel. 27-9910.
tânlco.
27118
'¦
—
vros. X 500,00: cadeira-espaldar. p.' vitrola alta fidelidade. Televisão de ARMÁRIOS DE AÇO
— i tal, lindos pratos rie parede c mui- Tcl. 47-4222.
em peroba de campo, penteadeira em
1105
83
avulsos e conjuntos sob medida a do600
00;
X
83
600.00;
de adorno, ctc. Vér a
hall
X
guarda-roupas.
mesa 10 p. Ferro a vapor. Batedeira mlclllo, diretamente da tábrica, ao SOFÁ' — E duas poltronas em ótimo i los objetos
29('B2
3 faces esp., cristal gravado as cadei—
\
—
Avenida
SOFÁ
Prado
mcsa-nlmôro.
como cama.
Júnior,
X
800.00;
Serve
GOBELIN
186
Apar
banco-jardim,
Forno
elétrico.
Deepfrier
dc Bolo.
estado; vendem-se por preço de oca-, tamento 101.
ras da sala cm sola bordada. Dormi- i VENDE-SE — Um guarda-roupa com
de
Móveis
fosfalizados,
atacado.
preço
'
43526 S3 2.500,00; penteadeira pau-marfim, CrS
banheira c lavatúiio nmalj>'.|Máquina' dê Waffles. Máquina'dc latórios a partir du 1(1.000.00. Salas 1 3 portas, preto c alto. N. S. Copaca- X 400,00;
"'
L
pintura a fogo. SOBRADO DOS PRE- sião. Av. Alm. San Martin 924 térreo. í Tirvnir cv >,„i—„„ „,
1.600,00, vendo para desocupar. Raul
. ! tados bidet e ótimo fogão, ci bocas var roupa. Torradeira. Trem elétrl2163a
83 j VENDE-SE belo conjunto varanda
DE ATACADO. Rua Haddock i Leblon.
oU primnAin mu ' ant"
ÇOS
partir de 17.000,00. Ver e tratar cm bana, 664, apt". 405. Tel. 37-9852.
604
. in72
bafn
'
P
rua panela-preslfio, preços
estofados.
Grupos
Sala
de
co.
Inverno,
4
jantar.
0001
83,8a5.
cadeiras
1
jardim
.
Lobo
73.
e
subir
sobrado
mesa. P —
a es- ÍCADEIRAS - Vende-se jogo de seis!
(Favor
Rua
nossa exposição df vendas a
ratlsstmos. Família q. se retira: Tel Mesa dc jogo com cadeiras ,camaS cada). Tcl 28-9457.
— Chipandale, sem
cm
bronze
CASAL
c
estofadas.
DE
Rua
Joaquim'CAMA
15561
83
—
—
—
lchlpandell.
Riachuelo
c| VENDE-SE
Vitor Meireles, 76
1 tapete cinza 3x4 25-0950.
medalhão polonez CrS
29068„™|de solteiro. Cômodas. Cama de casal.
Nabuco 197
olcháo, da melhor qualidade. Vcndn
apto. 501.
SR. MAIA, diariamente de 8 ás 10,30 c 2 poltronas — Rua Gen. Venáncio
moderno. Abat-jours. VENDEM-SE — Mobilia de quarto, 2.000,00 cada. Ver a Rua Mena Barreto
20368 83 4.000,00. Tel. 37-8263. 0108 83
imbuia jEstantes, Bar
de
armários
2
VENDEM-SE
aplo.
Flores,
555,
201.
Leblon.
21632 83
12.30
rústico
horas. N
mexicano e uma de sala 46 (Botafogo).
em
aos Domingos de 8 ás
DormiCortinas
de
bambus.
dc
3(Tapetes.
MOBÍLIA DE QUARTO — ParticularjSALA DE JANTAR
83 folhada sendo um de 2 e outro
Em pau-marChipendale, com mesa elástica, seis
H guardamos móveis reservados aos
20251
(Bassct"s)]~ótima vende de solteiro
ao preço total de CrS 4.000,001 tórios. Móveis de copa. Carrinho de cadeiras, cristaleira e "buffet" — Pre- DACHSHUNDS •
estilo fino. pau! fim, c/ bufet-bar. mesa console, 6 caclientes que ainda não tenham aluga- VENDE-SE — Elegante mobília de portas,
Copos.
Roupas.
e
importado
Pai
ninhada
Rua João de Barros. 143, apto. 301.!chá. Brinquedos.
premiado
marfim
c. grande armário, cama e delras assento plástico, em perfeito
ço baratissimo. Tratar com o sr. AU22128
83 quarlo. servindo para casal ou sol- Telef 27-4609 [194,
do casa.
— Tcl.: 57-6443. 212 03 cabeceira,
83 i Miudezas etc. Rua Gustavo Sampaio GUSTO
18741
penteadeira, escrivaninha'estado por 12.000,00. Tratar pclo Tcl.
à Rua Carolina Santos, 127- Vende-se
—
leiro. Av. N. S. Copacabana, 71
83
ap. 1205, Leme. 21519
—
e
—
VENDO sofa-cama, carrinho marca
cadeira.
Perfeito estado, tratar R. 157-6904.
17272
ou
C.
1
83
Meier
apto.
201
PARA_ÊSA,
pelo
COLONIAL
CONJUNTO
VENDE-SE mesalconsole chipendale,
Apt. 1007.
j
83 CRITÔRIO, c/ 6 peças, absolutamen- ¦ Prudente de Morais 1250 casa '1. Uma
Condor com colchão e outros móveis.
42704
20226 83 cl 4 cadeiras e estante de parede CrS I VENDO moveis de quarto em sucupi- tcl.: 23-2808.
- Em perfeito""esBELICHE
- R. Araucária 114
Fone 26-4805.
Rua Barão da Torre, 631, ap.;ra. 2 camas, 2 mesas de cabeceira, MÓVEIS — Armários
,,,.„„,, s. — ,,„m,í, sala,
_;
1
cmbufdos, te novo, r/ armário de 3 corpos, lin,i
fi„„ ant".,
„„.,, i3!00O0O.
]tado, c/ colchões, madeira clara por
tipo
..„ _. . . ,7.n2r,8 nM!)
VENDE-SE
Mobília
apto. 102 Jardim Botânico.
8371 armário de 4 portas. 1 roupeiro. 1 forros falsos fechamento de varan- do büreatlXi poltrona. 2 cncWras c j CONJUNTO ESTOFADO -- Pnrticu]nr2.0U0,0i*. Tcl. 36-1483. Sta. Slara, 161.
'Z_.__
_
..
23424 83 maciça, com mesa console, móvel, 6
„
'.—*
.
Mó1
cadeira.
cômoda com espelho,
vende
fino
2
Vendè-se
estilo
pemagnífico
e
1
soJapt».
403.
17271
83
poltronas
de
porla-chapéu.
madeira-:
divisões
soloteco
das,
cadeiras; 47-0959 depois das 10 hs.
]OCASIÃO — Vende-se tapete poisa vcis de escritório constando de 2 es'..»„,, ,.
RÍCA — Sala de jantar cm II (onze)
,-,-reformas,
pinturas ctc. a lo quarta parte do valor, devido a j fá de dois lugares moderno s. 2 braço "0B1L1A
~ rr^T; mexicano.
10830 83'Chiras 2x3 m. cores naturais, mais | tantos, sendo 1 com armários e mesa mento,
Vena
Prudente
Tratar
Pór-'
Rua
Araújo
dc Morais
peças, estilo Luiz XV em pau marfim,
^ii'°
ótima condição. A j ca(]eira e sofá. 1 mesa redonda cm preços módicos fac. só com BAN imediata mudança. Rua
""» *¦'
do
20334 a3.de-se. lel. a7-08,2.
— 45-8751. 21745 83 Xo Alegre. 56, 1.» andar, grupo 10 1250 casa I.
valor de R5. Vendo por 50 mil cruzei- SOUMIER - Em estado de pérola vel _\*
l!® ."""h
''' domingo 10 até]vinhátlco! I cama solteiro. Telefonar DBIRA E SILVA
¦':n,'-,t'"
" ;i" ...
ClS 6'0?"°í>", »»»¦/»'42-6978.
SO,FA,7„
A.
B.
L).
Tcl.
ros urgente — Ver à Rua Cupcrtino clara, com colchão de 2 faces e poi- 12 e
a
(frente
SALA-REFKIÇÔKS
cãrtelaTl
Amaro
21,
Santo
até
18.
Rua
pau
300x220
14
TAPETE
PERSA
CHIRAZ
J™
hora.
marcando
trona Drago em ótimo estado. Ven23392 83 boufet c 1 móvel
pela manhã 25-6966
]
Durão 87, apart. 302 — Leblon.
canto
83
19609
J"'"o
apt.° 21 Glória.
(ambos £°na
J,000'00' Wj&S***
0952 83 • vende-se tratar Rua Voluntário da
4.500.H0; armário
hcam Mixmastci',
20242 83 de-se por 3.000.00 os dois. 27-1529.
i „,,«., „ •> h„„,.„,.!
- o/nrntololrnol
""a
,JÂ
/Pr:
66
casa
4
Tel.
46-2479.
29228
83
I
!
PARA
ESCRITÓRIO
Pátria,
MOVEIS
—
17257
83:AMERICANO
berço, carinho, cadeira c outras coisas
,S
que volta para USA
—
GRUPO DE JACVRANDÁ ESTILO
(muito
originali
DORMITÓRIO — Para criança, sendo
Grande variedade de peças avulsas
Rua Raimundo Corrêa.
INGLÊS C. ESTOFAMENTO DE VE. | VENDE-SE mobila de sala de visitas
216, ap im™a.£!LÍ»« de criança.
cama c 1 armário duplo, estado SALA DE JANTAR - Conjugada em Vende grupo estofado, televisão amemenores preços. Rua Beira-Mar.
a"'"' m" Copacabn"a01W Ra
2 lindos ta- LUDO OURO VELHO, sofá para 3 I e dormitório em grupo ou separada- Vende-se pelos
tel. 42-2858.
— Tel.: 22-3281.
20493 83H
povo, 2 estantes para livros ou brin- ótimo estado. Vende-se por preço de ricana 10 p., poltronas,
54
José
São
2,70x3.80 etc. Rua Barata Ri- pessoas c 2 cadeiras de braços cm mente. Ver à Av. Atlântica, 3700 apto
." -''-I GRUPO INGLÊS — Sofá de 4 almo03
21768
quedos. Rua General Venáncio Flô- ocasião. Rua Leopoldo Miguez, 107,:Petes 283 ap. 104, Copacabana.
v„
SOFÁ
GONDOLA
venne-se t/J|(ac|as c •__
1204, Tratar pelo Tel, 27-4242. 20312 83
83:beiro
apt». 1003.
17262
res 555 — Apto. 201. Leblon.
poltronas; ótimas molas ne,,,.., molas ,
perfeito estado — familia disfaz urestrangeiras, gran— 2 camas solteiro. 2 me- almofada.
83 gente motivo de viagem por preço
21551
Vende-s. CrS
,W
^ssltnndoJ forraça'0,
I ANTÍGÜTdADES — Rico grupo jaca- VENDE-SE
comodidade.
20247
c
Necessita
forro
—
no-,,
luxo,
com
vende
se
muda
FAMtLIA
sinhas e 2 colchões Probel de
j ___—
,
Que
mQQ. R. Paula Freitas. 61. 1003.
de rara ocasião CrS 12.000,00. Note
ANTIGÜIDADE — Particular de par- a máxima urgência, 1 vaso grande de AMERICANO que volta para U.S.A. Bem: Êste conjunto não é completa- raridá trabalhado a mão, sofá, poltro- estado novo, estilo marçuèza em pe- vo. Tel, 27.6055 22344 831
q^2
83
nas e console. Dois lindos tapetes fei- '<
lida para a Europa, vende barato es- porcelana chinesa antiga; 1 grande!vende móveis c utensílios de sua casa
Tcl.: 57-1323.
TAPETES
ORIENTAIS — Particu- VENDEM-SE —
mente estofado nem tem almofadas tos a mão dc 2,40x3,45. Ver a rua San- rob*" amarela
Quarto e sala em
27232
pelho dourado c jacarandá, dois so- sofá p/ 3 pessoas, forrado c/ tecido de origem americana. Alta fidelidade soltas.
83
turcos
lar
dispõe
mesa
Vende-se
também
c
càucap.
persas,
ti» iguais de 1.70, mesa redonda de especial e 1 cama de casal c sumier]geladeira 12 pés. Dormitório, máquina frente de sofá, c. t'impo de mármore, ,1a Clara, 18 apto. 501. 20966 83
pau-marfim, grupo novo, em cór o
Seis peças, sianos antigos. Tralar Praça Pio X peças avulsas, escuras, aparelho do
jacarandá, mesinhas dc lado c fren- e colchão dc molas c/ encosto em Singer. cama Simmons, maquina de espelhos c apliques franceses, mesi- VENDE-SE 1 tapeie "bóucle" 2x3 Tôr! DORMITÓRIO CASAL
-s/812.
21781
_
98
S°
83
—
Vende-se no-1
;verde
jantar 60 peças, Jogo de copos. Rua
mezinhas,
le de sofá c| mármore, arca-bar, aba- capitonet. Ver na Rua Leopoldo Mi- lavar roupa
automática,
3.ÓOO",OÓ" R. Júlio" Castilhos : maciço peroba clara
nhas, biombo chinês, abajures dou- '9411002
ferro a vapor. Móveis de copa. Reló10891
'
83 vo R,la Belzarlo Távora 467, apto.; MÓVEIS para a idade até 17 anos \ R"™' dí> Torre; 623. apt". 205, das 12
jures touchclroa antigos, cômoda de guez, 14, apt". 502. Copacabana.
uboutros
rados,
cortinas
e
muitos
Final
Jussara.
Procure
edifício
com
2
camas
completas
2 guarda-1as * hs, domingo. 1730.1 f. i
23479
quarlo, secretária grande em decapé,
gio 400 dias. Armários. Torradeira. Jetos. Ver ate 4a feira à Av. Atlánii- I VENDE-SE ?. armários de Imbuia comi jS-110
Hua General Gllcério — Laranjeiras.! roupas e duas
mezinhas. vende-se pERIQUITOS -- Australianos, vendo
....
..
Máquina de Waííles. Rádio de mesa,cama pe de jacarandá, mesa holanPosto
3
1/2
espelhos
de
cristal
e
z™
medln-|
42723 83] barato. Fone 45-2331. 22364 83!casais
quase i3 portas
Espelhos. Má- __»_[_
dfaa. mesa oval para comer, cadeiras MOVEIS
ANTIGOS — Vende-se 1 Philips. Abajoures.
JS?. Campos.
casais 0„ llm ]ote de vinte - Tclefo'
—•
esq. C Siqueira
jdo 1,27 de altura e 1,74 dc largura. 1 .--—-—medalhão, dunquerqtt», etc. Rua Ge- mesa redonda, I mesa holandesa,
17390 63
quina Singer portátil. Copos. Louças.
ne: 20-1224.
10779 83 ípoltrona, 1 cristaleira. Preço a com-:VENDEM-SE por motivo de mudan- ÓTIMA
OCASIÃO:
Vende-se
sala
neral Azevedo Pimentel 17 apto. 1000 sofá rccamlcr de palinha e 3 mesi- Miudezas etc. Rua Venáncio Flores 'LUIZ
e
1
ta—
alguns
móveis,
binar.
Tcl.
46-4833.
0004
de
83'ça
Un*
completa,
pratarias
Vcnde-ie
Pomerania
madeira
dcjLULU
jantar
—
noPraça Arcoverdc. Copacabana.
nhas. Rua Gen. Venáncio Flores. 555, Flores 605 np. 102, Leblon.
Vendo 4 poltronas
XV
21547 83 ! vas c| forração bois de rosa perfeito VENDE-SE - üm bar em pau-mar- \ ZtV^da£W"l?\r«! ?£$!& lei e um dormitório de solteiro. Rua'das filhas de pais premiados e impor1045 83 apto. 201 — Leblon.
Ministro Viveiros dc Castro. 81-apt.'tados — Ver à Rua Almirante Gui20250 83
i estado. Ver Rua Marques de Abrantes fim, todo espelhado por dentro e mais Elizabeth 453 apto. 801. Copacaba
203. — LIDO.
20191 83 lhem 265 — Leblon. 1007 63
GUARDA-ROUPA IMBUIA - Vendo 56| aptn. 101> todoS os dias menos sá- umas peças cm madeira sueca, para na. Das 10 ás 14 horas.
VENDO mesa console chipandcle com
—
sala
mobilia
de
Uma
VENDE-SE
Tratarno localou comi ~z^Z"6.000,00
gavetas e vidro em cima e 2 cadei15985 83| VENDE-SE 1
83
— Pcquinés com pedigree,
living.
por
Av.
Atlântica
1558
8
and.
domingos.
19621
-_zz^.
bados
„
— Ver!0
quarto casal e 2 arma- ANIMAIS
ras mesmo estilo por CrS 4.000,00. dc Jantar no estado de nova
porteiro Leopoldo Miguez, 51 apto. I
83 P~ÃRA DESOCUPAR: Vende-se ca- rios, em imbuía maciça, perfeito es- filhotes negros e gato Siamís, venmudança tle
Por
21596
A Rua Raimundo Corrêa, 28 — Apto.:.;o4 Copacabana.
12864 83: VENDEM-SE
Ver à Rua Carüso 31 ap." 101.
— Av. Maracanã n, 1533 —
- Sofá
"
moderno, pés pali- DORMITÓRIO - Vendo
estrado dc molas, j tado. Telefone 47-7585. 1158 83 dem-se
83
'*•'
Decoração,
urgente, m<i casal, com
23352
21558 83 903.
— Tcl.: 38-7829.
101
npto.
braços.
camlseiro,
cm
sem
molas,
cór
duas
colxão
de
clara,
maciça,
to.
com
pc-!
todo despoltronas
peroba
i I'AU MARFIM •— Vende-se guarVENDE-SE um guarda-roupa mediu21)119 63
i
-Guarda
vesti-j
cadeira
de
dc
4.000,00.
novíssima
DK
ESTILO,
objetos
róha
maciça,
aplicações
Llnda
MÓVEIS
em
montável
c
papae,
Maravilhosa
Rara.
ANTIGA
PEÇA
palhinha
tli rnnm
enmnân
i-aqal
do 2,20 m, uma cama dc casal por
cama casai,
comooa,
da-roupa,
Bellgslma cama italiana, 7 peças, c/ grande armário dos 3 corpos, desmontável. imbuia, ¦
espuhla de Nylon
secretaria Jacarandá Bahia, trabalha- I arte, porcelanas, cristais, prataria,
mar- ARMÁRIO, cama o meslnha para solpreço dc ocasião. Madeira
dn quatro lados, nove gavetas. !l.00». casas completas, marfins e demais poltronas. Oaleria AiasKa, N. a. de casnl conl rátii0 e ábatjour fie- (2,80 m). Ver e tratar ,i Pça. Ge- todas ns portas em espelhos ovaes fim. Tralar telefone 46-9923pau
teiro. Lamas. Imbuia preto. 6,000 cruCop. 1.241, elev. Atlântica, apto. xivel; amplo aparador com pés pa- ' neral Tiburcio
83 aplo. 1212. Tel. francezes, 6.000,00. Telefone 27-5815 í
Visconde Caravelas, 15. 17305 83
17363 83 zeirvs. ótimas condições. Tel, 27-4822.
peças, compro c atendo com toda 1.112, até 22 hs. semana depois 20i Itto. Geladeira
83!
17344
Leonard,
perfeito
23764 83
GRUPO DE VELUDO — Veluac, es- a presteza. — Silva, 48-7127.
c7lT~FÕLHAS
ENVI 22-9075.
i funcionamento. 10 pés. á rua Bel í DORMITÓRIO CHIPANDALE" folhêa- VENDEM-SE — Cama de casal Luiz JANELAS
jjS>
tado novo, vendo, urgente mudança.
"persa"
158, apartamento 1.102
fort Roxo,
20534 83
—
—
—
Vcndc-se
DRAÇADAS
um
E PORTAS
Vende- TAPETE
21863 83! (LIDO) — tel. 37.3777. 201662 83 Ido. perfeito estado, cômoda e pentea XV, capltanâ em veludo, bergue, arCrS 30.000,00. R. Barata Ribeiro, 427,
deira c| vidros, e ótima cômoda secre-] mários ctc. Preço muito razoável — se pintadas a oleo, usadas, próprias dc 16m2, marca Smyrna antigo, próapt". 301, Copacabana. 17296 83 MOBÍLIA CHIPENDALE — Ven—
tratamento.
de
varandas,
família
Paula
Rua
—
CrS
6.6000,00
na
informações
ou
separado.
taria,
para
sofá
cachorra
por
Rua
Bulhões'Maiores
VENDE-SE
uma
prio para
armário
Vende-se
POODLÊ
junto
grande,
VENDE-SE — Cadeiras cspaldar, alrua Sebastião Lacerda n" 31, c/ Jo- Preço dc ocasião: Tel: 23-4677 ou ..
motivo mudança. — de um ano de idade — Tcl.: 26-8308. | cama, poltronas meslnha e consolo de Carvalho 238, ap. 705.
I Freitas 45 apto. 401, Tel, 37-9054.
tas. Ver Av. Calógcras, 15, 6." andar. do urgente,
Erasmo, porteiro. 21873 83 47-6729.
83
sé
83
B967
243
83
246
ou
27-4086.
21851
83
63
tel:
22-7433
83
224
Tei.
57-6385.
17274
83
21823
VENDE-SE magnífico Aurélio de
Figueiredo — 47-6438.
15U8!) 83
TAPETE — Vende-se lindo tapete
de 3 x 2. sem uso. por preço de ocasiflo — Ver na Av. Copacabana, 673

' 2M2B: Bnse ££j ¦i1-000'00- 20õ2° 83

ias e
Faz reformas
Exclusivamente sob encomenda, armários embutidos, fechamento varan- 45-2367.
rins. Orçamentos sem compromisso
83
18602
Tel. 27-5962.

PARA

'FW0FAD0BI HT0FAD0R -PÂRTICÜLAR

ESTOFADOR

MÓVEIS FABRICAÇÃO

Tel.
capas — Tel
101133

83

ESTOFADOS 1
COLCHÕES DE MOLAS

VARANDA

ESTOFOS - CORTINAS
Reformo móveis estofados a
Faço cortinas estilo
moderno c[ perfeição, almofadas e capas. RODRIGUES. Tel....
25-8836.

COLCHÃO
DE MOLAS

27215

CASAL - CRS 2.580,00
SOLTEIRO - CRS 1.950,00

Galaria dos Empregados no Comércio, sobreloja, sala 15, telefone 22-6751. Avenida Rio Branco, n.° 120. 29370 83

Vende-se, por mudança, s.
Jantar
Jacarandá Bahia, com consolo, mesn,
espelho, seis cadeiras, fino acabámenI to belíssimo estilo (Cr» 60 mil),; so; fA e duas poltronas, colonial torcido
t e palhinha dupla, forro magnífico,
(Crt 25 mil); banco JncarandA roloinlal ,dols lugares ICr$ 2 mil); espei lho moldura antiga
lm.25
lm.25 •<
| (CrS 5 mil) c outros objetos, tudo sóilido absolutamente perfeito. Avenida
| Copacabana 860. ap. 401, rias 10 as
0065
83
,20 hs.

11—=1
MOBILIÁRIA REAL
Pomumca aos seus amigos e clientes
** a reabertura de sua matriz, ogoro
cm ambiente requintado, digno de sua
visita, onde V. encontrará 7.007 peço»
avuíiaj. Conjuntos interessantes pata

I

83

MÓVEIS ALTA QUALIDADE

Lisos, ventilados, tecido adamascado, garantido por 10 anos.
Aço sueco.

living, tala » dormitório.
•s/i/o.

MOBILIÁRIA

Moderno

J

Hl/Vi\

Ii
i

LUSTRADOR

DEUDKER COMES BARREIRA-

ESTANTE PARA LIYROS

LAOUEAÇAO DE MOVEIS

Armários embutidos - Móveis e biombos

Executa-se perfeitos, desmontáveis, no melhor acabamento — Dou garantia do trabalho — Obra única no Rio
— Desenhos variadíssimos — Fábrica própria. Rua Sorocaba 600 — Botafogo — de 8 às 13 horas — Fone de recados — 46-4973.
15468 83

COMPRA-SE
Casas completas — Mobiliários de luxo — Dormitórios
Salas de jantar — Mobílias douradas — Grupos estofados — Tapetes — Pratarias — Refrigeradores — Enceradeiras — Aspiradores —- Bronzes — Estatuetas — Porcelanas — Cristais — Bibliotecas — Livros — Faqueiros —
Talheres — Miudezas — Chamar Gomes, telefone 43-3523
Das 9 às 12 e das 14 às 17 horas. 29405 83

VENEZIANA - PERSIANA

PINTA-SE — REFORMA VENEZIANAS DE ALUMÍNIO
Troci-se cadorço, :orda, aparelhos em venezianas,
correias, molos em percianas.
Cadaiços, corda, aparelhos — Vende-se a varejo.
RUA SENHOR DOS PASSOS N.° 151 - SOB.
TEL. 43-3065 — ANTONIO.
28158 83

OBJETOS DE ARTE - VENDEM-SE
FLtlREWA — Dc centro do mesa. um par de candelabros, 5 velas
estilo U João V., fabricação Cata Reis Porto (PRATA DE LEI)
LUSTRE — Riquíssimo dc OPALINA.
CONSOLE ARTÍSTICO - Em cerejeira, trabalhado com tampo
de mármore italiano.
QUADRO A ÓLEO — Belíssimo quadro do pintor italiano EMMA
LIARDI.
VASO — CLOISONÉ com pedestal.
Tratar á Rua Toneleros, 43 - 10° andar. apt. 1001, com Dona Alice.
2P212 83

DOCMITÓRIOS

<b

Dt LINHAS MODERNAS
EM
it
it
it
it
it

NA DECORAÇÃO
DO
SEU LAR

LUSTRADOR DE MOVEIS

I

MATRIZ: Rua do Colete, !00/102-Tar. 25-4092
FILIAL: Rua do Colete, 183 - Tel. 25-2627
FILIAL. Av. Copacnbano, 995 • Tel. 27-0679

VI

eTTuTíTõr-

«

REAL

l

DÁ-SE REFERÊNCIA

Não comprem sem ver os preços e
Vende-se fino conjunto rm terro
batido, branco fosco c dourado, ta- os padrões cm Esperança de Barro»
hncaçfio Noe. composto de 1 mesa Costa & Cl». — Avenida Passos 36 c
18716 83
circular de 80 cm com tampo rie vi- 38.
tiro e 5 cadeiras. Das 10 i\s 12 hoAlbuquerque,
de
Av.
Visconde
ias.
83
555.
20267

PAU

MARFIM

cama conjugada c/ mesmhm
banqueta estofada
cômoda - penteadeira conjugadas
gtiards-vestidr- com 4 portat
gvinrda-caiacns

\
*
*

*?

c>

MOBÍLIA de casal
Vendo ótima mobília de quarto,
ra casnl. com lindo trabnlho dc
talhe. Base Cr$ 35 mil. Ver ha
Raimundo Correia 27, ap. 402 na
18731
te da tarde.

paenRua
pnr83

LUSTRADOR

Lustra-se móveis — Armários embutidos — Portas cm Edifícios e Instnlaçõc.s Comerciais — MANOEL. —
Kecndos 43-6317. 23577 83

LUSTRADOR

Com longa prntica, lustra Cli ence*
ra móveis em residências, escritórios,
etc. Serviços perfeitos. Diariamente
com J. BATISTA — Tel. 42-0442.
27170 83_

Vende-se um dormitório
completo

Cama casal com colchão de molas, Guarda-roupa, penteaTratar à
deira, roupeiro, tudo em ótimo estado de conservação.
ou
horas
21
às
19
apt0. 903. Sábado
Av. Copaccbana, 796
83
22192
segunda-feira, 7 às 11 honts

MÓVEIS MODERNOS
Escolho

em nosso

estoque ou encomende

FACILITAMOS

seu

gosto

CASA YOUNG

ESTOFADOR

Tcl. 47-2549 — Reparos em tnaq. dc
col»
Reforma-sc grupos estofado»,
escrever, somar c cnlrular.
chão de molas, sumier, parn o mes88 mo dia — 47-1707 — ABELARDO.
21653
32051 83

LAURIN DO

"

Executa-se serviços de carplntarln.
Lustro c móveis enceradas. 25-5097.
11344
¦ ¦
83

CORTINAS E CÃPÃS
Fornecendo tee.dos ou
obrn — Tcl. 45-2367.

só

mão
10882

lustradXr

Lustro conserto e mudo a côr de
móveis em casa de família, ótimas referências, especialista em cores mogno, sucupira, cm Decnpe, Jacarniula,
de pau marfim, etc. — ABEL e JOROE
— Recado: Tcl. 29-5240.
26980 83
83

BALCÕES PARA LOJAS
Vendo, magníficos, laqueados, em peroba, prateleiras e espelhos bisauté. Aceito ofertas. Ver à Rua Ronald de Carvalho n. 21
— Copacabona. Falar com o porteiro Edmundo. Atende-se aos
27110 83
domingos e feriados.

ES tTí FÃDOR"
P. LOURENÇO - tel. 42-3160

Reforma e fabrica móveis estofados. Faz capas, cortinas, colchões de molas, etc. Trabalha a domicílio ou na
oficina. Av. 13 de Maio, 2.", sala 208 — tcl. 42-3160 P. LOURENÇO.
27245 83

ESTOFADOR F1CHELI
FABRICA e REFORMA móveis estofados. Faz 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.
13701

fl*1_

CAPACHOS SOB MEDIDA
DE QUALQUER MODELO OU TAMANHO
TEL. 30-9066
22434 83

Embeleze seus Móveis
A pintura moderna que revolucionou uma épnea. Ltqueimoi w«i
Offrrço
móveis, terá iim ambiente rhlr, novo, modrrnn e arraíAvH
mfiis riinhcrimenUis na nrtr adquirida por lon«os anna na Itilla. Vlslt*
fxpuslçio. A*' Pcmnrritlros. WH-A. Atendo chamado e dou ©rçamrntn
srm compromisso pelo lel. 30-8755 — LU1GI CACIOLA. 21713 SJ

ARMÁRIOS EMBUTIDOS
TlxM ou detmonüveis em
lodoí os tamanhes.

LAQUÊ FRANCÊS
Sob encomenda, com ioluçSo interna para rada
cliente De 1.20 por 3 00
metros de altura a parUr de CrSI0.2tm.i«i.Armarios em peroba com duas
portas, a partir de......
Cr» 4 W0.00

ESTANTES -Todoioí uminhos.
Belos e modernos modelos em
marfim, peroba, imbuía, jacaranda etc. Preços desde
CrS I.tOÍ.M ate Cri Í0.0OO.M.

at
OlMlO
CIMI ESTANTE
&'"
embutida, completa.

blMÃçlT

LAQUEAÇÃO DE MOVEIS

Em seu domicilio clnrelo qualquer
Colchas, cortinas, capas, estofamnnmóvel escuro para pnu marfim. Re- tos, almofndmhns. Feitos
por grupos
cado 28-4014 — XAVIER.
de moças espcclnlizndns. 37-0321
29457 83
20548 83

V. S. deseja decorar sua cosa, dentro de suas possibilidades
financeiras* Telefone para 47-7539 c nós faremos PARA SI uma
decoração relativa às suas condições. 19614 83

ijjytiu

21.200.oo

VENDE-SE
Um tapete legitimo, garantido, perss. Klrman Sha, 430 x 315. fundo vermelho com ramagem verde. Preço ds
ocasião. Tcl. 47-4911. 8?2--'elra em
83
diante.
17285

DECORADORA

0 PAGAMENTO

Estofados
Co!ch*«5 de moU»
Moveis de rorrolc»

tPrAxín-o à Traçi
da B*!>dtir*J.

a

Lustra-se moveis cm geral, serviço
perfeito e giirantldo. Atende a chama d os em oualquer parle, pedidos c
NASCIMENTO, tcl. 42-0442.
21797 83

FABRICAMOS

NOSSOS PREÇOS SÃO 0E FÁBRICA
ESPECIALIDADES DA CASA E MIL OUTRAS PEÇAS
EXPOSIÇÃO NA LOJA ATÉ AS 21 HORAS

er8

FACILITA-SE O
PAGAMENTO

nas estampas BAMBU — PALHINHA — PALMETO —
STRAW. Além de belo, durável, higiênico e lavável,
VICRATEX é plasticizado eletrônicamente. Visite a exposição da CASA BRASILEIRA DE LONAS LTDA. (a mais
antiga do Rio) — Rua Buenos Aires, 187 - Tels. 43-9670
e 43-3580. 41852 83

YUF
V rF.VA FA7FB VOS UMA
VISITA (MKSMO AOS DOMUÍGOS)
R «O.M
P*l«í dc Jantar, desde ... Cr$
«•!»."
Salas de viu*»-, desde .. Cr$
Crí J...30A
Dormitório*, desde

RUA
PEREIRA
Dt ALMEIDA
88

LUSTRADOR

ATENÇÃO
TAPETES PERSAS
COMPRA-SE

COLCHÃO DE MOLAS

PULLMAN EXTRA
Ppforma.se
nf
Reforma-se móveis estofados, perO sonho do conforto fabricado sob
dc
capas
e
cortinas.
feita
confecção
serviço
ramo
medida, garantido 10 anos, molejo aço
tio
Executa qualquer
tilplcx espiral duro ou médio, sem
cem a' máxima perfeição e garantia.
tapeies
botões, invcrno-verfto, ventilado, luOrçamento sem compromisso. AtenVelhos, rateados, usados,
tle-se a domicilio e na oficina — Tcl.
Tels. 25-4132 — deformarei, desde Solt. 1.950 — Ca- Persas, feitos á m-ão — Tel. 47-4011
S. MEDEIROb
—
BOAS.
VILLAS
26-2588
28164 83 sal 2.590, Exp. R. Uruguaiana. 11, 2o. de 2a. feira em diante. 17284 83
27-7759.
23019 83
and., por cima da sapatarla, ao lado
da Singer — Disque 57-&771 ou ....
32-4621 — Entrcgas em 24 h. MostruArlo e medidas a domicilio.
Executa qualquer serviço do ramo
99 83
com perfeição e garantia, capa e corPessoa ambientada em casa dc fatinas. Modiflca-sc grupo estofado —
que
Oficina Rua Pinheiro Guimarães 82, mília cem referência da firma
trabalhou, e de distintos fregueses,
tel. 26-0070 — VALDEMAR.
LiLstra-se móveis peroba pau mar17347 83 lustro c mudo a cór rie móveis com
perfeição — Recados 25-7163 — Sr. fim plano portas de apartamento mesa de escritório tira côr de escuro paAURINO - CATETE, 19.
76 83 rn claro, lustra mogno cm Jacarandá.
sucupira
em decnné e conserta-se dn
Lustra-se c conserta-se móveis de
boa referência, recado -10-5046 — Sr.
—
estilo
Serviços
garantiqualquer
LUIZ.
1073
83
dos — Ru «dos Andradas, 27 — Io.
aplique, para maior embeleVende-se uma usada. Tratar pelo
andar — Tcl. 43-6792 — Rio de Ja- tel. 36-1566
Copacabana.
e
zamento
neiro.
28160
gosto,
83
grande
149 83
E patinado em qualquer côr, vltrola, móveis de quarto c sala a pistola
VICRATEX.
c pincel. Av. Copacabana n. 793, ap.
1.109. Tcl. 36-3G19. Sr. FRANCISCO.
Lindo e variado sortimento
15964 83
k

ESTOFADOR-DECORADOR
Especiolista em capas, tapeetoçõo dc cosos, apartamentos
!e etc. Faz se reformas. Atende o domicílio. Orçamento! tem
Recados, por favor, para Manoel Caldas, pelos
\ compromisso
45-4524.
40174
Tels.
27-6117
e
I

OECOR-IUIO

Em todoi os tamanhos
formatos »'j(testivc<.

Tamanho sob *womHida
Em peroba ou mardm a pailn de Ci» ««n0.iw

DECORAÇÕES
Técnico Italiano oferece o máximo de bom gotto e perftlcio em
laqueados, dourados, decorados em ouro e em c6r e qualquer tipo
de petlnado. Sr. PRIORI — Rui Almirante Alexendrlno n." 324 —
«3
Telefone: 52-0523.
2938»

e

CASA
WALTER

R. Min. Vrvelros de Castro, 72-A - Tei. 37-7564
Copocobono
(entre Beifort Ro«o • Rofold de CorvolHo!

Colocamos, envidr*çamo» e pintamo* madeira • alu19415
mínio, preço sem igual. — Telefone: 22-8666

CORREIO DA MANHA, Domingo, II de Maio dc 1958

14

f

EM

MÁQUINAS

GERAL

PRECISA-SE DE TRATORES E PATROL
Alugamos tratores D-4, TD-9, TD-14, D-6 e D-4 Trax, para carregamento de
caminhões; pagamos ótimos pretos e damos contrato mínimo de 1 ano. É para construção de estrada em ótima região que não tem pedra. Tralar com a Agro-Pecuária
Santo Antônio Ltda., à Rua Francisco Serra dor n.° 90, 14.° andar, grupo 1.402 —
««" «
Cinelândia - Tels.: 32-8795 e 52-7374.

Grupo de Britagem Novo
PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO
Capacidade de 20 m. cúbicos por hora com silos e elevadores acionarlo por motor elétrico por grupo Diesel elétrico próprio dc 100 HP.
Montado «ôlirc rodas dc pneus. Preço barato e facilitado em prestações mensais. Rua da Assembléia, 10-1 - sala 510. 21734 7H

MÁQUINA
BURROUGHS
i-

LEILÃO

Vendo — t"ma marca Adams modr; Io G10 e uma Caterpillar modelo 12 í
iíérie 9-K. Tratar diariamente das 7
as 22 horas com o sr. HELCIAS. —
54-2838.

22238

(Remanescente do primeiro leilão, juntamente com duas grandes remoções), Quadros de pintores nacionais e estrangeiros: Batista da Costa, Pedro Américo, Ziem, Castagneto, Garcia Bento, De Martino, E.
Viscount, Chamberland, Holguin, Duranda Branger; tapetes Persas, cristais bacarat e Saint-Lambert móveis de jacarandá D. João V e D. José I; castiçais, candelabros, baixelas de prata inglesa; grande coleção
de xícaras; pratos imperiais; armas antigas; bronzes; marfins; porcelanas chinesas; serviço Familia Verde
(MANDARIM); Enciclopédia Inglesa com 24 volumes; lustre de bacarat Versaille; dormitório, geladeira
elétrica.

78

TORNO MECÂNICO - VEKOE-SE

Americano, de 25 cm. entre pontos,
com motor monofusico, também ameriermo. Pouco usado. Rua Visconde
Vendo — 2 WD-IO rérle IV c; scra- de Inhaúma. 58, 10°. andar, si. 1003.
23690 78
2
e
Tournapulls
D-Roarlster dc 7
per
a íl J.Ci, motor Cummins. Tratar diarir.me.ite das 7 ás 22 hs. com- o sr.
HELCIAS tel. 54-2838.
78 Vendo — Um Joy de 315
22241
p3. Um
Gardner. Denver tíe 210 p 3, um Chinace de 394 p3 1 Schtmên de 315 p3.l
Vendo — Uma Bucyrus de 3.4 ..c. Tratar diariamente das 7 ás 22 horas
Uma Norte-We-stcr de 3;4 J.c. e tuna c"m ° M' HELIAS — Tcl. 54-2838.
22239 78
Blfink-nox de 12 J.c. Tratar diáriamente das 7 ás 22 hs. com o sr. HEL—
Tel. 54-2838.
CIAS
22240 78

DW-10 e DR0A0STER

COMPRESSORES DE AR

AFFOXSO
DEVIDAMENTE
VENDERÁ

AUTORIZADO
EM

Centro

Rua Buenos Aires, n. 240

Precisa-se alugar uma por 30 dias. Tratar
4547 78
com Haroldo — Telefone: 32-9277.

Candiota, leiloeiro autorizado pelo Dr. Juiz da 1.a Vara
de Orlões, venderá em leilão, dia 27 do corrente às 16,30
horas, o prédio acima, pertencente ao Espólio de: D. Adelaide
Arantes, mais informações pelo Tel. 23-4934, vide anuncio
23588
detalhado no "0 Jornal".

DE ÓTICA

VENDE-SE — 1 projetar de "slides"
CM com lâmpada sobressalente. Tel.
47-0009.
0222 82
LEICA — Vendo célula reíorçadora
p/ fotômetro original p/ luz noturna.
CrÇ 1.400,00. Tcl. 37-7780.

LEICA — 3F com sumitar 1:2, grande angular Summaron visor universal. estojos, bolsas, 4 filtros, tudo es
tr.do de novo. Vendo conjunto por!
23 mil ou só grande angular e visor. Tel: 43-2695. Maurício.
—
82,
150mm.
Curso. Extern:
29074
— Bell & HoweU, Vendo BINÓCULOS
PROJETOU
—
PRISMÁTICOS
Usaj
Curso Interno: — 85mm.
2 malas, _B5 c/ novo. CrS 70.000,00. dos — Compram-se mesmo defeituo- i
82 sos, também consertam-se, limpar-se
Tel.
37-7780.
17316
Mesa: — 685 x 535mm.
FÍLMADORA — Sulssa, Paillard H-8, pintam-se quaisquer tipos de binoCâmara Kine-Exacta. Vendem-se em culos lunetas, etc. Fabricam-se lenFuro da Mesa: — 280mm.
perfeito funcionamento filmadora se- tes para todos os fins. Av. Rio Branmiprofissional quatro objetivas. CrS co n.« 4.. 19-, andar. Tel: 43-4167.
Motor: — 10H.P.
25.000,00, câmara Biotar 1.2. CrÇ
82
12851
15.000,00. Rua Laranjeiras, 363, térreo, BELL HOWELL
— 16 mm — Vendo
—
82
Dr.
345
com
até 14 horas.
20523
Vor e tratar à Rua Carlos Seidl,
conjunto completo, último
modelo,
— sem nenhum uso, constando de proFOTOGRÁFICO
AMPLIPICADOR
42918
"Opematus",
Max. — RIO DE JANEIRO.
(tcheco), no- jetor sonoro e máquina filmadora.
Vende-se,
vo, automático, para negativos até Ver e tratar com JOSÍ: CARLOS, à
Affonso Nunes Velasques, devidamente autorizado ven6x6 com ótimo marginador. Tel:.... rua l.o de Março, n." 141 — l.o.
82
25-3575.
em leilão, o negócio (ativo e passivo), à Av. João
dera
82
22286
23023
"ROLLEI- LEICA 1.35 — Vendo-se. uma
MAQUINA FOTOGRÁFICA
quase Ribeiro. 57-A. sexta-feira, 16 de maio de 1958. às 14.00
FLEX" — Ver.ds-se, Compus Rapid, nova preço covldativo — nf. tel:
23436 82 horas, à Rua da Quitanda, 49-A, maiores informações pelos
1"3,5. com tripé (novo) e fotômetro 47-2488.
Weston Manter II, por preço dc oca- 42-2212> anuncios atalhados no "O
104,
sião. Ver dias úteis. Assembléia,
tlâre^S^^
22-3111
82
29215
st 802.
ttdo, automática, lente azul Tessar Jornal".
22329
FILMADORA — lfimm Paillard, Bo- Zeiss , 1:2,8 c/tclemetro. Vendo CrS s^i^^^VVV^A/VV^^^^-^r^^^^^sa^^.^^^^.^r^.^.^^^^^^s.l^.^^^^s^^^^^^^^^^^^A^r^VWNA*
lex, três lentes, ótimo estado, preço 8.000. Fone 25-5596. 20305 82
ocasião. 22-6333 ou 25-0574. — Paulo. KODAK — Sisnet 35. É"m perfeito
23762 82 estado. Cr$ 5.200,00. Tcl. 47-4341.
f>.
—
Completo,
0002
FLASH ELETRÔNICO
FFG,
lente
leve, tipo "LEICA" — Modelo
novo. excepcionalmente
78 luz-do-dla paia cor ou branco-e-pre- Sumicrom 1,2 ainda na embalagem —
25]
86454
to. Funciona na concilie elétrica ou Vendo ou— troco por televisão, 21 poTel.: 30-0980.
com bateria (duas fornecidas). Fo- legadas
Vendo ou troco por auto, lancha com cabine, beliche, etc...
82
nc 45-9312. Urgente.
21654_
Ótimo motor Palmer de 120 H.P. Ver no late Club Rio de Ja41C80 82
—
PROJETOR
Revere IGmm. Novo
Ht-Fl,
com amplificador
microf. ! neiro com marinheiro Alfredo. Base CrS 200 mil, aceitando-se
c. phono. Base 28 mil
cruzeiros.! razoável oferta.
21772
Ofertas: 47-6J.57. 1039 82,
MANIPULADORES E OSCILADORES PARA TELEGRAFIA
GADO LEITEIRO — Vendo por íal- MAQUINAS FOTOGRÁFICAS — VenReembolso Postal rápido! Accltain-se ARcntes! Lojas — Av. Pre- ta de pasto, 10 vacas de boa produ- de-se Zeiss Ikon (cortina) c| fotômetouro tro. objetiva 1-2,8 Bessa 1, objetiva
leiteira enxertadaa por
23631 78 cão
Mdcnte Varcas 920 c Ru aSacadura Cabral 233.
da 1.4,5 preço de ocasião. Visconde de
Ciuernesey, P.O. do Ministério
CASAS E APARTAMENTOS
Agricultura. Preço de ocasião. Tratar Pirajá, 230, apart. 301. 24606 82
ho16
14
entre
c
23-0288,
tcl:
pelo
TÉCNICA B EXPERIÊNCIA NA
Cores modernas, acabamento esmerado. Consulte-nos, sem
63 PROJETOR Sonoro Bell & Howoli
res.
23540
APLICAÇÃO DO INCOMPARAVEL METAL
23573
faverls (peri- novo, sem uso mod. FUmosond Es- compromisso. — S.T.A.L. — Tel. 52-9615.
COMPRO Agapornla
Ofcrlas peciallst — 385. 2 caixas CrS
quito dc bico vermelho).
-n-aim.
21S12
Rosário
63 70.000,00. Aceita-se oferta.
pelo tci.
12í) 3" andar 14 às 17 ate 2a.
feira,
PEQUENESES — Veflde-se filhotes de Sr. Adalmo.
14655 82
campefio importado. Desembargador
Sem ter complexos com rrl.ic.io à sua aparência. Somente a ginástica
VENDE-SE um fumador Bell ís HoAlfredo Russcl 185 102. Leblon.
das gorduras super29104 63 well — mod. 200EE completamente pode lhe proporcionar um corpn harmonioso,senlivre
raso ? elnastlra e masnovo
na embalagem nripln.il ei pluas e da flacldez muscular. Adaptarei ao
CACiionm- outro ainda
Tel.
36-0323 — CeAproveitamento
1.°
mês.
I VENDEM-SE LINDOS
necessárias.
no
sagens
da mesma marca mod. Auto-!
27410 63 Load, lente 1.9 com
17349
INHOS. Tcl. 45-8476.
pouquíssimo'uso' lcsttne.
22138 82
ANIMAIS — Poodle (caniehe) Vende- Tel: 37-4302.
se femea dois meses, pai ótimo pedigree. Telefone 45-1850. 13792 63
Vende-se para motor de popa. com 4m6o de comprimento, acabacom
VENDE-SE Ratinhos rinméscs
Novo CrS 5 mil — Tel 47-2839.
mento de alto luso, convés de mo„ano enverni/ado; equipada com dl19606 82 reçSn completa alniofaüas tipo automóvel, capota conversível, 2 remos,
pedigree. 46-650!).
29208 63
carrinho, etc. Preço CrS 85.000,00. Foto e informações, no Rio — Sr. José
ou sr. Wfllman — Av. Almt. DatfOiO n. 90 - saía 1.012 — Tel. 32-0919 ou
BOXEK — Vende-se íilliotc (3 meIses) cam excelente
23168
pedigree. Av, Àcolchoados e travesseiros — Fabri- Niterói — sr. Pedro, tel. 2-2047.
Ataulpho de Paiva 1251 apt. 101. Tel: cnm-sc coirr rapltíeí. Dc crianças des63
27-4279 c 47-20P9. 10(54
de Cr» 120,00 de solteiro desde CrS
dInamarquês (cães de guarda) o 150,00 e de casal desde CrS 320,00 —
2C-5529 — MARTINHO.
Canil 5 LaRos comunica o nascimento Tel
1088 R2
ele duas ninliadas arlequins c pretos
— c tigrados amarelos, todos filhos
Rio
BranTratar
A
Av.
dc campeão;
co, 114 — 8.» s, 83, dc meio dia cm
diante.
01123 63
BOMBEIROS — Conserto de aqueceBOXER ALEMÃO — Vcndc-se cadela, dor, fogão, descarga, instalações. Cha6 meses, pedigree BKC . Informações me pessoa de confiança — Telefone:
53-7103.
5780 63 37-322-).
10914 74
PINTOR — Foz-sp. serviço dc pedreiPROCESSO ELETROL1TICO
ro, azulcijo, reforma cm geral. Tra-

Vende-se em ótimo estado, de duplo efeito, capacidade de 120 toneladas.

* Largo dos Pilares
Leilão Judicial

TORNO MECÂNICO DE 2 METROS

Vende-se marca MITTO, no estado, com
motor de 2 H.P., placas, lunetas e chave de
reversão. Preço CrS 70.000,00. — Ver à Rua
Jaguaruna 31 — Campo Grande. Telefone:

C K S oferece: TUDO para Rádio!

LEILÃO

78
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PRENSA

NUNES

Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, 26, 27, 28, 29 e 30 de maio de 1958,
43356
às 20,30 horas à Rua Paissandú, 179.

SCRAPER COM GUINCKO PARA TD14 A Leilão Judicial
INSTRUMENTOS

PRÉDIO

Elevador para três pessoas; escadaia de mármore com corrimão de bronze; cremones e fechaduras
douradas; painéis de pinturas com cenas Luiz XV, do grande pintor. Carlos Oswaldo.

Vende-se MOTOR DE POPA
Ver e tratar com ERNESTO. ••
Rua Cel. Cristóvão Barcelos 280.
T. 45-2838. Preço Cr$ 35 mil.
28159

DO

DEMOLIÇÃO

escavadeTíus~

Vendo D4, D6, D7, D-8, TD-14 TD-18
e Sscrapers P; a? mesmas. Tratar dia.lamente das 7 ás 22 hs. com o sr.
HELCIAS tel. 54-2833.
22237 78

FLAMENGO

COLEÇÃO OSCAR MACHADO

MOTOHIVELADORAS

|

Tel.

PÚBLICOS

LEILÕES

I VENDO conHinto conversor de 220
! VDC, para 110 VAC, 1 KVA. com re-1
lostato de arranque e quatrj de con-i
I trôle. Tudo novo. Tcl. de preferência |
Ide manhã ou à noit;, 46-0077.
78
17312

TRATORES e SCRAPERS

Vende-se uma modelo F-191 com 2 anos
de uso. Aceitamos ofertas, resposta para a
22297 78
caixa n.° 22.297 deste jornal.

3.* Ciulcrno (Parte TI)

ANUNCIOS
LANCHA

Leilão Judicial Amanhã — Comendador Soares-Austln
Massa Falida da Empresa Técnica dc Engenharia e Comércio
Avante S. A.

MAGNÍFICA área de terra
COM 137 354,47 m2
ESTRADA PRESIDENTE DUTRA S/N (Entre os km. 24 e 25, k
direita de quem vai do Rio para São Paulo)

Medindo de frente, pela referida Estrada 406,80 m ,

com casa para moradia
ESTE LEILÃO SERÁ' REALIZADO A RUA CHILE, 27
ERNANI leiloeiro autorizado por alvará do MM. Sr. Dr. Juii de
Direito da 10a. Vara Cfvel, venderá em leilão, amanhã, segunda-feira
12 de maio de 1958, às 16,30 horas, cm seu salão de vendas á RUA
CHILE, 27. Mais inf. tel. 22-2523.
Leilão Judicial — Realengo
Espólio de Izaltino Francisco da Silva
TERRENO, medindo 15,00 x 40,00 a RUA IGUARIM S/N
Bairro Plraquara, designado por lote n. 11 da quadra 1
Este leilão será realizado à RUA CHILE, 27.
ERNANI leiloeiro autorizado por alvará do Dr. Juiz da 3a. Vara
de Órfãos, venderá em leilão, têrça-felra 13 de maio de 1958, às
16,30 horas, em seu salão de vendas a Rua Chile, 27. Mais Inf. te-

lefone: 22-2523.

^M-Mm-M-HMMB_--MW-M-M-__--_-i--BMatM^n-M__M-_-_M

Leilão Judicial — Pilares
Espólio de Antônio Joaquim Celestino ou Antônio- Celestino

PRÉDIO
RUA ASSIS VASCONCELLOS, 205 (Ant. 71)
ERNANI leiloeiro autorizado por alvará do Dr. Juiz da 4a. Vara
de Órfãos, venderá em leilão, quarta-feira 14 de maio do 1958, ás
16,30 horas, em frente ao mesmo. Mais Inf. tcl. 22-2523.

Animais e aves

Leilão Judicial — Estado do Rio
Espólio de Domingos Theodoro Guimarães D'Azevedo

PINTURAS

M III»

TENHA UM BELO CORPO
LANCHA

Leilão Judicial — Miguel Perelra-Patl do Alfcres
Massa Falida do Banco da Barra do Plrai S. A.; contra Antõrlo
Zenóblo da Costa c sua mulher.

RETIFICADORA GÍOMIN

BINÓCULO 7X50

GTT^^_^

Restabelece

COLCHÕES

SUCATA DE TUNGSTÊNIO

em

Diversos

VIRÀBREQUINS

RUA SA FREIRE, 103 — TEL. 28-1650
1 jó33
(SÀO CRISTÓVÃO)

._»

AÇOUGUEIROS

Balanças
Antônio" para tendal,
com capacidade para 500 quilos

PREÇO

48328 63'Atende a domicilio. MME. BRANCO,
fone 57-3393;
ü,1-74
mciCLKTÃ PEUGEOT — Vendo.
sport, com mudança 3 velocidades.
Ótimo estado. CrS 5.000.00. Tratar com
Vcndc-se com produção üez lllrxis. ANTÔNIO CARLOS, tel. 37-9042.
17280 74
a escolher num lote de cem reges —
Regime de campo — Tratar pelo tcl. LUSTRADOR — Para móveis resi27-5467 - Sr. FORTES.
denclais ou escritórios, portas de edi_ 23C01_63 cios, armários embutidos, etc. Atende
pelo fone 42-0442 — J. BATISTA.
27409 74
Desapareceu entro Ipanema e Jó- FORNECEMOS REFEIÇÕES -- Genequcl Clube, no dia 2 do corrente, um ros primeira variedade, fartura e mácecUorrlnho marrom, pcqutnês, por- ximo asseio — Tcl.: 57-4101. CÉSAR.
t.nulo rolclrn vermelha e que atende
17U3IS 71
pelo nome de Suzuki. Pedc-sc a quem
souber noticias a flnera de telefonar
para 57-2307 que scra gratificado.
23379 63 Vende-se aparelho de mergulho —
Ajua-Iiiiiig, legitimo, na embalancm.
modelo 1958, com autonomia 1 hora e
40 minutos e válvula dc recuperação.
Adestramento geral de cv
>eção
Informações iene 57-5655 — Preço Cr$
"Guia dc Cegos", venda
permanente \153.000,00.
19
de filhotes registrados no 1'ennel — jil^jwl^vvyvvwvvwwwyyvyv
Rua Álvaro Ramos, 457 -. Tel ....
16-1408 - Botafogo. D. F.
25933 63
Vende-se aparelho de luxo. enr côr
Oitlma palavra no gênero. Tel. ....
— Sr. JORGE. 23533
Largo do 36-0499
Con;ult'.rlo Veterinário
Machado, 5, sob, ns 17 Moras,
2a.
ti tij.
25934 63!
Com máquina c eFpcclalidade pnra
resina oferece serviço por m2. Tratar
w.
com MARTINS — Tel. 32-1539.
20373

CACHORRO PERDIDO

"Santo

ARTIGO

Vendc-sc filhotes. Dois meses, tar pelo tel. 27-1760. Raimundo.
__!___?
Filhos dc rão importado. Preço:,
cinco mil cruzeiros. Tel. 2G-2137. MANICUHE e pedteurej 40,oo c 70.00.

VACAS
LEITEIRAS

A t e ii ç ã o
SENHORES

ÁGUA-LUN6

DO MÉS

NORMAL

Vende-se pela melhor oferta. Ver e tratar:
Fábrica Mazda — Rua Miguel Ângelo, 37 — SubSeção de Materiais Dept.0 de Lâmpadas. 27152

PASTOR ALEMÀO

j

CrS 32.000,00

Preço sòmenle para o mès de maio CrS 25.000,00

ESCOLA CANIL TABOR

TELEFONE VERTICAL

CLINICA DR. BAROKE

INSTALAÇÕES COMPLETAS PARA AÇOUGUES
FACAS, GANCHOS, CUTELOS, MACHADOS, CARRETILHAS, ETC.
VISITEM A NOSSA EXPOSIÇÃO

CALAFATE

Cariuicho"

O porco ideal para criar
Raça genuinamente
nacional

LUSTRADOR

alta qualidade.
Convida-se os interessados
a visitar a

COMPRO PRATÀRIAS

Lustra-fc móveis — Armários cmimitidos — Portas em Edifícios e Ins'taiaçôes
Comerciais. — MANOEL. —
Vendemos reprodutores de I Recados 43-6317. 23378

SOCIEDADE COMERCIAL DE REPRESENTAÇÕES

REG DO BRASIL Ltda.
Rua Teófilo Olòni n.° 123 - Tel. 23-5835
41400

SOCIEDADE COMERCIAL
De la, categoria com matrii na Capital do País e filiais nos principais Estados com completa organização de
vendas, procura contato com fabricantes de máquinas
para bebidas, maquinaria para padarias, açougues e para
a indústria de gêneros alimentícios em
geral. Mantém
oficina e presta assistência técnica à fregueiia.
Aceitamos a DISTRIBUIÇÃO dos
produtos em todo
o território nacional na base de comissão ou conta
própria.
E' favor dirigir Ofertas para a caixa
postal 2381 (Se41864
ção dc Vendas).

SUINOCULTURA
GUARAREMA .
Criação modelo e
selecionada

F.iqiiciros. ba.xelas, candelabros —
bandejas, prata velha, etc. Vou a dom:ci;io. Tel. 53-8352.

PRATA VELHA
Compro
58-&Õ52.

Vou _ domicilio. Tel..

MOEDAS ANTIGAS

IATE - VENDE-SE
|

Comprimento total

12,50 m — Motor

Sífio.. Luiz de Guararema

vou

Base de preço CrS 2.500.000,00, com
D. Coimen, à Rua Mayrink Veiga, 31-A, 23524

PONTAS DE FERRO

LEILÃO JUDICIAL NOVA IGUAÇU AUSTIN
Estado do Rio de Janeiro
Massa Falida da Empresa Técnica de Engenharia
e Comércio Avante S.A.

CONSTRUÇÃO DIVERSAS

!

MOTOR MARÍTIMO
Vende-se um da macia «SOLO", rV centro, ainda enralxotado, 2 clllndros, 8 IIP, com liélice e tanque de gasolina. Preço: Cr$ 95.000,00.
Tratar em Niterói, à Rua Visconde df Iriicuni n 331, sala 56 —
Tcl. 5530, das 15 às 18 e aos sábados e domingos á Rua Oswaldo (riu
7891
n 35 — Tcl 3357.

AUTOMÓVEIS DE OCASIÃO
CITROEN, 11, 1948 — Militar trans-; AI1MSTRONG — P la melhor Oferta,
ferido vende carro de ótima apres^n- j vende-fc misto, 5 passageiroí c cartaçio. Tel. 27-5127. 1112 64 | ga. precisando reparos n;i lataria. Ver
na Rua Matlnoré, 421, Jacarcpaguá.
LAMBRETA — Vendo nova, com i Tel. 49-5999 c 28-2351. 23603 61
equipamento todo italiano. R. E"nto
1952 — Conversível por
Lisboa, 139, apto. 903. Tel. 43-1610. j FIAT 500
1114 64 CrS 83.500.00 a vista, estado gcril,
10OC.. também financio. Ver Av.
DODGE. 1952. mecânica. Kíngsway, Copacabana
995.
Tratar
47-9491.
est ifamento em couro, tapetes origi0198 64
nais; muito bonita. CrS 420 mil. Fone
57-6308.
H20 64 VENDE-SE camioneta Peugeot 2031
i Modelo 1957, em estado dc novo.l
— Estrangeiro prcço Cr$ 330.000,00.
1P51
MINOR.
MORRIS
Tratar pe-'
retirando-se do pab vende um. em; l0 fone 27.9576. 173.13 14
excvlentissimo citado de conservação.
Mecânica perfeita, íorraçfio original.
2 portas, côr jirêta. muito bonito. Rua
Gom'8 Carneiro, 51, apto. 804, IpaMina.
20513 64
VENDE-SE Cadillac. 1949. úniro do- j
no. CrS 400.000,00. Tel. 22-7683.
21822 64 I
iiiriiii\rt
DIPLOMATA que 5* retira. vend<!, AIpessoa que goze d- imu.idades di- |r_J_r Q(jrr| q jr MALHADO —
.
..
. __
. ..
,-.
Ford,
1957.
,,
um*
camioneta
plomáUcas.
couatry s-:dan, em períeito ciado,—, rTe$lOenie VôTOâS, ljj, 14".
,
a pr.-ço d« custo ou melhor oferta.

CAMINHÃO
OPEL

Em ótimo estado, 1954.

23691

NOTA: — Vide anúncios detalhados no "O Jornal" de hoje, Par»
mais Informações no escritório do leiloeiro, à RUA CHILE, 27 —
Telefone: 22-2523.
42487

Magnífica Área de Terras
com 55.200 ni2.

130 H.P.

Tratar pelo telefono 57-23.0. Nio «lanflar.

a domi-

MOEDAS 2 El MIL REIS

PINTOS DE 1 DIA!...

Diesel

ÁREA DE TERRAS COM 257.615,00 m2
Situado no 2.° Distrito do Município de Vassouras, em Patl
do Alteres, Estado do Rio de Janeiro
ESTE LEILÃO SERÁ' REALIZADO A RUA CHILE, 27
ERNANI leiloeiro autorizado por alvará do MM. Sr. Dr. Juiz de
Direito da 6a. Vara Cível, venderá em leilão, têrça-felra 27 do maio
de 1958, ás 16,30 horas, em seu salão de vendas à RUA CHILE, 27.
Mais Inf. tel. 22-2523.

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA

Ver no late Clube.

20455 64.
aceita intermediários.
FORD. 1934 — F_n excepcional estado. Ver. examinar e tratar com o
SR. ARISTEU. Rua Círqueira Daltn.
Estrada da Arca — Tel. 33
20523 64
552. Casca jura.
e condecorações. Compro
51 — Em períeito estado
Itaipava — Estado do Rio. - Mcdalbas
Tel. 5--S3Í2.
2__94 RENAULTretificada
còr azul. Rua Anmaquina
Informações no Rio — Rua
tônio Pereiras 51, apto. 401. Copacabana.
17355 64
Gonçalves Dias, 50.
— Ver.de-«e em eítado:
Telefone: 42-6517
Redondo de 1" preeíAo de 10 000 qui* LINCOLN 1950
lci á ma Ferreira dc Andrade 485 de novo, oito cilindros, 2 portas, ver.
na í-f-gc do Edifício Safira n»„ ÍÍ46,!
21705 63 Ri;i Arre
ir-U. Tel. 43-3614 e
«wii tratar com o ar, Waldemar Barro».
tP-:9K.
1151_S4.;
SIMCA — Aronde — Vendo, em et-J
! tado novo. Pô*to Shell. R. Siquíira,
4.724 64
esq. B. R:be:ro.
New Hampshire e White Cross. — GRANJA DOIS IR- [Campo-,
i' PÍVGEOT, $1 - Vende-«e. em prâ'
MÃOS. Estr. dos Bandeirantes. Km. 11. Tel.: 49-8940 — Ja- 'cm
ef.ado. Ver * tratar com o» (niard.i«,
ao Minifterio da V-.içSo.
carepaguá.
22372 63 1 Praçafrente
17365 64
15 de Novembro.
Par »coler*3 compro
clllo. Tel. 5S-Í3S:.

MAGNÍFICA fazenda
Denominada "SANTA GENOVEVA", com 315 alqueires
ESTE LEILÃO SERÁ' REALIZADO A RUA CHILE, 27
ERNANI leiloeiro autorizado por alvará do MM. Sr. Dr. Juiz de
Direito da 4a. Vara de Órfãos e Sucessões, Cartório do 2° Oficio, vendera em leilão terça-feira 20 de Maio de 1958, às 16,30 horas, em seu
salão de vendas á RUA CHILE, 27. Mais Inf. tel. 22-2523.
NOTA: — Como chegar a Fazenda: Quilômetro 149 da Estrada
União e Indústria, depois de Três Rios entrar na localidade Paralbuna e tomar a Estrada que liga Paralbuna a Valença e Barra do
Plrai seguir até a Estação dc Santa das Flores, onde fica localizada
a Fazenda (_.<> Dlst. de Sta. Teresa). Procurar o Admlr.lstrador sr.
Oswaldo Garcia para qualquer Informação.

Fazendo frente 1 parte para Avenida Presidente Dutra
e outra parte para a Estrada Austin-Cabuçú
ESTE LEILÃO SERÁ' REALIZADO A RUA
BUENOS AIRES N.° 49
Grande quantidade de máquinas de solda elétrica e a
gasolina, serras mecânicas, geradores, esmeris, furadeiras elétricas, giradeira, guilhotinas, ferramentas diversas, móveis e utensílios, etc.
BRÍCIO leiloeiro autorizado por alvará do MM. Sr.
Dr. Juiz de Direito da 10a. Vara Cível, venderá em leilão, quarta-feira 14 de Maio de 1958, às 15,00 horas, em
seu salão de vendas à Rua Buenos Aires, 49 — Vide anúncio detalhado no "O Jornal" de hoje. Mais inf. telefone:

43-3523.

TODOS OS SANTOS
Leilão Judicial
Affonso Nunes Velasques. devidamente autorizado vendera em leilão, prédio térreo à Rua Visconde de Tocantins, 37. quarta-feira. 14 de maio dc 1958, às 16,00 horas,
no local. Maiores informações
rpelos telefones: 22-3111 —
"O Jornal". 22327
42-2212. anúncios detalhados no

64

PNEUS
Novos 10% desconto
Rua Aires Saldanha,
V Tel.: 47-7779Copacabana llm 64

43709

_—.

.

BOTAFOGO
Leilão Judicial
Affonso Nunes Velasques, devidamente autori/ado vendera em leilão, apartamento. 81 (de frente) à Praia de
Botafogo. 58, terça-feira 13 de maio dc 1958. às 16.00
horas no local maiores informações pelos telefones 22-3111
- 42-2212 anuncios detalhados no "O Jornal". 22328
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3.° Caderno (Parte II)

DIVERSA

VENDAS

S

AUTOMÁTICA - Marca MESA - Com gavetas c 4 armários FAQUEIRO PRATA, PORTUGUÈi
OXIGENOTERAPIA — Vendo duas; VENDA FINAL — Familia America- MAQUINA escrever portátil Roaettl,, QUADROS DE PINTURA A OLEO — iPRATA LEGITIMA - Importada de PISTOLA
_
-- Vende-se dc aço es*
,*¦•
tendas modernas 8 manometros 6 cai- na de regresso vende vitrola HI-FI, «lem. usada vendo por preço clc oca ; Rosas, paisagins, bailarinas, nus a i--Portugal: Aparelho café 4 peças, cen-Tchcca calibre 7.65 devidamente re- para cozinha
n
nprnt. frflhnl}*rirlc,
— «-om UITO»,
iruuumuuu a
xas para transporto. Jlellior oferta BOfá, cadeiras, mesas, camas, roupas,liião 6 mil cruz. ou troco por outra tisticos, etc. Vcndc-se a preços m ui- tro dc mesa 2 pecai, castiçais baixos gistrada. vende-se - Tratar Avenida maltado, lab. —Casa David. usados, pOi
LaccrRuaSebastião;
mao, estilo V. JOOO V. Valendo
tratar e ver Av. Pres. Vargas, 2007 sltctc. Rua IiiRlfcs de Souza. 284 — Jar-1grande pagando diferença. Rua Eva* to acessíveis. Rua Senador VerguiSi-|3 velas, 2 peças, toalha de Renda dc Prado Júnior, 271, preço CrS 13.000,00. CiS 6.500,00
::i. .-.•.,. -H>Sh ERASMa por- Çr$ 130000,00. Vendo
!.:.;-, r., ,,
iVeneza 3,5 ni. com 12 guardanapos
loja.
13796 89;dim Botânico. Precisa vender tudojristo da Veiga, 47 s. 601. 17246 89 ro 107, apto. 704 — Tcl.: 45-0424.
por Cf$
"
83 radio vitrola Zenith plc-up novo
L.irr.Vi.vre-nr-,-.,,!!,é»
antes de 19 de maio.
,n„
2355!
*,r*T-„;n
;,.,^.,„r:
¦;
:
—
1
PLANTAS
ORNAMENTAIS
..
T-,
ei
Bendix
—
MOTIVO MUDANÇA. v«ndcm-se: Io.
00,44
com
Amarilio.
15 nor,fl8,
Tratar
60.000,00.
,..,.
h0ras
.,,.,
,
,.,.,
ii-ii-n
rias
_
2„
ft<ji"!AQUINAS DE LAVAR
ls
-™'1
"
aaas
31
De"ouroTom
."Jr O. E. americanas, automáticas, novas, "F,U SEI TUDO" - Vende-se colo-;lel"
.„ cular vende diversas, para Interiores. RELÓGIO VULCAIN
Kâo a gás usado porta envidraçada
._ todas envasadas c por preços modi- ou sem corrente de ouro, icndc-se Fone: 49-4807.
encadernados alguns
t-ão completa,
burfau palermo. mesa máq. consolo AMERICANO de regresso vende: -vendo Rua Haddock Lobo 140-A.
"Blast
—
~nos
Vasos con; plantas de grüpitic por 6.500 — Tcl. 47-1346.
cos
Tipo
_ Tratar 11a Rua das Laranjei- BUSINA AMERICANA
89
19598
29112 89
4 gavetas, enciclopédia Jackson 20 móveis de sala, dormitório c guar'»**• "•" 50120598 89'
GE, n
, __—~r-it.n-.irn
^ Horn", a mais forte que existe, a ar. porte e arranjos cem miniaturas ori2Tm
270. Sab. e0 neclméntoa cie cozinha, geladeira GE,
VÓla.) c/ estante, etc. 48-0270.
,
taoueii-o
VFNnE.cibaixela
l"
Fo.ie.
26*1224.
—
freezer,,;,f;vt„
Tel.
0.000,00
televisão,
clc
37-7780.
Cr?
asp
rador
—
guiais
pó,
-dom.
16777 80
,,/;,77.1salva
i„5, i,,?i
Coleção de 30
Amigo, cassamba clc me-.BIBLIÓFILO
tudo de prata,. BENDIX: Vendem-se
tud
«„ vmim
máquina clc
17336 89 ADORNO
e toca-disco HI-FI. Roupas,f»« «¦
17394 89
.. 1 ¦!."!gravador
tal, vende-se barato alguns pares — clássicos franceses (Mollcrc, Ua— Vende urgente
CASAL
'da -,]„' „f.nhora t-imanhn 42-44 eíiaoéus e vários objetos d carie, cristais, ricasl |avar roupa Bendix de luxo, 1 apar. I —
lind
Vendo
uma
Tcl.
47-4340.
^L.8'!
America-'REMINGTON RAND
cine. Voltaire. ctc). formato miG.E, 1 H.P. e BARALHOS ARTÍSTICOS
radlovitrola, som alta fidelidade, mod.
Od. lsapatos,
„„Ito.
rouS
fl11 loalbas de mesa. máquina Singer por-, j;e Ar refrigerado
de menino
menino de
roupas
coberta^plástica,;¦ carta»^dUereij.j?hefi?df„s2?!S?L?ln_li1JL,Y,f««1938. com •"- do '-'.'¦¦:
- Ü"'L.?,c":'.tLe"",S5a"^1Í,,I.!„^"^'llM'?^"?"
repre- anos. Trem
garantia ainda
-iiiiqueuu *-"-»•":••
irem ue
LIonel. *-.,.„
de brinquedo
1.1_ ESTOJO DE DESENHO - Vendo no-,niatura dc luxo, edição dc 1825,
V'"-1*1 máquina de passar roupa. tÚ-r|nos,
*» nonlnadrir Eletrolux,
Rl
pnr»i>rurl*>ii-i
_,"¦
Tel.
07-7780.
tes.
Cr?
130,00
úllinio
Tratar!
do
modelo
americano
sentsnte,
te, pouco uso. som estereofo.11- sábado e domingo 9.00 às 18.00 c de- X?,',.™c?g"eS^.1
v°'. *"*** ^
?U\ V^de-se pela melhor oferta. Te« ^^
\nP n-níhiet
urasu. venao «urmmK1„°" P,°'"'i FOTO
"vende
umeo no ggSfvíSdo
moaeio
„?oddeío18ée «"no
Av. 13 de'
.
OTICAGEDEV
oo.j^nq srovei claro, 13.000, cipelho de;poÍ5 das 18.00 durante a semana. - '
co, móvel
Tibuicio 83. apio. lctonal'
G
, ,. p.
sr
OrMni
,'„f„n!11.. --isjy'
«rs'n^
41(na- lelsè^róva
Te
4"
«•«MU
Maio 23 Ed. Dark, 21747 89 SERRA RADIAL - Dc Wald. ameri- geme por 23.000.0U, valor real .10 mo- f2l?í69
cristal 4.000. Dormitório de casal rie ru;, Benjamim Batista 180, apto. 401 UU1, ^ellde-se",___.:
V._
TélÍB-ÍMI
20519
u__\ ?*}•
2".3(!1 8!)
89
________
cana,
BP12
com
Tratar
80.009,00
é
cie
faz tudo em carpintarla, CrS,-mento
pau-marflm 18.000. Biombo Chinês l_""jardim Botânico. Tel: 46-6509.
C,AP.EÍ?A_ ELEX AD0R movida poi 70.000.00 —
- Tcl. 37-7760.
- 37-9310.
20338 09 MONTANHA CLUB - Vende-se ti- ^«nTOHn^PTÍLrMAN
LUIZ
37-9310.
37-7760.
LUIZ —
—
—' Ven.
-oom «p,
npVTSTvs DF
8.000. Grupo estofado em veludo, sot
Cmeaite, eletricicir.de (lia
> cn>
Dh rtv?\IA
U-L,iilA>
tAKHItSlIU
CINEMA — CInearte
29207
89-REVISTAS
'
corrente
elétrlcaü
-.-__-..¦——
_._-——:
:" preso
único
¦¦¦¦""
nreco único
•¦ " nrom-letario.
- tuln
¦¦;"'1 soelo
——¦.„;:.-¦
. ,. : Palco, c Tolas, seleta, Farawoos,
.. maquina"fotográfica"
P°.l.tl'onas 23-0°0- Geladeira i -- se, forrado com olcado beije, csadaptando-se cinta*? americanas
entado.
enl perfeito
— Tcl. 57-C230.
Vpnán
tá^e»,2
10.000,00
,1!
volta photopjay,
«stiengeira que
,
.lguraG.E 61,2 pe's. 8.000. Tudo por preço
4,5, Vendo CrS 4,000
Motion
Picture,
escada reta
vm.»2. LiS
ríi BSB
substi
'
em \__iqu,v
23706 89 tado dc novo. Santa Clara 238
„.. lente
nes, marca Wispe-,e.
/EMILIA
VCS e elcq
l-»»!r°Pa IW.Uttfa todo o resto do nhal(
_ TleK,' 4J,„.n-ql
J,!ÍU
multo barato, urgente. N.S. Copaca- Para
"
~
phot0S) programas de cinema. tu»ntJQ „ elevador - Vér á Rua Ba
Apto. 701.
1150 8!)
.,„-„,„ *¦*'.
,UAL
(UOO - Tcl. 37-7780.
.
m
alguns ete.( colecionador compra c paga bem ,-ata Ribeiro, 17 — Telefone 37-241
-í,0»'!)
bana 387, apto. 209. Motivo de gran- P*™ apartamento vendendo,
Urgente: um dormitório
VENDO
cum por unidade Possuo coleção compleesorivanimha
de urgência, luslre tapete, etc. [inoveis avulsos,
de
bronze
motivo viaclui-.s
estátuas
8:' REPELENTE INSETOS - Ultima des- CARRINHO — Preço"
solteiro,
Baratissimo,
de
VENDO
dcsmontavel,
_M.4£L
10840 89 estante, cama de criança, sofá ca
_ coberu, americana, mosquit,uitos, moícas, imDortação aniéricana, vende-se bom italiana com coluna dc mármore sen* gem, cm estado cie novo; rádio cebePoltrona
estofada
VÊNDÊM-SE:
máquina
de
es
locas
Ima,
_,.,
diversas
__
-—
v^a^ndo'"^.^
m^eac^
í
.;=r'
do uma Diana caçadova. uma bUSSUIa celra RCA Victor. Cr? 1.300; sofa-caTcl. 57-6574
Crs 1 80U00 — iffli
VENDEM-SE — Objetos de arte, em crcVcr Remington, material fotográ
cama lutca — quadros de Amoedo, e,c. LiJ 130,00. Fone il -7780 estado
parte dn pagamento as revistas aci8<i náutica, nova, um lençol e um cober- ma solteiro, ei 3 almofadas, Cr$ 2.000;
•
bronze,
marfim, cristal, íico oiverso,
_ 17317 89
porcelana,
fotográfica I ma. Tratas' á Praia de Botafogo, 422fIBrocos, Souza Pinto Chalé chinês
maquina
-tor elétrico, 11.11 aquecedor elétrico c penteadeira moderna, pau marfim e/
ciei Rico serviço para jantar, outro RielfleK 1:2 il, div. discos
15383 89 Tel»' 37.4806
quadros elápt.' 101 Te! 46-3800.
_-.?J^L8!l A"RTIGOS AMERICANOS — Recém- j-QMBONS
Garoto". Vendo rm uma coleção de miniaturas de vinhos espelho 3 faces c tampo cristal, t.'r$
para cha e caie; toalhas, lençóis, eol- outrag mludezali Ver Av. Visoonde
Houei . u- lote 200 ks. Totcl ou parcial tipo se- e licores estrangeiros, av. axbuiio uoig.soo; espelho luminoso ae aumento.
VENDE-SE maravilhoso aparelho chegados: gravador bell e "Specialist
BAR esLilo americano oom tri- ban*
chás em linho, renda, e licor, bordala íMelidade, modelo
20325 89
Piruiú 317 ap. 801.
cr? 1.000; abajures modernos, Cr$
ta SOI.lido5 finos, preços fabrica. Paiva, 1201, apt". 101. Tcl. 27-4442.
Roscnthal nara jan- amtlli,tlm'
"0sler; ;
dos, tudo feito à mão; tapetes per
1 uetás — Familia oue viaia desíaz- de Pnoreelana
e
de
lcsül"'as
taras
¦(¦«„»
11260 80 400 cada. assim como bateria c ar17370 89
1.
ILi»
rnirif-f-inf coniecciouario
SJeloSarlo sou
s.n ?tar (,jla e t.afei Serviço
sas, faquelros, bandejas, salvas, bai- ANTURIOS c lindas folhagens em ho-| se def» lindíssimo
completo„ orionR Kelen Hàrper* trilhos de trem, Telefonar 16-3831
p;—_—„-1
m-h-ins
rie eozlnha Cc ,C"°
ferro rleirin»
-Chegado de Paris
n
e,n ferro e ormica. os
:<elas em prata crlstoíle, etc; pintu- mtns vasoa, com ou sem armações rie|Cii emenda
Acompanha um Lionel »02?»; cobertor dé pura lã In- BALANÇA - P' laboratório ou far- PARTICULAR
-J?'
."'"
°»
$$%
^%l%'_^
'
"ObeUsque" dç Crs*
¦
vend;
Sertori
perfume
de
"'isVende-se
rai de grandes mestres antigos e mo-: ferro. Vendem-se na Rua Fontes da DBiicos estofados em vulfí-wuma
.1» custai
„pp,hn (ie
macia.
precisão.
de
e
aparelho
jantar
,,Heí,| finíssimo
fin;«imn COmS"»,
pom
:*P™D-ssoasolástico
por preço de ocasbião. 6.501 ,.»-. ..-os. aparelho
darnos. coleções de livros e outros Saudade, 15. fone 26-1224.
Werle alemã, elétrica; automática por tian Dior em magnífico estfljo dc crls* ARTIGOS AMERICANOS - (Vesti* Pessoas, ju
meione!moi^^
Telefone
=™
30
pecai
p,
peças.
calças, bolsas,
dos. malhas, meias,
89 Ver na Av. Atlântica. Í.5.J., .»:'-. A; a mesma gravura, também para
de m(.dançai CrS 9.000,00. Tcl. tal. Sr. Oscar. Tel.: 26-0300.
artigos. Tudo de ocasião, flua do Ro20245
0117 89 ete,), particular vend.-. Tratar 57-5350.
—'-'
36-3263.
17367
Posto :!'ó. Ver até sábado.
ÜIkí .9 13 nrssnas. Anrnxim:idamente 200
39;
sério 145,- sobrado. 14718 BOjaPÊTE
"vagões'MALAO
CHINÊS — Vcnde-sc
Rádio-cabeceira.;
17383 09
-- Americano.
Preço cie,
Vende-se
DENTISTAS - Vende-se um cônsul- .^^^"TlnsY^^novo í-6m8 — I MAQUINA DE LAVAR. Westinghou-: peças ainda na embalagem. Nc-J^Y-S^^O ¥cA,""Av.""Conac.-i-!TRK.M l.IONEL
"O"". Do-,ocasião para desocupar lugar.
- Dc grande ocasião
I I. PARTICULAR
tório compieto com equipo
17ÓII3 ll'i novos e acessórios bitola
Whiter Preço excepcional de 12 mll cru-'se- n:- embalagem, lava o seca na, gocio somente para pessoas ns ])alla 13/101. 37-7616.
1110 89 Voltimetro-eíetrflnlco marca Hickok,
de posses. Telefone: 47-9661
60-D. Ver e tratar à Rua Barão de .,-,:,„.. „ ni^.
mingo 49-6406 c 2.» em diante 42-09B1 p 47-7758.
Vpr
rlnminrn 11
j-j. »a í PróPrla máquina: grande novidade
ver uu*nuinii
«liros o „,o
SAS9 BLÍ^KÍÇO G.E.—. Vendo '" c011, Humberto.
21831 _C9 COFRLO — Vendo
lflS8$ T{Jj 27-8069. 13755 89
Mesquita, 11)1, telefone 38-133',
.-.:• 1. modelo 203. Tel. 37-7016, vende-se.
com
cofre
1124
89
ll*V,s
Dominrua
das
9
horas
lenà
embalagem U.S.A., assim como
17387 89
18739 89 partir
Gaya -- com duas
"Wamsutta" (com flÔ-MÓVEL — Jacananda 1,35x1,30 com {Vila Nova de
novo
5
GRAVADOR
GRIMDIG
TK
Tel.
de
1101.
apto.
gos Ferreira 20 "Paulo.
percal
Uma bicicleta c/~su- çóis
Vcndc-se beln colcha
— Vende» urgente, com(37-9380
na embalagem CrS 85*000,00 1 VENDE-SE carga e farol, cm perfeito !res do campo). Preços- CrS 1.200.00 prateleiras e portas. 7 mil crz»S,: apa- portas e dois segredos - Vêr e Ira- VICUNHA
sem
uso.
FAMÍLIA
com sr.
Icunha. Nova. Av. Copacabana,
Braga 253 sal;».pela vicur
Aceita-se oieita Ini. Rosano U».- p^rte-parí
Tel 57-7050 relhò jantar sem uso. io mil; cõmodal-tar a Av. Klrasmo
grande prciuizo, geladeira Frigidaire
13507
89
^tádo." .Trata-se à Rua D. Mariana.le C rs 2 5000o
0110
89
0203 39 302 com Hermina 22351 89i076, apt». 1203.
3" and. Sr. Acialmo das 14 as 1
Imperial, interior
em còr, 13 pés
17277 69 de sucupira 3 mil. 47-2330.
'
1089 89
181, térreo.
americana com poucos meses dc usoi AMERICANO de regresso vende: horas até 2a. feira, 14653 8

2\>5?ÍSg?d™' le* Geladeira G.E.. 11 pés oúblcos.j.giÃ DAS MAES— Lindos prel^ntes
If-wSS^^iiSíf,
» Hay-Btln, grupo estofado cm ve- bicicletas
de crianças. Mobília.de Lachèmir, sueters, ponto inglês, arIndo, maravilhoso sofá dc 4 lugares

PROFESSORES

dormitório. Rua Diogenes ÍSam-: gentinos. mantas. Tcl.: 47-0185.
duas poltronas belíssimas, uma ge-..""«',.ifi
8S
—
*°B'"
ladeira í)l!2 pes, pouco uso: uma su- pam £5L_Z _«Jitafoiro
—
--Prof parisiense ./1 PROFKSSÔRA ESPECIALIZADA dá
- Inglês e português a FRANÇAIS
1958,
holandesa
PHILIPS
U.S.A.!
HI-FI
longa
per radlovitrola, alta fidelidade, 1838, AMERICANO qüe volta pura
portugi!*"
com
prática I ENSINA-SE
CURSO DE ADMISSÃO - Pref sô- PROFESSORA
Leciona primamódicos
r-| longa pratica. Mmc. Bénard. Infor-1 aulas particulares.
1 rico tapete; vende móveis, utensílios dc .sua casai sem uso, % amplificadores stereo, J-"
só a senhoías c principiantes- a preços
por 15.000 cruzeiros:
* 21830 81
nrenaram alunospara exame de leciona
msçòcs tel. õ--7i,S0. Ipanema. 00,");) 871 rio e ginasial. Tel. S7—S680. 0217 í>7
preto de pura lã. 1 rico c majestoso itic origem americana. Alta Fidelidade.; 3 a|to-falantes. 47-8768, original SiniM-0
j Tel.:_ £5-6183.
cio pri-Uenhorit as. Fone 57-3136.
lecionam
matérias
ae°
e
-Geladeira
de c*_*h enipau-inarfim
Máquina^ de tavar
12 p«
»
W^«I. Tel. 58-4509.
21261 87 AULAS~PÁRTICULARES
Dc nível PROFESSORA dc piano com largo MATEMÁTICA — Engenheiro mlliin)Dortada>
o0,m 89
_°AI^AAl
¦jur
uj.up*.),
\
uuluiiiiiul-u.
i»«u|uua »•»- ¦¦¦«s.._
^,i„(
uni íiij.i.iipi
crniics
roupa
recebe alunas cm sua re-,tnr dá aulas particulares 'Todos os
...»..-.
_....,
¦>¦
1 ¦ »--i i i-l
' ' r-ijiiciiio ' v;-i pi up-mpii-iihp
—
—
Al"*,5,*"*
Italiano
copa.!
rie
• 20-1417
MATEMÁTICA
3.300,00; 1 rica antigüidade chinesa, no. Ferro a vapor. Móveis
Loureiro. —
antigas?... Dc 30?
em
Copacabana ou á cio- níveis. Rua Pompeu
_
REVISTAS ...
sldêncta
Tcl
7^nq
su]
j
'.*>-(•*•«••••-¦
"
„0-08 B7; micilio. telefonar 30.2632. 0145 87: Tel. 46-9291. Copacabana.
Compro! I ALEMÃO — Preparação para viagens, | particulares intensivas. Aam.sSiV*.
10S3
grande, 1 piano francês PJeyél usado Relógio 400'dias. Armários. Torradel- 407,;; 531 anos passados?
_____
-__
- s7
--—...
multo bom, vários quadros a óleo ta- ra. Máquina de Wafiles. Rádio Phi- Camargo; 43-8382. 26025 89 conversação, método moderno cra-inas.al. Clássico. Italiano qualqu r iu.i.:
« VENDE-SE - 1 maquina portátil (cs•.-,;
-r—
5852
87
Tel
27-8354.
__±
37-8165.
Infs.
Abajour.-. Espelhos. ~-—8— - —• "Eu
|
.,„..
petes, cortinas, torradeira elétrica G. lips de mesa.
BAPTUfilÊ.
*:
-—
7
pjdo.
LATIMAiraMHra-íe
AlfaSa4 crianças
crianoM.e adulto.
»•*"«»Tudo
De
sei
KVKIÜUUW — LAI1P1
,. vioLAO - PÍoíéssãrã leciona solo ou toje, couro), Corona, super-silent na
fe., liqüidificador, lustre de cristal, pa- Máquina Singer portátil. Copos..Lou- COLEÇÃO
37-7745.
11360 87
Rua Venâncio completa (40 anos seguidos, 1917 a ACORDEON -Professora especial!- yjVLAO[—¦.^^SJr^^"^-.u]^^^tm.--(M
emoaiag
.-? 12.C00.00 — 26-7031. |Uf.|£Ç— CDUllfiC Tcl.
nelas etc
tudo uroente Tel- cas
Miudezas otc
Tijuca
58-1006,
Tel.
acompanh.
_1!)57) novlnhos! Vendo (parte enca- zada n0 eMino para principiantes en-.
rRANlO pmftrrrfAn»
iNO-t)
22392 tí7
™L™Z'c™TAv itMnffii^^^ioM-^^^mi*^.
'MtfnaK.
_^__Jfí
nAnTIflIlln
S^UMf"
JJ
21548 89 Canada) CrÇ 8.000,00. Camargo...... sin;l acordeon pejo Métodp
Alunos quc nao conseguem apre.,- PROFESSORA PARTICULAR
PímÒv^J
y
«ua
re-'
L-doTTTlnr
LUCY
¦45'-í82—
a- ^^«L^í^ii^kdí&^-I^EWÍ^JTi
Au!aE*-,n-dl,Vld^'S,ficlénch
etc.
baixas,
der,
com
médios
lH.r,ri
procurem
AcettR^
alunos
-12?%
——
-——
particulares aula,
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móvel
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S-íRíí.
<u*.
±2___L_Í- Jm%mlm£tV&
-o ap.
ff 8? i
™£__g:
00
Lorrca,
5rCamS°afla
KannUI
JjMétodo próprio e moderno
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lhádor de cera automático sem uso.
215-18 80
Rio Branco, 277, 11? e a domle.
Av.
aulas
de
convercaçáo
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A.i «¦OÍ-iH.-iMNA-no-pKDKH ?4..«P
vero. 88, apto. 42 Glória.
I3505_37!e£s
vn74Tcl.b7.ga bb mtli císess
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^ l'.'õ64 bo jjr.íiicio fresucsla encarrega-se de ven- exterior por preco rie ocasiáo.
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quilo Te!. — Preparação
-vi
Vendo
D-...-.-..,,.-»- intensiva
metro r um
carrinho de
criança. KAMtLlA estrangeira vende por ouiti- MOEDAS ANTIGAS para coleção —
pira
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MENTO I FLORESTA DÂ TIJUCA
Reformado o parque Shangai-E a Quinta...

0 mapa mural sumiu - Mas outros são vendidos a trinta cruzeiros - Sanitários com tilas até para turistas - Perdeu-se
"Arboreío
o
Rotareo" — Caminhos difíceis — Entregue à própria sorte o Açude da Solidão — Capela fechada —
Primeira de uma série de reportagens
MAPA — 30 CRUZEIROS!
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um guarda, próximo. Há uma ca- o máximo dos carros.
sa onde se pode pedir informa- é de barro vermelho
Mandou-nos o leitor, em sua ção. Mas nenhum aviso há afixa- da pela erosão. Suas
carta (informativa), um roteiro. do na capela. Resultado: passam são regulares,
ora
Recomendou que da Praça Afonso Vizeu, através da Estrada da
Cascata, entrássemos pelo portão
principal, o que permanece aberto noite e dia e por onde penetram os caçadores com cães escondidos dentro das malas dos
carros.
•— Logo depois do portão, há
anos, havia um mapa mural para Wmw^^mWemmW^^w.-¦¦¦: orientar os visitantes. Foi estragado pelas chuvas, afirmava o
leitor que adiantava ser possível
encontrar outro na Cascatinha
Taunay.
Paramos no portão e indagamos do porteiro pelo mapa. Con\firmou o estrago e informou que
durante largo tempo havia a administração esperado pelos reparos solicitados e não providenciados. O mapa mural chegara ao
fim.
— Contudo, acrescentou, não há
problema. Vendemos mapas para
turistas (e nos ofereceu um) por
trinta cruzeiros. São impressos
por uma Igreja e vendidos em
benefício de um dispensário...
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fortAo principal da Floresta da Tijuea (Estrada da Cascata) aberto noite
a dia, um convite para visitas noturnas, inclusive de caçadores.

Danos materiais de grande monta estão sendo observados na Floresta da Tijuea, sintoma de uma ruína que não estara muito distante se providências enérgicas não forem adotadas imediatamente. E na esperança dc evitar o que sucedeu à Quinta da Boa Vista — ruína — apela o leitor para
o Serviço Florestal da PDF. Nesse sentido iniciaremos uma série dc reportagens, nas quais não só apontaremos objetivamente o que já observamos ali, como também entrevistaremos autoridades sobre a matéria.
Verificamos na Floresta da Tijuea que o grande problema
local é o de verba ou de trabalhadores. Procuramos ouvir o
administrador local. Nada sabia. Para maiores esclarecimentos
mandou-nos procurar o Serviço de Divulgação da PDF. Evidenciava-se que nada queria dizer, forçando-nos a um trabalho
sem orientação dentro da Floresta, barreira que, como outras,
ruiu, mesmo sem mapa...
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Em fins de 1957, início de 1958, fizemos
uma campanha de quatro meses para a restauração da Quinta da Boa Vista. Focalizamos a destruição dos gramados e alamedas, o jogo de futebol, a malandragem (decorrente do despoliciamento), afugentando os
freqüentadores. Lamentamos, principalmente,
"Shano parque de diversões denominado
o coíoi
local
naquele
instalação
gai", cuja
mêço da ruína citada. Apontamos também o
mau estado das pistas, as manobras militares, os tiros, a pocilga nos fundos do parque
como inconveniências a serem afastadas. Tujo isso foi feito visando, é óbvio, dar um
Darque à cidade — a Quinta é o único que
ssim pode ser considerado dentro do periíetro urbano do Rio de Janeiro.
O diretor do Departamento de Parques
i Jardins, em entrevista que nos concedeu,
garantiu-nos que a Quinta seria remodelada
e "restaurada nos moldes antigos". Para isso
o Departamento citado empregaria nada menos de 68 milhões de cruzeiros — oito dos
quais do orçamento vigente e os restantes
através de um crédito a ser aberto, com apli-

A estrada
e desgastacurvas ora
apresentam
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2.160 HORAS DE EXISTÊNCIA IÈM
OS BURACOS DA BUARQUE DE MACEDO

ladrilhadas. Os restan-

calçadas
E continuam as promessas da Municipalidade tes são agora poças, lama e fontes de aborrecimento para os
de que os buracos abertos por ela serão
transeuntes e em particular para
os que residem nas proximifechados em 24 horas
, dades.

mmÊ8eWm:W>i*

da Floresta da Tijuea — barro vermelho, perigoso quando chove.
Estradas
' Curvas
fortes, raio mínimo. Sem condições de tráfego.

CASCATINHA

" "^.

De todos os recantos da Floresta, talvez por ser o mais procura- todos sem entrar na capela e sem raio diminuto. A conservação que
se faz é manual. A única máquido (milhares de pessoas aos do- ver os quadros, de Portinari.
na existente jaz ao lado do barmingos) é o que se apresenta em
ração da administração, encostaESTRADAS
melhor estado de conservação peda, em reparos.
Io menos durante a semana. Aos
Os que se animam a prosseguir
domingos reclamam os freqüen
tadores o avultado
número de a subida em busca de recantos SUMIU O ARBORETO ROTAREO
vendedores ambulantes, a sujei menos freqüentados, verão que as
ra que deixam e, principalmente, estradas vão se transformando em
os sanitários. Estes estão imun- caminhos difíceis e que exigem Junto a um pequeno lago, à
dos (no interior são parcialmente abertos), com limo pelas paredes internas. Pior de tudo é
que são apenas dois, um para se- awW í. MU H*ftBp.,y *PB BPf^* *JitfPl HaaaaRlJM
nhoras. Resultado: filas imensas
se formam à porta.
Tudo isso em local do maior interêsse turístico... no mais beu
Io recanto florestal da cidade, a mmWeWmMm!WÊm.\i Èii^VíWm
meia hora de automóvel do cen- Hs mmmmÈÍRrmi?,Wi
m
tro, distando 16 quilômetros do
mar, e com transporte popular (8
cruzeiros ida e volta de bonde),
o que acarreta como é natural,
grande afluência à Floresta que
se não é maior deve-se únicamente às suas deficiências...
A Cascatinha (onde está a casa
dos Taunay) é um imenso largo.
Tem espaço
suficiente para a
^r^JtfSÊBmm
ffflr' rir ¦ léfl^^^a^S^^aaff^^C^BtrT* tf^BlvV construção de outros sanitários,
"número
em
suficiente para aca***"" "" "**•
BffSIK^ríKi^^^r^y^^jJ^ÊmnmwmWim^ bar com as filas constrangedoras,
principalmente quando se trata de
turistas,..

Em fins de 1957, moradores
da Rua Buarque de Macedo
(Flamengo), lutavam pela sobrevivência: faltava água. De
lata na mão, senhoras mendigavam alguns litros, algumas gramas, enfim o que fosse possível
para a minima higiene domestica. Para os banhos recorriam
todos ao mar.
Foi difícil convencer aos técnicos da água que o "mal" não
era a falta de chuvas. As ruas
próximas estavam todas bem
servidas. Um exame mais atento mostraria que o defeito estava
na tubulação da rua. Conseguido o exame, logo ficou demonstrada a razão de que lado estava. Há quem afirme que até
"pistolões"
funcionaram nesse
objetivo.
Em fevereiro do ano em curso
mudaram os ':anos, ao meio da
mais viva alegria de todos. Tiraram os de pequeno diâmetro e
colocaram outros mais adequados. Havia dois canos, um em
cada calçada. Foram ambos mudados e nunca mais .faltou água,
salvo quando a crise de abastecimento é generalizada.
Mas, realizados os serviços de
mudança de encanamentos, não
obstante as reiteradas promessas
de todos os prefeitos no sentido
de que "os buracos abertos pe-

'MÊm^mmmW

OBRAvS DE ARTE ESCONDIDAS
Da Cascatinha a frente, tornase o caminho mais fácil para seguir rumo a determinado ponto.
Lá está o mapa mural, idêntico
ao impresso vendido a trinta cruzeiros.
O turista encontra logo depois
a Capela Mayrink, pequena, convidativa, turística, como atração.
Convida à meditação, t um recanto- Lá dentro o visitante encontrará quadros de Cândido Portinari. A grade está sempre fechada a cadeado. Ninguém entra.
Ver só de longe...
"Arborrim llntãrro" — 51 represenlaçóes diplomáticas trouxeram plantas
Os que desejarem conhecer a
típicas dc seus países c, entre lestas, plantaram as árvores. Hoje i apenas capela ou ver os quadros de perum matagal.
to podem encontrar a chave com

ÍIÍKtMÍjiã
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Ia Municipalidade serão fechados em 24 horas..." os buracos
ficaram nas calçadas e lá estão,
parcialmente cobertos pela terra
que ali íoi atirada. Naturalmcnte não nos referimos a todos os
buracos... Os que foram abertos em frente às' casas de parlamentares, foram fechados, riaturalmenle, e também aqueles das
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Hua Buarque de Macedo — os "sem plstolfics" ficaram mesmo com
calçadas arrebentadas (3 meses)

Leve conforto
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Em alguns casos são até peiigosos pela profundidade e pelas
que proquedas de transeuntes
vocam. Não *j fantasia. Senhoras e crianças caem todos os
dias, atestando o perigo.
Os moradores, que pagam os
impostos, desejam saber quando
será feito o reparo das calçadas
para aqueles que não dispõem
de pistolão.
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cação por dois anos. Os trabalhos serão iniciados a partir de agosto, afirmou,
Estamos no mês de maio, ou seja três
meses antes da data prometida para o comèço dos serviços. Não obstante o escasso
período de temop que (pela promessa do sr.
Mauro Viegas) resta ao parque Shangai dentro da Quinta, vem o dito parque, que se
diz de diversão mas é de exploração, fazendo reformas de certo vulto, reformas que
não se traduzem em medidas de segurança
para os seus freqüentadores. Reformas de embelezamento, fazendo assim acreditar que ali
permanecerá por longo tempo ainda, o que
é de se estranhar. Durante todo o tempo cm
que lá esteve, o Shangai incinerou lixo destruindo árvores. Seus freqüentadores deram
aos cofres municipais um prejuízo da ordem
de. 68 milhões (preço da reforma) e agora
eslá embelezando a fachada...
Têm razão os leitores quando estranham
tais providências e perguntam: será mantida
a promessu, feita?
A pergunta é encaminhada ao sr. Mauro
Viegas, a quem, desde já, fica reservado espaço para resposta.
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4o Caderno — Rio de Janeiro, Domingo, 11 de Maio de 1958
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Placas orientadoras de estradas — um dilema para o visitante
na Floresta da Tijuea.
margem da Estrada do Imperador, o Rotary Club Internacional
promoveu uma bonita festa congregando representações diplomáticas que plantaram árvores
típicas de seus países- Nada menos de 51 nações se fizeram representar segundo informações
que colhemos. Placas alusivas foram fixadas.
Aconselhamos ao Rotary não
fazer nova visita ao local, pelo
menos que seus membros não se
façam acompanhar dos diplomatas que lá estiveram. Tiraram tôdiis as placas indicativas das árvores e países onde cresceram... As
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qui mesmo. Perderam-se pràticamente. Só um botânico seria
capaz dc fazer agora distinção,
^.-:'^'-^ySr^8PPa^^^HW^'' JWB^^^^^^^j^g^^^BBBy^^^^^^^BlBa^BBaaMal1
aaV mas mesmo assim seria incapaz
-;'^v"; <.>S9pflaa^aaTÍ^y^^^^^^aaaWw^^^aaaaa«a^L^L
*á«aaV de precisar qual o seus país de
. HJ
'

-- i

Vi Bfe BP ¦%. BÊm

Jn r / C ¦

E m\MmTm\

OBRAS (DUPLICAÇÃO) NA AV. DAS BANDEIRAS - BURACOS NA AV. BRASIL
Nova pista da Presidente Dutra a Deodoro — Acidentes
m crateras — Lagoa em
Parada de Lucas
Milhões dc cruzeiros estão
sondo gastos pelo Departamento
de Estradas dc Rodagem da Municipalidade na duplicação da
pista da Avenida das Bandeiras,
trecho entroncamento da Estrada Presidente Dutra no sentido
de Deodoro, denuncia o leitor;
afirmando que a importância que
está sendo gasta seria suficiente
para, no mínimo, fechar a metade dos buracos existentes na
Avenida Brasil c acabar ainda
com outras irregularidades prejudiciais ao tráfego na mesma
orteria.

A Av. das Bandeiras tem aluaimente três larguras diferentes.
No Início (viaduto das Missões)
tem pista dupla. O movimento
de veículos ul é mais acentuado,
posto que. além do seu tráfego
próprio (DF), recebe ainda todo
o movimento procedente da rodovia Presidente Dutra (Rio-S.
Paulo. A fronte entre Deodoro
« a Presidente Dutra, tem uma

(Continua na 2a. página)
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AlRiins operários estilo rarendo a duplIcaçSo da Av. das Bandeiras
enquanto isso multiplicam-se os acidentes na Av. Ilrasil.

só pista comportando três veículos. Esta recebe o tráfego dos
subúrbios do Distrito Federal.
Finalmente, entre Deodoro e
Bangu, embora a pista tenha sido duplicada nn sua maior parte,
está em funcionamento apenas
uma estreita pista para dois veículos que ye cruzam, em alta ve-
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Jrrildínt- Yar-as (tr*cho dn rauall neva pariramUçio do lado
tubida. Sumiram ** atirarei. Os aplauso* do -Gerico", pois.
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obras para dois anos, no mínimo,

Iocidade e com grandes riscos,
notadamente è noite.
Temos _ recebido milhares de
reclamações quanto ao péssimo
estado de conservação da Av.
Brasil, dezenas delas a respeito
da pequena largura do trecho da
Av. das Bandeiras entre Deodoro
e Bangu, mas nenhuma carta

o Gerico,
mais uma vez,
agradece...

alude ao trecho entre a Presidente Dutra e Deodoro, quer Descongestionada a Rua 20 de
quanto à largura, quer quanto
aos buracos ainda é um trecho Abril — Removida a Parada
em condições satisfatórias. E é
precisamente esse trecho que esde bondes
tá sendo duplicado.
— Enauanto Isso. diz o leitor.
Há
dias denunciou o
(Continua na 2a. página)
"Gerico''trinta
o congestionamento do
tráfego na Rua 20 de Abril esquina de Senado. Um sinaleiro
de tráfego na esquina, uma parada de bondes e o intenso movimento de veículos, aliados à
pequena largura da rua, eram os
responsáveis pela dificuldade.
Enquanto o sinaleiro abria e íeRemodelada a pavimentação asíáltica da* Presidente Vargas, chava o bonde permanecia parado no poste, os carros buzinavam, pedindo passagem. A fila
pista de subida, trecho do canal
de caminhões e carros muitas vêNão medimos esforço nem es-i quanto ao mau estado de conser- zes se alongava até o Campo de
paço para apontar as mazelas daivação da Av. Presidente Vargas, Santana. O principal responsacidade, a pedido do leitor, nemí trecho do canal do Mangue, lado vel era, é óbvio, a parada dos
bondes, desnecessária em razão
poupamos criticas aos que por de subida,
desldia se "esquecem" do cum-l "O outro, informavam os lei- da existência de outra, 50 metros
primeiro do dever. Não nos mo- tores, foi remodelado. Mas "es- à frente na Rua do Senado.
ve outra razão além do sentido queceram" que a Presidente Var- O Serviço de Trânsito tomou
construtivo,
razão bastante para ga. tem duas pistas, ambas com conhecimento do caso e oficiou a
que o "Gerico" quando é cien- pesado tráfego, ambas igualmen Light determinando a mudança
lificado dc que algo de bom se te esburacadas. Uma foi repara- (retirada) .do poste de parada da
faz na cidade e em beneficio do da. A outra foi esquecida", con- esquina, o que acaba de ser feito.
carioca, abra para esse serviço, cluíram.
razão por que o "Gerico". mai'
como devido destaque, a infor- O avultado número de recla- uma vez. agradece ao ST e :
mpção c o seu aplauso.
mações que recebitmos de outros Light na solução do congestionaHá duas semanas começaram a;
mento de tráfego da Rua 20 de
íurjòr as primeiras reclamações j
Abril.
(Continua na 2a. página)
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COLCHÕES DE MOLAS EPEDA
fomoioi em todo o mundo pela jua ptr»
feição c quaiidade - em vários modelo*
e belíssimo* padrões.

"Gerico"

aos bons
serviços prestados à cidade

"**•.
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Div-rsos moda/o* o partir da
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f
mensais

SOFÁS-CAMA E POLTRONAS
em apresentações elegantes e
eom tradicional molejo EPEDA.

• om juros • «om quaisquer de«p*>¦as. Diverso* planos de pagamenta
a tua escolha.

SofJcifa o nosso "5ÍRVIÇO Â DOMICÍLIO" por raJarona

MÓVEIS H0LLYW00
Sua Hoddocli Lobo, 86-í
Fone-. 2S-5T73

Rua Hoddock Lobo, 142-A
Fomji 28-7534 - 46-525?

>

VOCÊ

SABIA

QUE...

JOSÉ LUÍS SANTOS
/V/fS lülRS fíLEÜTHS ERR
COSTUME fíS MULHERES
S£REf1 COHPRRDfíS ROS
PfflS PELOS HOWOSfiüE
FICRURMCOtíO DIREI/O
OE DEUOLUE-LflS,f}POSO
CHS4MENT0.SEESWS
MfíO LHE^
/Kfífí
MSSEH\

O PERFUME
DffS VIOLETAS,
EM CERTAS
PE$SOfíS,PRO
VOCR fíOUQÜIORO.

BRI DGE

Um

"slam"

NO

MORADA

CÉU

HOMILTON

WILSON

Como pássaro etéreo da Saudade
Voando os altiplanos do infinito,
Semeados de astros e de luas,
Pouso na cumeeira de cristal
Dc uma linda mansão toda enfeitaria
De pedaços dc floridas estréias,
Rubis, águas-marinhas, esmeraldas,
De todas as gemas da riqueza mineral.
Encantado por tudo quanto vejo
Sei que este lar é teu, oh! minha mãe!...
Revejo-te com espanto e alegria,
Mais bela do que nunca, satiáfeita
Orientando servas prestativas
Entregues ao trabalho delicado
De recolher as criancinhas loura»
Que cedo perderam suas mâezinhas.

bem carteado -Mensagem bem transmitida e melhor recebida"Revista
Colaboração para a
paulista de bridge"

Obras (duplicação) na . . .

com bastante aproximação, da localização, de maneira que pode deFoi Charles Goren quem re- vãmente, o -1. o 8 e o li. E, de- ambos
rie.
de pensar um pouco, conti- sua localização, estão os companhei- duzlr com facilidade o emprego
pois
solvpu bem esta mão, ao carteáem condições de concluir quais suas cartas altas. A dama do naipe
la em Sul, o contrato rie "6 Co- nuou com o 7 rie Espadas para o asros cartas
que servem realmente como de abertura vale tanto quanto um ás:
Rei.
„.-\lm<~ ...<;¦¦-« :Criísá
•*KÍ$*p3BH8Hl!p•
;pas":
cobertura das perdedoras do parceiro. cm outro naipe, o rei. ou a dama de
feito,
o
contrato
admitiu
Sul
sáo
cartas
dc
também
cobertupaus
± -..;.&. ,,--.
wimammmffiiEijx».-..-..,„:?$•
conta.... ,',>.%£mwM
das cartas pela
* o r t •
com a entrega rie mais uma vaza A avaliação
•'
<1^
como ra efetiva porque a abertura dc dois^
empresada
M'
¦¦•¦'M¦$¦•
de
é
Wm^Wm^W*
Bem
pontos
"l^K
'•¦¦¦
''fÉtl&%
trunfos
e,
' •*
em Copas e outra em
*Q 10 k
ÍJ&lá<>
na apreciação em naipe nobre indica o bicolor com j
estimatlvo
elemenio
'
rápido, insistiu em Espadas, pa- preliminar da mão; as informações paus. Mediante a resposta de 2 Sem*! %flfllP: SÉ ^^Êimm^ÊÊI^^^^^È^mmwM
<?7 h 2
ra Oeste tomar com o Az e vol- subseqüentes
o valor decisivo. Trunfo, o respondedor será informatêm
tar com o 5 dc Copas.
do da constituição exata da mão do
+ K Q 8
É, então, que o sistema se diferenFoi a vez cie Este parar, para cia nitidamente cio sistema Goren abridor. se 6-4-2-2, 5-5-2-1, etc
o este
Sabendo por exemplo, que a mão
Êste
J'
pensar: ao atacar com o 7 de que transforma as cartas e distribui- do
: vt- V ¦"¦ ¦"*!:. '-,.3
¦'¦ ;'j3títjtviroiBfflPjIpflK? *¦!?¦'
abridor é 5 copai, 5 paus e três
J 8 763* 9 5
trunfos, na segunda vaza, o par- ção em simples números sem nenhucartas
o
com
4
espadas,
respondedor
ceiro não, buscara diminuir o po- ma personalidade.
tf 10
ç?
de ouro, não terá receio de
der de corte do Morto, cuja fôr- No sistema Goren, ou semelhan- brancas
.O Q 1C
lateral dc Ou- tes, uma dama de copas, v:t!e sempre dar vaza nesse naipe e. cobrindo pernaipe
nó
estava
ça
A 109732+ j 6 5 U
dedores em paus e copas, poderá deros; portanto, a jogada do 7 cie dois fioítio.s', quer n abertura do par- ciclir
dar 4 copas com apenas um Rei
signifi- ceiro tenha sido espadas,
Espadas deveria ter um "rnensáS u 1
quer tenha e 2 Damas.
cario, lauto mais que a
sido copas, ou mesmo, que o acheijogada Sário tenha declarado copas, à ditei- ! Isso porque èle sabe onde está lo-1
<?A K 0 9 8 6 gem" continuara com o a Valete),
calizada a força do parceiro e não,
rio 5 dc Copas (não
la. ou à esquerda,
haverá dispersão de valores.
como que convidando Este a to- É verdade
dos
em
parte
Da mesma forma, na abertura dei
mar a mão: isto é. a jogada do casos não há quemesmo grande
importância
em
mãos unicolores, ou tricolores, é fá7 de Espadas deveria traduzir se fazer a distinção,
principalmente, t-i 1 o intercâmbio de Informações quej
Oeste saiu com o Valete de Co- uma indicação dc preferência de
sc trata de jôro comercial,
n localização, bastante apropas p o Dèclárarite logo per- ; naipe, no ataque: o naipe mais quando
foi criado o permite
modalidade para que
ximada. ria força, além da exata conscebeu que talvez tivesse duas caro rios outros dois não toca- sistema
mas
em
de
torGoren;
jogos
titulçâo ria mão.
. <i- W- *k ^-^m* ¦'.&£& H'- ^^mf*Mmmr% mm»v JaÍMmW3m&$!m9amM£\
^¦ivjfen
H
dos, Ouros c Paus.
perdedoras em Oüros,
a coisa assume outro aspecto,
Ouros — neio
Este
isso,
Por
2
significa
A
abertura
de
jogou
a
paus
resultado
de
vaza,
uma vez. que o
cada mão
Tendo ganho a primeira
desafio à massa de cartas é comparado em outra mesa.
posse da mão tricolor e sôbre a res-'
bateu Copas mais duas vezes — em
altas ria mesa —e obleve o corte
posla rie 2 Sem-Trunfo. o abridor
K'pssw .,^._ -*Pr**- ' " |BnM|»* MaMltt.iifw'
Oeste baldando o 3 de Espadas e do'
intenção
expor
Náo
é
minha
aqui
parceiro, que deu a vaza de o sistema "Manca", o que pode ser declarará o naipe que corla, ou onde
o 2 de Paus; fêz o Az e o F.ei
lem caria seca. O respondedor, que.
de outro artigo, mas vale a sabe
de Ouros — Oeste baldando o 3 queda,
¦ l *' M* WÊmm^-,W^mW^^ m&*<i^J9)
Observe-se, poréh, que
por objeto
a força rio abridor dentro de
confirmação
do
íoi
de Paus na segunda rodada de I certo
pena.
para
que
estreitos limites, a sua exata distrihistória seria diferente dito citar dois exemplos.
o
Ouros. o que o deixou marcado, 'se Sul a tivesse
Quando
entrado com o Rei abridor tem mão bicolor de naipe ;buiçáo, tem todos os elementos para
inicialmente, com 11 cartas nos de Copas na
decidir a denominação Iinal do convaza.
primeira
eselas,
nobre e paus. com força de 12-15
se,
entre
naipes pretos:
, trato.
e
cartas
em
alias
6
a
7
rie
Espadas
Valete
e
o
pontos
tivessem
perdedoras, a abertura é de dois em ! Pretendemos, cm artigos subseqüenAçude d* SolIrlSo — um pântano na Floresta da Tijuca
o Az de Paus, o contrato poderia
naipe
nobre.
O
respondedor
sabe
tes. analisar mais pormenorizadamena
] ser cumprido.
o número 8 (maio, constituição da mão do parceiro, o
Recebemos"Revista
o sistema para trazé-lo ao conheDentro dessa hipótese, Goren
(ContlnuaçSo da l.» página) | portão da Floresta (n que fios
Paulista de número máximo de perdedoras e sua jte,
' bateu o Az cie Espadas e seguiu I 1958) da
cimento público.
fechado à noite forçando os "pe'no naipe, com o 2; quando Oeste : Bridge", dirigida por Paulo Ausorigem (sáo comuns à algumas netras" ao retorno pelo portão
Austrcgéregesilo,
M.
tendo
M.
1
!
fi. Sul puxou o 10 da silo como redator c oferecendo
regiões)(jogou o"passando"
da Cascata), passamos pela obrn
com sucesso. |
inesa,
planejada pelo paisagista Burle
Vasconcelos,
Lilita
colaborações
MUSEU
Em continuação, o Rei da Paus ! Pinheiro Machado, Aldo MoroMarx.
foi jogado, Goren baldando o Rei ini, L. Décsi, Eros Amaral, HuO que existe, na verdade. 6 o
da própria mão e
Atrás do barracão da adminis- que não pôde ser destruído, O
; de Espadas
• conseguindo a forma dc comple- ; berto Mayrinck e Caio Luís. A
ser
instalado
tração
deveria
oi
abandono é total, completo. Deno sistema
deste
último) sôbre
"pequeno slam"
"¦
^mMMMfSÊ
Museu de Ornitologia. Essa obra tro do açude, uma cias obras mais
9/tíjmt*
pedido: se j
I lar o
Romano),
vai
! Oeste cedesse, a Dama de Espa- | MANCA (Fiori
iniciada.
Os
ser
chegou
a
passa- atraentes da Floresta, há dc tutranscrita, data venia:
ros foram mandados para outra' do, dós troncos dé árvores abaI das forneceria a balda necessária j
se
repartição e findou-se o museu1 tidas á folhagem aquática em
i a um rios Ouros pequenos;
Os dois pontos fundamentais que
—
exagerada e repreque nem mesmo chegou a ter ini- quantidade
| Oeste ganhasse com o Az — co- Caracterizam o Sistema Manca são o
li- agrupamento das mãos segundo a
cio verdadeiro. No local insta- sando a água- O capim cresce
mo realmente aconteceu
***'
tmm
IBr^Sl^f
j
larain uma escola para os filhos por todos os ca.ilos. As aves que
caria compelido a abrir em Es- ' distribuição cm Ires categorias e a
dos funcionários do SE. ótimo, nadavam no lago se sumiram. Ü
padas ou em Paus paia a mesa, avaliação de acordo eom as perde- mas espaço é o que ali não falta, lixo tomou conta rias pedras. Mosonde as duas Damas serviriam i doras e as cartas de cobertura das'
não havendo razão para acabar qüitos (água estagnada) por to"honor-;
para obter mais duas vazas.
I
OU
perdedoras
ganhadoras
I
com o museu e o local ser ocupa-, dos os cantos. É uma situação de
triçks"), conceito bastante apreciado por uma escola. Deveriam fun- abandono, como sc a Floresta ria
do
na
inteiraera
e
culbertsonianá
j
cionar os dois, com proveito pa- Tijuca nada represcnlas.se para
mente desconhecido depois do odvonra a garotada. Afirma-se que foi a cidade.
Dador. Norte. Ambos os lados in do sistema pscudo-natural Goren.
$»
a falta dc verba que sufocou o No entanto,
¦¦^^ÊmMMmmmWK^^ÊKÊmÊmMmmmwWmW^IÊSÈ,
vulneráveis. A mão;
Com efeito, classificando as mãos
quantas cidades
%Jg^^m^wé^^SasmmK^^^mx^y * - - '?mMWrmm\&*mm mfBmmlP&cf<^^W
nem
nessas
condições,
museu
que,
dc
inclusive dispõem
cm três grandes grupos: ai eqiiili-1
mesmo deveria ter sido começa- capitais
» o r t »
bradas; bl tricolores: e c) Irregular
uma mata a meia hora do cona
Fiomais
rio.
Prejuízos
paia a
tro? Ê necessário tratar com mais
res, desde a voz inicial envia o abriHKJ5
resta, apenas, foi o que resultou capitais
inclusive dispõem de
dor a seu parceiro uma informação
da iniciativa.
nesse sentido apresentaremos a
siiuar a sua mão
ao
pdrecloslssima,
O k K J 10 7
opinião dos técnicos no assunto,
dentro de um limitado campo de aná-;
PLACAS
+ 8 U
na próxima .semana.
lise, o que permite operar com mui- '
mÊÊ&S&m MlfÊmmWÊ^ÊÊ t* WÈÈrvêS*Wm™$-to maior precisão.
Í6t«
0é«te
Na Floresta da Tijuca estradar
An receber a resposta inicial, que
menores saem das estradas-tron* 6k
a> A 7 2
é primordialmente uma informação i
É
co e caminhos das
í?
A
8
2
OQ J]053
de força e, secundariamente, cie lo- ' Avenida das Bandeiras — Parada de Lucas — Avalancha de lama, difícil acertar com primeiras,
um objetivo
lagoa por três dias depois dc qualquer chuva
O08 6h3
calização dessa força, o abridor, por
sem mapas e mais difícil ainda
vez. completa a informação ini* 9 6 5 3 2 * Q J 10 7 sua
(Continuação da Ia. página) de Janeiro ou de Minas, ;iióm dn quando não sc encontram indicaciai, declarando fl força, se a abertráfego .suburbano do próprio Dr'. dores (placas) nas conllucncias
tina for cm mão equilibrada c a |
ou cruzamentos.
"Pesados caminhões, —
* Q 10 9 8 o
situação dessa força, em qualquer 'J contam-se os reparos que estão
diz n Grande número de placas não
—
das outras aberturas. O respondente sendo feitos na Av. Brasil — leitor
transportando até mais mais existem. Outras estão tompoderá agorfl esclarecer a sua dis- I um cm Bonsucesso, dois em Ra- de uma dezena dc toneladas ca- badas, comidas
9 5 2
pela ferrugem
\\
tribuição e fixar o limite da força. mos c dois outros nas proxirrildá- da um, afundaram o frágil reparo
metálicas e podres quan*.A K
quando
sc necessário, t certo que na ter- des da Circular da Penha. Cinco de asfalto pô.sto nos buracos quan- rio rie madeira. Exemplo;
quando
Norte abriu, "1 Ouros", Sul c-cira volla do leilão já está a par- | ao todo, embora tantos sejam ns do da visita do presidente de Por- pretendemos chegar ao Açude Sn'.'!
'¦erla
em
condições
tugal
de
estabelecer.
ao
DER
Brasil
12
buracos
até
miter
6
que
parece
(gastaram
Espadas":
iinno, procedente da Cascatinlia
mudou rie naipe.
;
e Sul rnm bastante exatidão, o destino íi- se desinteressado por completo lhoes na obra). Algumas das an- via Barracão, fomos ter ao ResNorte ajudou; "2 Espadas"
"4
nal
declaração;
limis
sao
ou
ri-a
crateras,
irtalorus
hoje
parcial, partida. \ da manutenção
conservação
Espaiatnante dos Esquilos, por enfirou com o jogo, em
ou sla.n.
da estrada de .acesso an Distrito ainda. Os desastres, com ou sem gano. A placa (de madeira) estadas".
vítimas,
dc
avaliação
sucedem-se.
Os
o
o
critério
veiculo proceda
pelo, Federal quer
prejuí- va caída c desviaria indicando o
Oeste saiu rom a Dama cie Co- Adotado
pas, que fêz — jogados, sucessi- número de perdodoras e. informados de São Paulo, dn Estado rio Rio zos materiais são imensos, en- Açudo nn direção errada (dos Esquanto o DERi_ conclui, dclermi- quilos)- Mais á frente fomos inna a duplicação de uma pista, formados e recuamos para entrar
obra que só em futuro ainda dis- ria estrada certa.
tante far-se-ia indisnensável poA respeito dessas placas, o aclI I' I Mil !¦ TI TT
Ia ordem dc prioridade baseada ministrador afirmou que multas
SftwsmBmBBoms
nos modestos orçamentos muni- estavam sendo reparadas.
cipais pnra os fins.''
AÇUDE DA SOLIDÃO
LAGOA
Concluindo a nossa reportagem
de hoje, já de saída pelo outro
Outm leitor aludindo à cluplicação que ora sc la/. na Av. das
Bandeiras, lamenta, além dos citados buracos da Av, Brasil, aindn a lagoa que sc forma no Inicio
da Av. das Bandeiras, nn "bacia''
dc Parada de Lucas, em frente à
"Querida Maria,
Rua Coruná,
Distrito de
Um
Minha falta cie memória é uma|
Obras da Secretaria de Viação coisa terrível'1 escrevo um rapa'ali fêz um trabalho sem fim. Ao à sua namorada. "Ontem a noite
FAQUBIROS
que se presume, dessas obras re- eu
MODELOS 57 a 58
você em casamento...
3 PEÇAS POR
sultará o fim das enci,entes na mas pedi
não há meios de mclcmbrar
EMÒX
Av. das Bandeiras no trecho sesua resposta fo: sim ou oâo..."
apontado, mas nunca ::c chega ao
E Maria respondeu:
24, 4fl p 101
fim do serviço.
"Meu caro Lucas,
Peças
Finaliza o mesmo leitor denunFoi dc sua parte muita genliciando que as obras de duplica- leza em escrever-me. Eu estava
(tom «slèie de luxo)
ção das Bandeiras (trecho Pre- I realmente preocupada por não[
sidcnle Dutra-Deodoro) já estão 'conseguir me lembrar ao certo a!
A partir d*
dentro do ritmo da Municipnlidn- 'quem eu dissera "não'' ontem àl
de... alguns homens para um noite... "
Cr$ 7?51W
serviço que comporta uma centeria, no mínimo. Conseqüência,
dois nu três anos dc obras enciunntn os desastres sãn registrarios diariamente tanto na Av. Pais n l.inrhr rio *cu filhn. rtí. um
Brasil como na das Bandeiras, «incunche rilfeirntr r que ccrtamcn-i|
trecho Deodoro-Bangu.
le muito lhe
sgrftdará, Sftliic um
Crunlro

., M -4

o

RFfíMOS/fGEORGE
5fíHD,fíLEMt>fíSEt
CENTRICtOflDESQÜE
TRHTO flCfíRRCTERlZflVfí/1,SO CONSE
OUIR ESCREI/EfiSEVS
Ul/ROS DURRHTE fl
NOITE .

4.° Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958

AMEAÇADA DE ...

tmmmmMMMmsk'. T'*-^32H

IR

brinco /clip

Acordo.
Através ria janela, na distância,
Sobre o velho mar azul
Uma gaivota erra...
E a cortina rie lágrimas
Os meus olhos corra...

F

Ofertas de Maio da

ESQUECIMENTO

TELE V IS

CrS 800,00
mensais

GELADEIRAS
MOPttX» I05R rie S. 7, 8.5 i 10,5 PtS
NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
(Com 5 Anos de carantiai
A VISTA CRS 13.900.00
Ou pagando 800,00 mental»
RECEBEMOS:

Hripoinl, Kelvinator, fetanaik, Rei
A partir de Crf «00.00 menMi»

\LJm

CK.5fenl)

APARELHOS
DE JANTAR

A rteta 21 Polegadas CrÇ 27.500.00
"•.«!
]
INVICTOS 21"
5 500,00
EMERSON 21"
J-MO-W
«ULLARD 21" .'.
J mK
raiLiPS ii"
J8M00
PlflLCO 21"
rHILIPS t PHIiro CONS0LETE
J.300,00
Hj.j-j
17

monsa.ls
mon.sais
"íensais
™™™]'
mcn5al>

(COMPLETO)

LUXO
de 22 c 42 peças

ARNO

-- WAI.ITA — ELMÀN
A partir de l JBO.OO
nu Crf 500.00 mensais.

ENCERADEIRAS
ARNO - - I.USTRENE - BLMAN
A partir At 1 WO.OO
eu CrS 350.00 meisau.
——

A

w
'I

I

Com

Toca-DtMos
A

roceis
COSMOPOL1T.'
com 2

LONQ-PLAY

Tista I '00,00

Bntijòf» He GÓI

R A O I O S

rraurs — vhilco — g. s.
— INVICTAS - srs
A »l»ta a partir de 1 SW.00

BATERIA DE ALUMÍNIO
• ROCMSDO-- Eirtra fori*

COM 27 FTEC-AS
A Trsia Cri i 500 Ofl
BICICLETA

ARO II

COM ÍURANTU
A »vsla (>$ 3 nO-OO
ou c'r$ 400.00 menuis
rMAQUINA

DC

LAVAR

'

Card

f

ROUPA

NaôoiHkii r F.jiranectra»
A tt«U coni ln^u!^tio
: i M0.00
pc, 1 500.00 m<tn«*><

ALTA

—
FIDELIDADE
Mo^-ttS DF. LVXO

a vista
rHlLCO mod«lo 428
rínUPS modelo W9
PHILIPS modelo S7«
INVICTOS modelo 1010

Rita Carvalho tis S«iu, 263

350.00
racnsatt
nensa:»
memai<
mensau

WÁQU.NÂS &E COSTURA
-|a visU a partir oü
Dt CTNCO GAVETAS - Mo.-itlo I9M
-- PHILIPS mfnjai.
450O0
mi
ISOfO
5
"cROSLEY
Crí
- ELMAN - VIGORET.LI - IMPERIAL.

Rua Bucaos Atfes, 309

Wêlê"xUQ taSMfüw Ledo, 66

(Centro)

TROVA

TODA MERCADORIA NOVA CO& GARANTIA REAL
-,-Tr'í—v—5BHSáwBB3KI 3

WVt~^^sN^

^\

H>

(USE NOSSOS TELEFONES)

\ v*

»m
t
compre
•lia
coicasa,
choej de mola»
PROBEL, no IIpo, medida • tt-

\
\

cldo d» iu. pr«ferencia, cnlr»'!-.".

*

(K.rni'1

lio, SEM AUMENTO Dí
PREÇOS.

pontos da cidade, ariiou nor dias;
a reportagem, período em que a
Municipalidade iniciou os servi-j
cos de reposição da pista, repost-i
cão completa e não remendos co-j
mo freqüentemente se faz. Colocarara sóbre a velha uma nova
camada de asfalto, bom (estão
ct.nclulndo o trabalho), o suficiente para que o "Gerico". em
nome dos cariocas, agradeça n;
bom serviço prestado á cidade,
JíTviço ícm alarde Dublícitárin,;
rápido e completo que é o que.
serve.

inenusi»

\L^y

QUARTO ilíISBR

(Continuação da 1"- página)

CRS 550.00

HI-FI

18
1 K0.00
1,750,00
2.100.00
1.JO0.00

Av. Rio Branco, 173, no
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primeiro aniversário, como prcsente de aniversário A cooperacão, afirmamos que o melhor seria, baseados na experiência, reformá-la e dar-lhe nova orientação. Nada foi feito.
Resultado — nada mais fazem
do que verificar documentação
dc motoristas de caminhão (rende muito), verificar sc as lanternas trazeiras dos carros estão
acesas e outros serviços somelhantes. Quanto á ordem no tráfego (auto-plsta), andam lodo?
os motoristas como bein entenriem. não raro três caminhões
correndo a 60 quilómortos paralelamentc c nutras irreçuíarldadcs semelhantes, inclusive marcha vagaros.i pc' pista k e.-queiria como o fazem os próprios carros da dita Polícia.
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 dc Maio dc 1958

4.° Caderno

CÂÇÂ SUBMARINA

Sempre a serviço do Exército e por vezes atendendo a
população civil, comemorará o L.Q.F.E. o seu
sesquicentenário

A

CONCHA

MATA

QUE

JOÃO GRANDE

Meu jantar é interrompido pelo I horas, em pessoas desnvisadas
.!*:
tilintar do telefone; o dr. Maury;que atraídas pela beleza das conapanham
sem
as
falar
i
saberem
chás
Oliveira
Pinto
deseja
de
Medicamentos até às mais longínquas regiões do país — O Laboratócomigo. Levanto-me para atender como evitar o veneno das mese vou tratando de refrescar a me- mas. O molusco dono da conclui
—
—
rio Químico Farmacêutico do Exército
Espírito de equipe
Sinmória. Quem será esse dr. Mau- que mata possui na cabeça uma
ry?
Não, não è esquecimento; nâo espécie de agulha qom a qual é
—
-Detalhes
tese histórica — Atividades de suas divisões
Produção
o conheço mesmo. Veiemos de introduzido o veneno no Incauto
que se trata. Nem de longe po- que o toca. Por isso quando su
dia imaginar a originalidade do deseja apanhar um desses ani(Reportagem dc Octávio dc Castro Filho)
assunto da palestra que iríamos mais vivos é necessário ter-se
"O farmacêutico representa o ór- efeitos
dns medicamentos sob sua chefe o boticário José Leite Carva-,
todo o cuidado evitando o coni"' n
P r
lano iokq
i entabular.
"
— A
O sr. não me conhece. Sou tato com o molusco para o que
lho, em 21 de maio dc 1808, boticá-1
-' iol)S-lJ__
(ão de ligação cntrc a medicina e a correta orientação de produção.
rio esse que viajou com o príncipe mais ampla c de maior pene- o dr. Maury Pinto dc Oliveira e se deve procurar pegar na conhumanidade sorredora" — assim disse Monteiro Lobato em uma de suas O L. Q. F. E. NO SEU SESQÜI regente na sua tormentosa viagem tração 110 país, a rêdc (le (US- minha especialidade 6 organiza- cha em pontos bem distantes da
¦;.M_raP*ív' tÚ V'*--^-Ê_%
deIfciáãiçgò do Laboratório
CENTENÁRIO
abertura da mesma. Aqui fica
lindas páginas dedicadas a Ssse hopara o Brasil, com a Incumbência
ção hospitalar.
.-¦
l QuiSim!
.
esta advertência aos caçadores
mem modesto na sua forma de Ira.
preparar a sua custa o "casco da BoEm minhas horas de folga submarinas que pretendam colereferido mico Farmacêutico do Exercino
Desconhece-se as razões, que lc- I tica". que funcionaria
haltiar; pequeno com a grandiosidamas vam o brasileiro, via de regra, a co- Hospital. Dois anos após, por decre- to leva às mais longínquas re- dedico-me porém à malacologia. cionar conchas por ventura ende
de
sua
responsabilidade,
\; *3__Bw____H_F^wí _"?ri^ _4
Malacologia?
contradas em seus mergulho..
grande na sua profissão, respeitado locar em plano inferior ou extinguir, to de 22 de maio de 1810, a citada igiões do Brasil OS SCUS medi
"Laboratório
Sim,
malacologia, isto é, ao Cuidado com a concha aparente,
•¦ „,, .
,
,
nos seus misteres e merecedor da j tudo aquilo que materialmente lem- Botica, já tratada como
CamontOS destinados
' :-'^^s*^__
as tropas
*W\_-'____W
mente inofensiva, que mata.
estudo das conchas.
gratidão de todos quanto a vida lhes Ibra os nossos antepassados ou mar- Farmacêutico", serve de sede para b
¦^Mwi& ^_*m%*_3_Wj
C,
vezes,
a
por
população civil
fugia e que da competência c serie-jcaram a nossa iniciação no progresso ensino prático de uma cadeira de
Dal por diante, já esquecida a
dade na preparação e manipulação do mundo moderno. Dai, serem ra- matéria médica c farmacêutica, criasopa que deixara à meio no prato,
'¦*^S_S05__P5*b*
de medicamentos, dá ao boticário irlssimas as peças antigas existentes da naquele Hospital cm 12 dc abril
fui ouvindo revelações para mim
DICIONÁRIO "SUB"
responsável a admiração c o respci-lno Laboratório, que em 1939 deixou do ano anterior. Em 1808 é aprovado I Exército, o LQFE fica obrigado a inteiramente novas. O dr. Maury
¦>yS8j;
¦ ¦._*?
o velho prédio da Rua Evaristo da o primeiro formulário farmacêutico jmanter uma enorme linha de produ- foi falando e eu escutando atento de que se faz credor.
—
Junorganizar
tos
em
número
VISTA
LIMPA
mandado
transferir
militar,
se
95,
O
caçador
aproximado
Veiga,
competência
do
pela
lia
de 300 tamente. É èle dêsse tipo de pesreconhecida
para
para
artigos das mais variadas formai e soa que quando se entrega a uma submarino que enxerga e maia
farmacêutico civil ou das forças de a sua atual sede, à Rua Licfnio Car- ta Militar de Saúde.
, • " • '..liflW'
imfoi
de
documento
composições.
Mas,
Êste
cerca
de
10
em
grande
as tarefa
Terra, Mar a Ar, e Auxiliares, é que doso, 250, ocasião
percorrendo
que
penetra
profundamente muito peixe. Não basta sô enxera
Laboratório,
'¦".
suas dependências, estivemos na dl- aos mínimos detalhes da mesma. gar é preciso também malar para
pois
_'
partimos para esta reportagem nes- toneladas de material metálico re- portância para o
#."'r:'*
>«**- :
S"7'
oportunidade cm quo um estabe-|presentando 9.450 kgs. de maquinis- partir de então teve a sua produção visão de Controle Químico, que cons- De uma paciência e tenacidade ser um vista limpa. É também
conclui
venenosa
Dois
exemplares
da
que p,odc causar a
tituindo a alma do estabelecimento, espantosas
apaixonou-se pelas «ra dos apelidos do Carmona da
morte de quem dcscuidadamciitc nelas tocar. Na da direita vêcontrola a matéria-prima
desde
a conchas e lançou-se a estudá-la:, célebre equipe dos Marimbas.
POLVOROSA — Pescaria de sc a fenda por onde sai o seu morador oue na cabeça possui um
concorrência, analisando a amostra e colecioná-las com todo o entuespiculo com o qual inocula o veneno.
apresentada, que no total da partida siasmo possuindo hoje uma cole- polvos.
ainda sofre nova verificação para o ção
inteiramente catalogada e
CATIMBA — Nome com que'
consumo imediato, preenchendo as- classificada que se eleva a várias os caçadores submarinos destg-| rasos, poucas vCv.es atingindo a, vento, Cezar Monarca e Arnaldo
mataram 3 garoupas
sim as exigências
da
farmacopéia centenas. Dela fazem parte exem nam o quase permanente vento mais dc 3 mis. e nunca mais de Borges,
brasileira.
Esclareceu-nos ainda
raros e valiosos alguns nordeste dc Cabo Frio que tonto G. O fundo de areia scm tocas,' (uma grande),
o plares
'Angra
dos Reis pescatem como único acidente galhos: — Em
major Nonato de Faria, que a sua vindos de longíquos países, pois atrapalha as
pescarias.
divisão pode a qualquer momento in- o dr. Maury mantém intenso inPEDREJETE — Pedra onde t» e raízes. De maneira geral o pai" ram na quinta e seáta-feira, José
xe é manso, porém mantem-se! Olinlo, José Carvalho, Alberto
fluir a pesquisa cientifica entre suas tercambio internacional. Contou nrpão atirado contra um
peixe sempre
em movimento, Não há Braga c Luís Surrão. Na li."-feira
atividades. Já na divisão de Provi- me ainda sobre a numerosa biatingido
vai
amassar
não
foi
que
nenhuma espécie que "amarre'11 cm Tarituba encontraram os romento, destinada a prover as divi- blioteca que possui sobre conchas a
às
vezes
ou
na
fica como o badejo ou mero. A água;baios tendo matado 5 grandes
qual
ponta
soes de fabricação, encontramos o ca- dizendo
de passagem que certa preso.
é quente. Joãozinho não se preo- (num total de 30 qls. e um com
pltão Noaccllno Vcrânio, com. o cn- vez recebeu da Califórnia uma
AMARRAR — Ato du peixe cupa
com sua "forma'' para o111 qls.). Outras IS peças, com um
tusiasmo de farmacêutico que lhe é relação de livros sobre o assunto
frente
Sí;
imobiliza
de
para próximo
. ,.,',.,.._,.. _-.„ i.i.miQWc
Mundial badejo de areia de 4 qls. foram
Campeonato
peculiar, a ultimar a organização a „,.„.,,;„,„•,
° mergulhador e fica fitando o pois nestes meses de inverno terá j arpoadas, O maior robalo, José
construção da divisão sob sua res- obra
Outra infomacão eu £ mcsm0"pesqueiro
um
sUb"
W^0*
^uando
seu
secreto" para OQnto perdeu inexplicavelmente
ponsabilldade, que dentro em pouco se refere à uma concha muito
«™ PffíJfft bons treinos.
de bem arpoado. Devia
depois
constituir-se-á num grande depósi- bela erarissimcnZtSda êste ™»°"
ter segundo seus cálculos mais
to dc matéria-prima graças ao le- ano em Honolulu o que vale a f„mfs™e* V"\JZ°Z '
òe 15 qls.
I ta1"£f™ es^ amarrando.
vantamento estatístico que vem rea- bagatela de 2.500 dólares.
— Também em Angra, na Baia
Todo sábado e domingo o dr. | . GURIRI — Nome criado para
lizandn. Abrangendo a fabricação de
RETALHOS
da Ribeira mergulharam, na malíquidos dc uso interno c externo, Maury vai à procura de conchas; designar um pesqueiro que nao
ciota, Gabriel Lemos, Manoel Altem o Laboratório a sua divisão Far- sendo seu principal setor de ação e.risfe quando perguntam ao pes
Na quinta-feira, 1.° de:ves e Sérgio. A melhor peça foi
macotécnlca, sob a chefia do major a praia Itaipuassu onde há pouco cador de mergulho onde êle fé:
I maio, Wellisch, Dias Lopes e um badejo de areia de 4 quilos.
Orlando Chavcs.Vque no ano de 57 tempo êle encontrou uma perten- a sua pescaria e êle deseja desAloísio Borges mataram 14 pamDigno dc registro foi o merguapresentou o seguinte índice dc pro- cente a um grupo de conchas al- pistar. Quase o que fêz a pergun- ;pos
em Itaipu e Itacoatiara, Bem hho que Vitorio Berredo deu em
sua
demonstrar
ta
não
querendo
Êste
venenosas.
unidades
tamente
líquidas;
dução:
139.000
grupo
conjunto
moderno
uin
à
direita
observando-se
falara do en- Ancora, lendo atingido 17 metros
O enchimento das empolas é automático,
4.202 kgs. em comprimidos; 101.589 se refere ao gênero Conus cuja ignorância a respeito de pesquei- que o Wellisch nos
contro que êle tinha com os pam-; bem medidos.
dc esterilizadores.
tubos dc pomadas; 148.320 drágeas, e denominação está ligada à forma ros e pensando que dc fato há
— Com bastante antecedência
I
cônica da concha. É bem verdade um chamado Guriri aceita a res- pos...
3.G35 vidros de granulados e pós.
— Nas Maricás,
Joãozinho. pingüim já prepara sua equipe
sem maior indagação. Dc
leclmcnto militar padrão comemora- imos e 550 kgs. de peças cie cobre fo- mais racional não só facilitando o
verificar
a
posta
foi
não
possível
que
ulCom
um
movimento
anual
que
rá o transcurso do scu ISO.» aniver-!ram entregue ao Arsenal de Marinha, Iserviço, mas possibilitando um metoxicidade do exemplar encon tanto ser mencionado êste nome Borges, José Klabin, Cez|r Fantasma para o próximo Camtropa. Deve tciitrapassa a um milhão de empolas,
Monarca, José Carlos Brito m peonato. Como capitão foi esco-¦•• r;: ._'atendimento
velho, -e que assim im-llhor
emjcomo ferro"»-<
sário de criação, a 21 dc maio —
trado no nosso litoral. Todavia1 em Cabo Frio acabou havendo Eduwaldo
,,
i
temo.
.
divisío
de
Produtos
Inietô-I
l—»"
obtida .I-| ¦•
aqui
mataram 2 garoupa!hhido Antoninho Moscoso.
— --,-•
— verda- I. inf luido
.— um
_-.-x-.-_. a~ ter
do _-u.iui
Farol ,/,<_
-O '¦
l..i>._r_.t<_rl.. cc.imlr.»
««.m na
nu. ilha
u»u nu
«tu__M**\.w Far»«.«.-ij-uoo*-,.**-»
«Ul
»«' loca!
curso: o Labora_u__u
que
espécies
do
espécies
ao
-iccut.nHa
ContlS
várias
uonus
varias
„vi„inH„
gênero
gênero
j possibilita o« LQFE
técnimTis
^"^^^^^'^^f^
^^yncL
técni-!
^expencnc.a
__ a A. B. C. S. pede a todos
entfio veis «*v^^^
batismo; por sinai que (1 com 25 qls.), 1 saltao, 6 pltanmacêutico do Kxérrlto, onde o espi-jdeiro museu de farmácia, assinalan- na Guerra do Paraguai, que
¦
linavaKolas, 2 enxadas. 2 lagostas e vá-Uquêles que não tem sido proum
dos
agora
é
responsarito de corpo de seus atuais lntcgran-;do as suas diversas fases, que nos fo termi
favosido
I
pesquei*.,
etc)
da'aulicus,
as[atividades
deassistir
.têm
&adc
rios badejetes; também na quin- curados pelo cobrador se dirigi.,
....
gm
n 1875 já pode concorrer com referida divisão,
tes, oficiais c civis, mistura-se a far ram relembradas pelo atual diretor,
por varios casos de morte, ritos do Alemão.
nos era „„._.
cscla vejs por
que no_
ta-feira.
rem, em seu próprio interesse, a
macodinâmica no estudo das ações c tenente-coronel Deusdedit Batista da seus produtos à Exposição Nacional recida pelo major Allton Reis. Ini- ocorrendo cm menos de duas
Dos Marimbas saíram Bob tesouraria desta Associação em
Costa, c pelo tenente-secretário Da- éntgo realizada, obtendo a Medalha
seguem
empolas
as
para
clalmcnte,
Solberg (iá de volta da sua via- sua sede provisória à Rua da
niel Bcrni, c que vêm emoldurar o de Progresso, que marcaria um cresa seção dc corte, cm seguida à IaMataram Quitanda, 02, 4.° andar, ou comuseu sesquicentenário. Justifica-se (?) jcente ritmo de trabalho. Influiu dcgem), Barby e Jan. "Indifectl-picarem
"MARÉ
B
externa,
passando
interna
vagem
BÍBLICA" NO
entre outras peças as
por carta qualquer mudesenvolvimento
neste
com a natural modernização da apa- clslvamente
secagem
fases:
seguintes
ainda
pelas
veis lagostas" da firma Bardy & dança de endereço, uma vez que
PANTANAL
relhagem, sem so responsabilizar es-,a atuação do jovem alferes Augusto
e
fecha,,.,.,
enchimento
esterilização,
e
César
Solberg. Também saíram dos Ma-serão eliminados os sócios em
sa ou aquela direção.
Diogo, que dirigiu o LaboraAconteceu na Bélgica durante
esterilização, revisão, carim:¦:¦¦:}
-alemã.-.Em;Bruxelas,
conse- mento,
rimbás Ângelo Murgel, Tavares, falta com o pagamento.
abril,
20
de
No
nnos,
último
dia
ocupação
a
A atual organização do Laboratório tório durante muitos
dc
apresentação
embalagem
— João Vogt o Vitorio Berredo
mais
Oscar
e Othon.
cie
matou
do Hospi- basem
Joãozinho
Borges
desligá-lo
1887
enconcm
cervejaria,
Exército
éiguindo,
do
grande
Farmacêutico
E'
um
Químico
e embalagem de expedição.
puma
No sábado, dia 3 de maio, deram no sábado passado, na ilha
representada por uma diretoria, duas tal Militar da Corte. Nessa data, o trabalho que realmente empolga pe- travam?» duzentos alemães agril- 100 quilos de peixe no Rio PiquiMoscoso, José Garcia,1 de Âncora, um belíssimo mergusubdlretorias (técnica c executiva)','estabelecimento passou a denominar- la sua escrúpulos., manipulação c rl- pados num lado do salão e do ou-jri t".n Mato Grosso. Encontrou Antônio
"Laboratório Quimico FarmncêuPaulo Saboya mata-,lho de 17 metros devidamente
Arinuá
e
até
mais
clara
cristalina;
a
belgas.
[água
duzentos
tro,
sc
quatro divisões de fabricação, uma
goroSa fiscalização, c que bem mar
dos Franceses (CJ comprovados por precisa mediram
na
ilha
fluviais.
cm
suas
nescarias
em
Os^to^e
situação
alemão.
Da
um
oficial
Entra
que
Militar".
'Frio)
tico
:1c controle químico, uma de provi-!
cam a linha dc produção do Labora(cjiarpei
com água quente mas suja,;ção. Agrada ver que os megulhnalemães, como um só'Das 1!) peças que arpoou pinta- '
mento. uma de suprimento, além dese achava o Laboratório ao ser trans- tório. Ainda interessante, soubemos duzentos
_^_S
e outros, 5 garoupas num total dc mais dc dores brasileiros pouco a pouco
uma seção dc embalagem, pAsto mé- ferido para a Rua Evaristo da Vci- da fabricação dos diversos tipos dc homem, levantando-sc, batem os dos, dourados, pneus
¦ tolas
sobre saiu um pintado dc li) 50 qls., C badejos de areia c vá-;estão atingindo maiores profunberram:
e
dá-nos conta o próprio César
tações
ga.
odonlplugico
(atende
tlico
e
cirurgia,
gabinete
antlsséptico
jffiW
para
sabonetes,
rios saltõcs. José Garcia na 5." tfidades sobretudo quando nos
— "Heil-Hitler/"
quilos.
somente ao pessoal do Laboratório), Diogo, num belo relatório dirigido talco, creme dental, etc, dc que c
capas
Em conversa com êle soube- feira arpoou um robalo de fi qls. achamos às vésperas de um camÀ saudação respondem com
M_!s^«r\
seção lltogrôílca (imprime todo ma- ao diretor do Hospital, cm 28 de fe responsável a. divisão de Produtos dc
enconmos t'e detalhes desta pescaria na Pedra Vermelha, por dentro peonato mundial a ser disputado
entusiasmo os belgas;
igual "Heil
torial necessário c possui uma sub- vereiro de 1Ü79, cuja minuta
Higiene c perfumaria, sob a chefiai
na Europa onde é necessário merLaboratório.
em água doce, tão rara entre nós da Ilha do Farol.
do
deles
__
um
Rubens!"
Arquivo
tra-sc
no
óroficina,
de
encadernação),
seção
do maior Walter Mc-Jeiros, que no}
Saquarcma,!
cm
cm
I
No
sábado,
gulhar fundo para se encontrar
muito
EE.
um
moUU.
caça-se
como
também
fui
(nos
Rubens
apresentado
ser
Pode
io.
'com
contingente,
rjãos tle adn.ini.str.ic
.
ano passado apresentou . íegulntc acrescente,
muito<melhores
presas.
mas
com
bem
clara
sâo
água
Os
simplicidade
lagos).
pesqueiros
serenidade,
de
um
dèlo
de
coordenação,
e seção
grande pintor..
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psisfis

m

biblioteca
funcionando ainda como órgãos
xlliares tini conselho técnico e
centro dc estudos,
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CrJ 2.200,00.
IKH.J.lios nas cõrcs: Itranro, Ciniía c Marrou. — Oficina especiallzada om consertos e reformas
do Casacos, adaptando-os aos mod' los em voga.
Vendas pnr al.'...'.lo c a vareju
il VISTA li A PRAZO.
Atendemos pelo Reembolso Postal

SOBRADO DAS PELES
Hua São José, 110 — Sobrado,
Wolofono r,;-!i8t:i (Km trcnle ã
Galeria Cruzeiro, n r.
43403
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AXEL

Arelson

atacado j

ai:- consciência profissional.
Continuando a desenvolver-se, (oi
um
o Ministério da Gueira obrigado a
dar-lhe nova organização, muito mais
ampla que a anterior, desligando-o
TODOS OS MEDICAMENTOS ATí:
completamente do Hospital Militar,
AS MAIS LONGÍNQUAS IlEGIÕES da Corte. Em franca ascensão, emboDO PAÍS
ra mantidas as secções anteriores dn
Laboratório, permite-se criar dentro
sejam
Mas, foi cm meio dc modernos apa- delas tantas divisões quantas
ao serviço, tórelhos destinados a determinar o l'ii Julgadas necessárias
faril.-.s substâncias; a dosagem vltamínl- das sob a responsabilidade de
ca; de pressão, secagem e alta tem- macêuticos. César Diogo, já tenente,
a chefia. Nas suas últimas
peratura; drageadores, alem dc mui- assume
do Dia deste .periodo, a palatos outros para as illfcrentrs ftnalida- ordens
"senhor" que antecedia o nome
d s, que encontramos o LQFE em via
subordinados está, sintomaseus
dós
nn
complexo
mecaplena atividade
tlcamente, substituída pela palavra
;_!smo ile uma Indústria que parte da "cidadão".
Em 1887. contando já com
fabricação do sabão, desde a purifisua responsacação do s.bn, à manipulação de sen- uma Farmácia anexa,
do prosi\cis antibióticos, rigorosamente tes- biliclrcie é aumentada. Além
vimento normal ft tropa, passa a atentados; a Indústria farmacêutica.
oficiais c
Os roedicaincntoSi ti rocas p cspectu. der, individualmente, aos
du Minlsléilu da
ltdades farmacêuticas fornecidas pc- tunc.onários civis
c suas respectivas famílias.
lo LQFE ã sua grande rede de dls- Guerra
de um importante servi;Era
início
o
tribniçãn, C, Depósitos Regionais) a !ço
social, que desde
assistência
de
mais ampla e dc maior penetração em
ao pessoal do
tndo o pais, haja vista que em cer- entfio, vem prestando
são tradicionalmente
lias regiões longínquas como nas fron- Ministério, pois
dos
Ínfimos
preços
telr.is dc Mato Grosso, nos terrltó conhecidos os
medicamentos. Aliás, sob o as
rios rto Guaporé e .11» Branco, Ama- ..gj^-k.ÜbÍ;:ÕLQFE
tem prestado
zonas, etc,, onde sc acham sediadas
á causa pública, quanItropas do Exército, lá chegam os pro- reais serviços
apresentam como calamidade,
Idutos; que em muitos locais são os do se
de 1880, quando houve
Na
década
ainexistentes
c que atendem
únicos
Imigrante estranàfluênolavde
grande
Ula á população civil (em janeiro-57
assistência à Inúmeras
prestou
gelros
o Laboratório forneceu mcdlcamenentão sc formavam, estos nara a nova Capital, Brasília), colônias, que
cm Santa Catarina, Pasão grupados em 27 tabelas dentre as pccinlmcnte
ranâ e Espirito Santo. Já na recente
quais enrontram-se os seguintes me- "Gripe
Asiática", a atuação do Labodicamentos eom os seus números de
decisiva durante a quai o
tipos: analgésicos c antipirétleos, 14; ratôrio foi
dc seus oficiais
equipe "VT
ü,e
de ef.'Pe
anestesies. Di ..ntiancmlcos. 4; anti-"'5""0.
^VT
atesfoi mais uma vez
farmacêuticos
an8;
17;
hlótlcos,
anUcspasmódlcos,
ininterrupto, noite
trabalho
no
tado.
5;
tlcstâmlcos e desensibiliíante.
iiuitlssêptlcos em
i_;
o após noite.

arsenlcals
geral,
.ti);
blsmútlcos, 3.; cardlovascularcs.

colírios, B; diurétlcos e anlisséptlcos
urln&rlos, S; entorpecentes, IG; funiciriiias e paraslticidas. 1; sastrointrstlnals, 2.1; hcmostAtlcbs ç antlcoagiilantrs, 16; hepato-blllarcs, 7; hormantos c medicamentos das glinrtu4t;
las Internas.
medicamentos do
respiratório,
medica20;
aparelho
mentos i>ara fins de diagnóstico, 21;
Utem para "so dermatológico, si; sert-.tlvos hipnóticos, antlconvulslvantes . excitantes, 21; solutos injeta\cls, 16, an.Moxinas e soros, 7; sultamtdas e sulfonamldas, 12; vltamlnas, 26 e S tipos de drsionpestlonantes.
j NSo obstante um fenômeno sc processa com os produtos do Laboratórlo. Embora fabricados e manipuladns dentro dn maior
a
escrúpulo
t recomendação médicaaquisição
militar dos mesmos não sc faz com
o vulto qur seria normal, UlvCI por'
deficiência da técntea de Relações
F òbltc.s ou necessidade dr se artotar "nomes fantasias" nos medicamentos. qur «sslm daria aos médicos
.is oportunidades qur os estabelecimentos concénrrrs chis proporclof.icilmrntr
nam jos mesmos.
qur
Identificam rss.. ou aquel* rtroja sem
obrigá-los a decorar o vastíssimo nnmr quimlro dr certos produtos. I'
bem vrrdíilr qur n.Vi existe prrocupaçto dr lucros, dr vrt qur a
distribuição rios remédios às praças
do SxértttO è inteiramente gratuita,
srndo poucas vf.rs vendidos, somente
para a reposlçio dos estoques rir matírisprinis í mílhdílã da maquinaria.
SiNTKSK
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HISTÓRICA

DO LQFB

"... ficando dc nenhum efeito para outro qualquer pagamento, titulo
algum, que o referido boticário apresente, pele* remédios que forneceu
"Príncipe
r_r» ps doentes da nau
Er__i!" ra últtt.» vtógem dela, para
MU cHiidc" — «.sim riria um dos
Stcn» do dícrcSo de criação dc uma
Botica no antigo Hospital Militar t
da Marinha, nomeando ainda camo

tadlce de produção: 31.4.0 sabonetes; 6.888 vidros de água para barba,
colônias, etc; 4.835 latas dc talco;
1.619 kgs. de saponáceo, e 19.M.l tuTambem,
bos de pasta dentifricla.
rom bom grau de produção, visitamos a divisão de Material dc penso,
que no ano findo, produziu 212.389
rolos dc aUduras; 12.25T.5tl5 metros
dc gaze esterilizada c mais 2.893 unidades artigos diversos de penso. Esclareceu o major Vicente dc Castro, que o LQFE através dc sua divisão está em condições de fabricar todo e qualquer material dc penso, cm
raso de guerra ou medidas especiais,
"Batacomo é o caso da missão do
ConMédio.
Ihão Suez" no Oriente
vcrgimlo toda a produção, qnc dela
sal para os diversos Depósitos Rcdivisão de Suglonals, encontramos a
Mauprimeiro sob a chefia do maor
ro Costa, que no ano passado expee
dlll 97 toneladas de medicamentos
atendeu 1.041 pedidos perlaz.lUlü a
entrega dc 3.372 volumes.
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preço e
na qualidade

No transcurso do seu sequicentenário. o Laboratório Químico Farinacêutico rio Exército orgulha-se dc cstar atravessando uma fase de plena
ascensão e conceito na sua clientela,
reflete a ação diretora do te[que
Batista da
Lente-coronel
Deusdedit
'costa
'
na orientação das atividades
rfas Divisões acima referidas, além
cll!S outras dependências, inclusive o
pòsl0 Módico, da chefia do tenen-en[ermcira Nair Melo, no que é auxilia(|0 grandemente pelos seus subdircEvcraldo da
tenentes-coronéis
'°rCf'
,
torcf
,
.,
„i, iC()Sta Monteiro c Ivo de Almeida Rc
,)ello c pçi0 tenente Daniel Bcrni,
secretário do Estabelecimento, que
no periodo dc 11 a 21 dc maio em
ATIVIDADES DF. SUAI
Divisões
curso levará a efeito grandes comemorações que assinalarão a passado 150.» aniversário dc sua criarspeclali_..r-sr,
por
gem
Não podendo
do
dentro
no
seu
ção.
gênero
ser o único
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proveitando estas
excepcionais

desdeapenas
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FALANDO AO TEU RETRATO
PASCHOAL VILLÁBOIM

FILHO

Mamãe... Mamães... Mamães. .
(' a palavra que encontro neste Dia,
para di_rr-tc, olhando o teu retrato..^

BICICLETA

Que tudo o que ou disser, na mais linda harmonia,
não c como dizer apenas: minha mãe!
Porque ao dizer, mamãe, tão simplesmente,
meu ser todo estrrmere e tenho a sensação,
dr ter-tc. ainda, a meu lado, — ó minha mãe!

LUXOR

"mglés"
Modelo
(ioda bvrel
"sueco"'
(confo • pedall
e
tquipodos com poria ¦ boga'rdr
gem. gua'do-CO"ente.
tximbo, bolso COm leiromcntas e campainha Nas có,cs
boideou», a.ul e verde

mensais

í: como se o Passado inteiro ru vislumbrasse,
numa aureola dc luz. ao dizer tão somente:
Minha Mãe. .
E me sinto, dc novo. embalado cm teus braços...
E te escuto, enlevado, a cantar, cm surdina,
uma linda canção que começava assim:
"Essa noite, a meia noite, eram desoras.
acordei para ver a Concençio. ."
Y tc vejo. a narrar, maravilhado,
as hiftórias da Cata Borralheira
c da Branca dc Neve c os Sete Anões...
Vcjo-tc. ainda. . pór ne rr.ra -üipáio
aqueles brinquedinhos de Natal...

^^^y
BICICLETA SIEGER

\\

O^odro de o^o espccai c rodas cc*
Equipados com
oras iclcçodo.
oorta-bogcgem,
guardo corrente,
twmba. beiso com lerromcnias e
(Ompc<nha

\
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"«*$*<' Uoáa l,«rel Eou'f__W_W
/\v
• Wad°'3
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porfes cnm pelo bagagem, guardo¦
leco\^>_S?9^W 1(m1 ¦¦'"¦¦' í
<1f£_M, conente bomba, bi. v_ cem
^^PcTprS«ul^^ /^mápsKSçfe mento. e compa._*«) Noi córci
^^^. borrirou*.
^
orul e verde
ât"\~i 1 Tr\
//ÁL_%SÍríi
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Mamãe, mamar, quanto me lembro
daquele diabinho que fizeste,
e da máscara enorme que me deste
dc diabo para usar no Carnaval...
F, nos dias de r\ames, eu dizia:
rcia por mim, mamãe, e tu rezavas.
de joelhos no oralório. aerndendo uma vela...
Náo posso continuar, ó mão querida,
que a garra da Saudade me estrangula,
e um soluço me embarga a voz do pensamento!...
Até à vista Mamie...

MESBLA

-^_w\
^l._
^**J^^

^m "'"' * '••'*••"•• cadaado • umo
llòmulo. no «ompra de uma bicie!«!a.

521/2i^
SEÇÃO DE BICICLETAS - R. ío Posseio.42/5ó-R. Gel. Polidoro.74 .- Niterói i. «JC do Pio Bronco,
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958

'GALERIA

.XADREZ

|d_A 20, INICIAM-SE ELIMINATÓRIAS PARA O CAMPEONATO CARIOCA
INDIVIDUAL DE 1958 - INSRIÇÕES ATÉ DIA 15 (QUINTA-FEIRA) - PARTIDAS DO "MATCH" BOTVINNIK x SMYSLOV - NOTICIAS
T. MADEIRA DE LEY
CAMPEONATO MUNDIAL a contagem, o que lhe garantiria a
continuação da posse do titulo.
Passamos ás últimas partidas.
Faltando apenas duas partidas para o desfecho da luta de titãs entre
1B.» PARTIDA
Smyilov e Botvlnnik, eom toda jusBrancas: M. BOTVINNIK.
tiça considerados oa maiores mestres
Pretos: V. SMYSLOV.
enxadrlstai da atualidade, a vantanem pende para o lado do último,
1, P4BD-C.BR. 2. C..BD-P4D. ...
quo a todos parece dever reconquis- PxP-CxP, ..P3CR-P..-R, S. B2C-C..C,
Ur o titulo de campeão mundial, se 6. PCxC-B2C, 7. D3C-C3B, 8. C3Bjá nSo o recuperou por estas horas, Roque, 9. Roque-C4T, 10. D2B-P4BD,
pois, ao entregarmos esta matéria, 11. P3D-B4B, 12. P4R-B2D, 13. B5Cestava sendo Jogada a 23.« e penúl- T1B, 14. D2D-B4C, 15. TR1D-B5T, 16.
lima partida do encontro, no desa- T1R-P3B,
18. DxB17. B6T-BxB,
fiante bastando empatar para garan- DxPD, 19. P5R-C3B, 20. T3R-D7B, 21.
tir ¦ posse do titulo,
PxP-PxP, 22. TD1R-TD1D, 23. B3TUma pequena série de indisposi- C4R. 24. CxC-PxC, 25. P4B3-B3B, 26.
ora
um
afetaram
ções de «aúde que
D5C-TD1R, 27. TxPR-DxPB, 28. TxTora outro dos contendores, desde o BxT, 29. D5R-DxD, 30. TxD-P3C, 31.
"match",
sua
mar- T7R-P4TD. 32. T7CD-T3BR, 33. T8Catrasou a
inicio do
cha e, nos últimos dias, emprostou R2B, 34. R2B-T3D, 35. R3R-B5T, 36.
mesmo um ar de guerra de nervos T7C xq.-RlC, 37. T8C xq.-R2B, 38.
ao íim da peleja, havendo a impres- T7C xq.-RlC, 39. T8C xq.-R2B, 40.
B_o de que com isso os dois adver- T7C xq.-RlB, 41. TxPT-P5B, 42.T7BDaárlos ganham tempo para refazer P4CD, 43. R4R-P5C, 44. TXP-T7D, 45.
os forças ou para estudar e preparar R5R-TXPTD, 46. T8B xq.-BIR, 47.
variantes de surpresa. Como Já 6 do B7D-T7R xq., 48. RíiB-P.CR, 49. PxPdomínio geral, com o resultado da T7B xq.. 50. R5R-T7R xq„ 51. R4B22.» partida a contagem ficou favo- P6C, 52 T8CD-P7C, 53. BxB-TxB, 54.
rável a Botvlnnik por 12 a 10. Nesta TxI'-P5T, 55. T2TD-T1TD, 56. T3Taltura, como frisamo_, apenas um R_B, 57. P4TR-R3C, 58. R4R-R4T, 59.
empate já lhe c suficiente para ven- R4D-T1D xq., 60. R4B-T1R, 61. R5Dcer a contenda c novamente tornar- T1D xq., 62. R5R-T1TD, 63. R5D-T1D
ge campeão do mundo. Já a Smyslov xq., 64. R5B-T1CD. 65 TXP-T6CD. 66.
são necessários' dois trluníos seguidos R6D-TxP, 67. R7R-T6CD, 68. T6TDpara perfazer doze pontos e empatar T2C xq., 69. R6B-T5C, 70. T«*D-T5T.
71. T6R-T5C, 72. R7B-T2C xq., 73.
T7R-T5C, 74. R8C, e as pretas abandonaram.

VINGANÇA

#

Um pequenino viso?! côr de topázio recebe na cabeça uma car-r
ga de chumbo, morre e vai para
o céu.
Penalizado, S. Pedro procura
agradá-lo.
"Dize-me visonzinho o que
mais desejaste no mundo — nós
aqui te satisfaremos!''
Com um olhar carregado do rail-,
cor de toda uma raça sacrificada, o vison côr dc topázio responde:
"S. Pedro, quero uma capa
feita com... pele de americano!..."

Brancas:
Pretas:

*

da indisposição 'que o impedia de jogar, tendo sido marcado, então, um
novo dia (29). Ora, postos os relógios a andar nesse dia, com o primeiro lance de Botvlnnik (brancas),
foram-se esgotando l.ngos minutos
sem a chegada de Smyslov, ate que
este apareceu, apressado, e, mesmo
de pé, íol replicando ao lance de
abertura de Botvinnlk, sentando-se
semente depois de ter jogado e de
ter posto o relógio do lado do adversário a funcionar.
O severo regulamento da F. I. D. E.
(Fédératlon International des Echacs)
previa que, se o campeão não so
apresentasse para jogar no último
adiamento, perderia automàtlcamento
o ponto. Dai, o vigésimo encontro pelo «*ampeonat_ mundial ter começado
sob a intensa expectativa, que foi
multo longe, quando, log0 após os
primeiros lances, tomou a partida um
rumo nada clássico ao adotar Smys"Defesa Holandesa", numa valov a
riante multo original e ativa. Concentrou peças sobre o roque inimigo, forçando Botvlnnik a usar de prudência, porém, já no 26." lance este
havia neutralizado a iniciativa da»
pretas, conseguindo mesmo ficar em
posição preferível. O desafiante, entretanto, jogando com cautela dernasiada, não se aproveitou de sua passagelra superioridade e, depois da
troca das damas, mais ou menos forcada, por uma hábil e bela manobra,
tipicamente sua, obrigou Smyslov ao
empate.

*

Brancas:
Pretas:

19. PARTIDA
V. SMYSLOV.
M.

(De/. Holandesa, por transposição)

BOTVINNIK.

PH. — De/ Caro-Kann
1. P4R-P3BD. 2. C3BD-P4D, 3. C3BB5C. 4. P.ITR-BxC, 5. DxB-C3B, 6.
P3D-Í .!R. 7 P3T-B2R. 8. P4CR-CR2D,
0. P4D-C1BR. 10. B3R-C3C, 11. D3CB5T, 12.D2T.C2D, 13. Roque TD-D1C,
44. P4B-PXP, 15. CXP-C3B, 16. CxC
Xq.-Bxtí, 17. D2B-B5T, 18. D3B-C2R,
P5B-PRxP, 21.
19. R3D-P3CR, 20.
B4BR-D1D, 22. PxP-D4D, 23. D4CB3B, 24. TR1R-P4TR, 25. D3C-P5T, 26.
D4C-PxP. 27. BxP-RlB, 28. B4R-D7D,
_g. P3B-T1DÍ 30. T1BR-C4D, 31. B2DTJÉD, 32. DHR xq.-R2R, 33. DxPC xq.T2D, 34. TDIRÜ-D8T xq.-BlC! xq.
cl.se, as pretas abandonaram.

CORAÇÃO MATERNO
A DRAMÁTICA

_0.« DARTIDA

1. P4BD-P4BD, 2. C3BR-P4BR, 3.
P4D-PXP, 4. CXP-P3CR. 5. P3CR
B2C, 6. B2C-C3BD. 7. C5C-C3BR. 8.
C(5)3B-0-0, 9. . 0-0-P3C,. 10. P3CB2C, 11. B2C-T2B, 12. D2D-D1BR, 13.
C3T-T1D, 14. TD1D-C4TD, 15. BxB17. C4D16. C(3T)5C-P3TD,
CxB,
B3T, 18. D2B-P5B, 19. C3B-P3D, 20.
C4D-T1T, 21. C5D-CxC, 22. PxC-TlB,
23. D1C-D1R, 24. B3T-C1D, 25. D4RD2D, 26. R2C-D5C, 27. P3B-D4T. 28.
C6R-D4B, 29. C4D-DxD, 30. PxDPxP, 31. TxT-RxT, 32. PxP-B2C 33.
B2C-P4CD, 34. T2D-R1R, 35. R2BR2D, 36. C3B-BxB, 37. TxB-C2B. 38.
R3R-T6B xq.. 39. R2D-P6C, 40. T1CP4TR, 41. P3T-P4TD, 42. PxP-PxP,
43. T1TD-C3T, 44. T7T xq.-RIR, 45.
T8T xq.-R2B, 46. P5RI-PxP, 47. C5C!
xq.-R2C, 48. C6R xq.-R2T, 49. Empate.

Noticiam de um rincão da lt_- Smyslov,
que, após sua última vi'
lia, que uma camponesa dc Ac- tória (na .10.')
foi acometido de inquaviva delle Fonti, na provincial disposição,' adiando' por vários dias a
rie Bari, aos 59 anos rie idade en-1 disputa da vigésima
partida, ainda
trou para a escola primária, ten-j
minutos para o
do por mestra uma jovem de 24! chegou atrasado novefazendo
crescer a
inicio da mesma,
primaveras que muito elogia a
aplicação de sua inesperada alu-! nervosidade do ambiente quando do
na. A camponesa resolveu agora derradeiro adiamento, Dc fato, èsí*
aprender a ler, pnr este torio-po- encontro deveria ter se verificado no
deroso motivo: em breve, scu fi-j dia 24 dc abril c Smyslov pediu translho vai emigrar e ela quer ler| feréncla pnra 26. Chegada a nova
sozinha as cartas do seu rapaz... data o campeão alegou ainda o curso

PRETA

MÃE

Mãe Preta, que saudade a minha!
Sabe? Já estou crescida!
Já n5o choro por nina tolice qualquer.
E para que chorar? Você já não me ouve...
Esti tão longe.,, está no céu.
E outros me diriam irritados: não chore!
Você já é uma mulher.

21.' PARTIDA

Pr.'—

Def.

Siciliana

1. P4R-P4BD, 2. C3BR-C3BD. 3.
P4D-PXP, 4. CxP-C3BR, 5. C3B-P3CR,
6. CxC-PDxC, 7. DxD xq.-RxD, 8.
B4D-R1R. 9. P'TD-P1R, 10. P4B-B3R,
11. BxB-PxB, 12. T1BR-B3T, 13. P5BBxB, 14. TxB-R2R, 15. TID-PCxP, 16.
PxP-TDlD, 17. TxT-TxT, J8. P3CDT1CR, 19. P3C-P4TR. 20. PxP-RxP,
21. T2B-P5T, 22. PxP-TITR, 23. C1D.
Empate.

A PARTIDA

«

«

22.", SENSACIONAL

Quer nos parecer que Botvinnlk,
embalado pela agradável impressão de
comodidade que lhe proporcionaram
os empates nas vigésima e vigésimasentiu-se
muito
primeira
partidas,
confiante ao disputar a 22.' e ante"match",
penúltima ilo
quando já lhe
bastava outro empate para reaver o
título das mãos oV Smyslov.
Um demasiado •¦ inibidor sentimento de segurança fêz com que o (lesafiante jogasse com exagerada passividade c mesmo certo aeademlci.mò,
que lhe foram fatais. A crescente
c ameaçadora iniciaUva de Smyslov
sobre a ala do rei foi desconhecido
por Botvinnlk, o qual se limitou, a
bem dizer, a lances contemplativos
diante da ação desenvolta das pretas.
Com essa derrota a contagem passou
a ser 12x10 a favor dc Botvinnik. Eis
a partida:

Mãe Prela! Mãe Preta!
Mande al de cima, mande rorrendo um conselho seu,
Mãe Preta, meu roração está cheio de dor.
Mãe Preta! Mãe Preta!
Perdi meu amor.
Mác Preta, estou sofrendo, estou chorando.
Mãe Preta, com sua doçura
Alcance de Deus êste favor.
Mác Preta! Mãe Preta!
Eu nuero de volta o meu amor,
LEMOS

mais uma oferta 111!
¦ ElZSiCELi^i

PD. — De/. Holandesa

XADREZ

ou

equipado

aproveite «sta semana para

¦ Kd ¦
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"SAÜ!"BA1

1) Dxç3? (am.2-Td4).
1... C joga, 2. TdS
No dia 3 do corrente, o C. E. M. D.
1... Ce4, 2. T4-.5
E. C. A., órgão que controla as atl1... 6-6,'2. T6-Í5
vidades esportivas na Light e com1... Cb7, 2. Cb4
panhlas associadas, promoveu a rea1... Dxd7!
lização de um grand.. Torneio Relâm(Tema: Correção negra).
pago com a participação das fortes
equipes do Telefônica A. C„ Força e
1) Tg4? (am.2-Bt3).
Luz A. C, Gas A. C. e Suprimentos
1... Bb5, 2. Cbl
A. C, constituídas por categorizados
1... Tg5, 2,Bxç4
jogadores,
1... Dxd7, 2. Dxç5
A vitória coube ao Telefônica A. C,
1... Tb2, 2. Cxç3
em cujo quadro formaram enxadris1...TC8!
tas da primeira ordem do D. Fede(Tema: Anti-Half Pin).
ral, como Carlos Paraski, Cláudio
Bandeira de Melo, Dr. Renato Rég1) D|5I (am.2-Cb4 e Bxç4).
nler, Carlos Franklin. Nicolau PoÜf 1... Bxb5, 2, Cb4
dor e Afranlo Salgado. Nos lugares
1... Txb5, 2. Bxc4
subseqüentes ficaram as equipes do
1... Pxb5, 2. Cb4
Força e Luz, Gas e Suprimentos, nea. IV;', Dxd7, 2. Dxç5
ta ordem.
O C. E. M. D. E. C. A. está desenN.» 10 — Idéia Temática — Mudanvolvendo elogiável atividade na prode mate (3); Mud. do Defesa (1)
ças
gramação de futuros torneios de xa/
drez entre as diversas equipes que
Aporeiite;
constituem a base da organização 11ghteana, o que é motivo d« para...Dh5, 2. Tdfl
bens, que daqui lhe enviamos.

Inaugura-se, hoje, em São Paulo,
o Campeonato Brasileiro Feminino,
promovido pela Confederação Brasileira de Xadrez, de acordo com seu
calendário • para 1958.
Figuram nessa interessante prova,
que visa à ampliar a base do cultivo
do Jôgo-ciência em nosso pais, várias das mais fortes enxadrlstas brasileiras, algumas já com experiência
internacional.
Em nossa próxima seção daremos
resultados e maiores detalhes sóbre
êste importante torneio,
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Mate cm dois
vemos prlo. trabalhos acima. Byron
Gaspar tem concorrido com brilhantismo para enriquecer a arte «le compor problemas de xadrez, com produções de grande teor técnico e origi. .
nalidade.

...Txf4. 2. Td7
...Pxd4, 2. Te5
Chave:
Dç.*)

DxfS).

(am.2,

Real:
...Dh5, 2. TeB
...Txf4, 2. Cg3
...Pxd4, 2. Dxd4
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PERGUNTA

Que aesto jaz Você

Foi em 1906 que começamos a
queimar divisas comprando gasolina. Até então o querosene era
praticamente o único derivado de
petróleo importado pelo Brasil em
grandes quantidades.
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Que gesto faz Você
Nêstc momento?
pois Lá para onde /oi
também há vida.
É mesmo Lá, a t.erdrtd.i.n Vida.

VOCÊ SABIA!

i»

SoIuci.es dos problemas
seção anterior:
N.»
N."

Os problemas dc hoje são uma pequena amostra do quanto se pode
esperar do seu autor, talvez um dos
mais novos compositores brasileiros,
já considerado um valor marcante
da problemistica nacional. Laureado
em competições estrangeiras, c imo

Neste momento?

Ajudar-me tião quis
A tirar a lentbratiçn.
Nem ao menos tentou
Curar esta ferida...
LUIZA FERNANDA

... mas "snob" no sentido verdadeiro, isto é, pejorativo e não
como erradamente o empregam
alguns cronistas sociais.
Aquele jovem autor (snob)
disse um dia ao grande ator Lucien Guitry:
"Eu gostaria muito de ler
para o senhor a peça que venho
de terminar."
Guitry que estava de bom humor responde:
"Com muito prazer, meu
jovem amigo; venha almoçar em
minha casa num dia da próxima
semana. O dia que lhe convier.1'
E o jovem autor (snob). tirando do bolso um caderninho faz
menção de consultá-lo, ,
"Espere... Segunda-feira
almoço em casa da princesa Murat; terça com o conde ClemontTonerre; quarta com Boni de
Castellanc; quinta com a duquesa; sexta na embaixada da Espanha; sábado com o ministro do
Exterior... Quer marcar na outra semanna?"
E Guitry, distilando ironia, finjc rememorar:
"Vejamos... na segundafeira vindoura almoço com minha fornecedora de manteiga; térça, em casa do meu açougueiro;
quarta com o padeiro; quinta
com o dono do armazém; sexta
com um fruteiro que conheço faz
pouco tempo; sábado com meu
pedlcure chinês, — ótimo sujeito!
Como vê, caro amigo, é totalmente impossível. Deixemos a
leitura de sua peça para... o
mês que vem!"
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BELO HORIZONTE
Na semana que foi de 19 a 27 de
abril último, jogou-se na linda e progresslsta capital mineira um torneio
amistoso, em que tomaram parte alguns elementos do enxadrismo nacional, entre os quais os ex-campeões
brasileiros Eugênio Maciel German e
dr. J. Souza Mendes, o mestre urugtialo Rubio Aguado, também cx-campeão de 6eu pais, além dos destacados enxadrlstas Areollno Azevedo (S.
Paulo), Jorge Lemos (Distrito Federal) e Rubem S. Lima, Mário Bawden e L. Canabrava, de Minas Gerais.
Venceu a prova, com méritos, demonstrando estar em muito boa forma, o mestre brasileiro Eugênio German, totalizando 6',_ pontos em 7. invido. Em segundo lugar chegou o jovem L. Canabrava, com 4',. pontos,
e apontado como nova revelação mineira. Em terceiro, chegaram empatados (4 pontos) o uruguaio Rubio
Aguado, Souza Mendes e Areollno Azevedo, pertencendo os 6.°, 7.» e 8. postos, finalmente, a Rubem S. Lima,
Mário Bawdcn e Jorge Lemos, que
perfizeram 2... 1.4 t 1 pontos, nesta
ordem.
Pelas impressões trazidas da acolhedora capital montanhosa, a referida prova correu em grande ambiente
tanto técnico como esportivo, tendo
havido algumas partidas de relativo
valor teórico. Sentiu-se o mestre uruguaio Rubio Aguado de não t<r podirio levar a Belo Horizonte scu melhor
estado de saúde, o que o impossibilitou. de certo modo, de uma atuação
mais concordante com sua elasse e expertencia internacional.
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CAMPEONATO BRASILEIRO
FEMININO

A pontualidade é uma forma
de respeito pelos outros. É tambem, até certo ponto, um ato de
consciência: uma entrevista é
vim contrato expresso ou tácito
e aquele que deixa de comparecer não só falta à palavra, como
abusa cio tempo alheio.

N.° 10
"Schach-Echo" - 1056
(2.n Menção Honrosa)
BYRON GASPAR
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CAMPEONATO CARIOCA
INDIVIDUAL
Comunica-nos a Federação Metropolilana de Xadrez, que, dc conformidade com o «eu calendário, as provas eliminatórias para o Campeonato
Carioca Individual, dc 1958. terão inlcio n0 dia 20 do corrente mês (terçafeira) — o prazo para inscrições terminando lmprorrogàvclmcnto na data de 15 (quinta-feira I.
Os clubes deverão enviar seus oficios contendo as inscrições dos assocfados, até o referido dia, para a sede da Federação, à Avenida 13 dc
Maio n." 13, 23.» andar.

Sfandard

N.° 9
"Schachklub Frankentahl" - 1957
(8.a Menção Honrosa)
BYRON GASPAR

1. P4D-P4BR, 2. P3CR-C3BU. 3.
B2C-P3R, 4. C3BR-B2R, 5. Roque-Roque, 6. P4B-P3B, 7. C3B-P4DI 8. B5C'•'¦>''%/'
'tfffló/'
CD2D, 9. P3R-D1R, 10. D2B-R1TI, 11.
^____íí;1
W/ffly
C2R-P3TR, 12. BxC-BxB, 13. PxPPRxP, 14. C4B-P4CRI, 15. C3D-T1CR,
16. D3B-B2R, 17. CR5R-C3B, 18. P3BB3R 19. C5B-BXC, 20. DxB-C2D. 21.
CxC-DxC. 22. TD1R-T2C, 23. T2BP3C, 21. D3B-D3D, 25. T2BD-B2D, 26.
P4CD-P4TR, 27. R1T-P5T, 28. PxPPxP, 29. P4B-TD1CR, 30. B3B-B1R!,
Mate em dois
31,
D2D-D3TR,
32.
D2R-P6T,
33.
T(2)1BD-T7CÜ, 34. BxT-TxB, 35. D3B"MudanN." 9 — Meia Temática —
D5T. 36. P5C-B5T!, 37. DxT-PxD xq.,
radical".
38. R1C-P4B, e as brancas abandona- ça
ram.
Ensriios:

Brancas: V. SMYSLOV.
Pretas: M. BOTVINNIK.

*

Mác Preta, sabe?
Sua menina de você nunca esqueceu.
Em meu coração de mulher tenho, bem guardado,
Tudo de bom que você... lá escondeu.
Màe Preta, lembra quando você me acalentava?
Todo sofrimento de menina, você, Mãe Preta, espantava.

DIVA

M. BOTVINNIK.
V. SMYSLOV,

Brancas: M. BOTVINNIK.
Pretas: V, SMYSLOV.

PONTUALIDADE

DO PROBLEMISTA"
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Motor d. V. H. . . - 3.550 R. P. M.
50/40 ciclos. Garantia de 1 ano.

pláit.co e celote».

modtiro,

TEMAS E COMBINAÇÕES

I*'

i

4

é

X&m H

Hí

'

...

.-.Ali

3H1

¦ II ,'«•

Üi

m m mim

"__.
<__¦

^^^^K^mmmmmmWm^mmW^^^^^^^è\^X\^i- ' "^""^<^*.' i
^___________T^_________________nF^~—_í?—~w*íi~-' *té
^\ /
^H ______r ___________ _____¦_________

jr

_______ \f'

H-_i__^
mi\
^v
mii

¦**

B

:iiJ^^*<'**'''*—«i"*^*™

_^_ÍW______í__>//C«vf'^^_L-»- *»-3j*^â(

W\m\**ri nTi*~ít^

i«' íhA' i

___^_«ff¦ f I; «W

~'" r
- \l_f «f*y > ¦* -

'ir,
T***

~-

mimÇr

Xjjfmmfiti

IMMMPíRTaDORl DE MAQU.NBS E IÜT0M0VEIS LTDI.
Pth** li*ri<* *ic Drumond. 4 B e C - Tel: SS-S4S2 - Ru» Figueira de Melo, 372 - Tel. 54-W04

Rua db Rosário, 140 • Tcl: 52-6428
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A posição deste diagrama verificou-sc na partida entre Kiinig «iugix.lnvoi e Prins (holandês), no Torneio dos Primeiros Reservas. Hastings. 1938 Após o último lance das
pretas (Prins, o iugoslavo não perdeu tempo e arrematou o Jogo com
um simples e elegante lance que fêz
imediataabandonar
o adversário
mente.
Deixemos Ml leitores a agradável
tarefa de análise.
Apenas adiantamos que. o tema explorado
pelas
branaes, para o fulminante ataque, é
o conhecido motivo da diagonal eníraquecida pela eliminação ou pelo
desvio da peça que a fijcali.a.
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COLUNAS DE ÉDIPO

Jogo de Sockets

Soluções

morca Croftimo^

PALAVRAS CRUZADAS — (Para novatos) — HorlxonUls: AcaSapo.
Imagem.
T*r»mí!*r.
U.
Abi. Are. Ate. Abarem. Rlnite.
Oca. Ic<S. Ara. Ratada. Idas. Locomotor. Alara. Vertical»: Aro.
Ci. Amír. Temem. Ala. Tabacal. Aparato. Afanado. Retirar.
Sabor
Metas.
Amídol.
Cama.
Aca. IU. Or.

De 1.098, por 888,

m .-^Mu Dc2-498, 1 Q Q Q I
apenas
I
(fí^fcAyFj P°r
¦<^^á^CXX^- Inicial... 300,
_j„*r
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Mental...

/
150,

¦ ;

j

w-so 22/23 errti. indinável a 45\ Capccidado de |
' ;• j
corte 2,5 cms. Garantia de 1 ano. Aproveite

100,
Inicial.. 1)5, — M«mal
Coi«o d» fo#«a t»p«t«al pintada.
Mtdida d» 10 a 24 míümtrra».
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958

4." Caderno

/^V CHARADA*
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COLUNA/ DE EDIPO

O AEROMODELISMO NOS JOGOS INFANTIS
.MAURO CLÉ.MENT

Sob o patrocínio dos nossos con- F. C. Santa Cru., 100"; 3.1?. Ivan
frades do ".Jornal dos Spò-ts", foi Boticelli, Piò-Americano, 86": 4o.
levado a efeito no dia IV dc maio. Marco Aurélio C. Mâssori, E- T. C.
o,
quinta-feira; a competição cie ae- Santa Cruz, 77": 4 Antônio Gonrcmodeiismo dos "VIII Jogos In- raives Medeiros Filho, 77"; 5o,
t-ai-BUa-OfuiOU-tlCü GAOIDCA
fantis'' sagrando-sè campeões o. Mareio Vieira Lobo, Anglo AmeriAmerica Futebol Clube e a Escola Bano, 68"; 6o, Ephim ShTugeh, AnTécnica de Comércio Santa Cruz, gí_t Americano, 59": 7' Àrmindo
respectivamente na série dos chi- Jeso. Nascimento; Pio-Americano. 49"; B. Celso Uribe c!e Castro,
bes e na série dos colégios.
Os resultados individuais apie- Anglo Americano, 43"; 99, Carlos
CORRESPONDÊNCIA — Toda cor
PALAVRAS
CRUZADAS
Alberto Grassani; Santo Agostirespolldència para esta seçáo devi sent ram os seguintes resultados: nho, 30": 10° Paulo José Barbosa,
Li(Para veteranos)
ser enviada a: DINALDO ALECRIM Çoiéffios— 19 Carlos Alberto
Santo Agostinho, 23": 11. Alexan- Redação dn correio fl» Manhã - ma, E- T, -• Santa Crua. 229 ; che S. Lteit. Vieira. Santo AgosWALTER — (Riu)
Av. Gomes Freire, 471 - 3.» andar,2";*-, Áiiomar Hermínioi Pereira, E. tinho, 21".
Clubes — 19, Roberto Pinheiro,
Rio.
América 112": 1°, Itabira Correia,
Vasco, 112":•*?. 2o, Rcdolfo Htihn. S.
MOSAICO ENIGMÍSTICO
R. O., 03":
José Carlos A. Maia
emedestacados
lialhcs dos mais
••Torneio e Murilo Ferreira de Almeida, A*
Ao
brasileiros.
mistas
dc
Esteve presente á solenidade
da Ami/.de". cuia publicação se- merica, BI"; 4o, João Carvalho, S.
Inauguração da «crie do Circulo
tá no dia 25 rio corrente mês, R. O. 90": õ°. Henrique Tirkionlcz,
F.niginistico Paulistano uni grupo
concorrerão compositores e solu- A. C. M-, 89"; 6°. Jaime Augusto
de confrades do C.E.C. que.
cionistas
e toda a sua correspon- ria Silva Marques .Ir., A- C. M.,
assim, levou aos nossos colegadéncia deve ser dirigida a: Nei- 77": 79, Alexandre S. Leite Vieibandeirantes o aolauso e o apoio
son Rolando -- Caixa Pcstal, 313 ra. Copacabana, 67"; 89, Túlio Rade todo o C.E.C. por lâo slgCampinas, SP.
nlficativa realização',
Já se encontra á venda na sede tista Colares, Vasco, 65": 99. MaDr. Lavrud e exmà. sra , Minnie
do C.E.C. iRua da Quitanda. 41 rio Ferro Lima. S. R. O., 64": 109,
Mouse, Miòkey Mouse;. Farmáciasala 11, 4." andar] b primeiro Mirl-çi Beviláqua, Vasco. 63": 119,
tico, Ilydio c S.ui Tanaz constlfasoiculo do monumental Dicioná- Carlos Alberto Grassani, Conacatulram n caravana carioca prerio de .Sinônimos, de autoria do bana. 58": 12°, Celso Urbe Castro,
sente aos lcstejos do Circulo
consagrado charadista Raul Pe- Flamengo. 48": 139 Maurício SUEnigmlstlco Paulistano.
trocellí,
O Grêmio EriigrntsUÇo CampineiR.
••Torneio
o
t: sempre ouortuno lembrar acs vá, Flamengo. 42"; 149, Antônio
ro está organizando
M.. 39": 15.9
nossos colaboradores que o valor Marsicano,
ria Amazide". comemorativo do
rie um trabíilbo charadistico ou Paulo José Barbosa, Copacabana,
primeiro aniversário ria entidade
cruzádistico não e au.'-rklo cm 35": e 169. Jorge Pastus!.ak, Fiaenigmictica de Campinas, fcsse
função rie sua dificuldade. Um
será publicado pelo
torneio,
"Correio que
trabalho difícil,"também pode ser mengoPopular" daquela cuiaNa classificação i.,or equipes, na
mal feito...
de, por certo, apresentará tra-
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série colégios foi campeã a EscoIa Técnica de Comércio Santa
Cruz, vice-campéáo o Colégio
Pió-Americano, em 39 lugar o Colégio Anglo Americano, em 49 o
Colégio Santo Agostinho c em 59
o Ateneu Dom Bosco, A equipe da
Escola Técnica de Comércio Santa Cruz obteve o novo recorde
dos Jogos Infantis, setor colégios
perfazendo o tempo total rie 40í
segundos.
Na classificação por equipe, na
série clubes, coube ao América F.
C, a primeira colocação, sendo
vlce-campeãò o Serviço de Re.reação Operária, 39 o C R.Vasco da Gama, 49 a Associação Cristos; 29, Amauri M- Ferreira, com
lã de Moços, 59 o Copacabana A. umodelismo da A< —C. AWilson de 144,25 pontos.
Clube, 69 o C R. Flamengo e em Cronometristas
79 o Grajaú T. C. e o G.E. Mara- Sousa Correia, Ricardo Carreiro, Categoria Infantil — 19 Roberto
Adilson Guimarães. S. Morimolo, Pinheiro, com 203,50
cana.
pontos.
Almir Moreira Matos e Alfredo ASSOCIAÇÃO MINEIRA
DL
Foram as seguintes as aulori- Oskay.
AEROMODELISMO
dades que colaboraram nesta com- PROVA
CaiMPEONA(EXTRA
Estiveram em visita à sede so*
petição. Direção Geral — sr. PauTO) DE ACROBAC1A
ciai da Associação Carioca de Aclo Négreiros de Andrade Pinto, direter _¦> Ser-- cíl* Aém.madcli'.- Realizou-se domingo próximo romodelismo, membros da diretomo dos Jogos Infantis e Presidèn- passado, na pisía a;' As_oci_ção, ria e associados de uma das mais
le da Associação Carioca de Acro- uma prova de acrobacia, extra- novas entidades de aeromodelismodelismo e o sr, Celso Fernandes campeonato, com os seguintes de- mo, a Associação Mineira de Aeromodelismo, quc no próximo mes
Vianna, secretário da Associação sultados:
Categoria Livre — 19 César A- de julho comemorara o primeiro
Carioca de Aeromodelismo,
Juiz — José Barros Braga Jü* guiar Gama. com 558.50 pontos; aniversário de sua fundação.
irior, direto'- técnico da A. C- A. 29, Hélio Rodrigues, com 379.75 Esta delegação estava composta
Diretor de Concurso — lasson pontos: 39, Adilson Guimarães, dos srs- Mateus J. Rodriguei, Amadeu A- Rodrigues, Wander Li*
Grysàgóribes; diretor dc concurso com 341 pontos.
Clau- ma Filho, Nilles Natal, Efigenio
Categoria Juvenil
da A C. A.
Apontador — Celio Fernandes riin Gama Cruz (Vice Campeão Eleodoro dos Santos. Ronaldo
Vianna, diretor da Escola de Ae- Sul Americano), com 518.50 pon' Wagner e Mario Nascimento.
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HORIZONTAIS
, 15 — Prevenir.
• 1 — Diz de uma batalha entre naVERTICAIS
vi os.
—
Criancinhas.
fl — Aprimorar,
' 1

— neceDei.
ría.,.ph„,-ciclideos.
2 ~ Peise brasileiro ria família doi
—
R
Impetuoso,
: n — Aumentam o
rip.
10 — Substância extrairia da raiz ria 4 — Variedade de préstlmo
íeldspalo verde.
—
asar..
¦
6
Separar-se de.
12 — Dn-iias.
9 — Lugarejo.
13 - Curaria.
111 — Engolfar-.e.
II - Relativo ao paiariar. 13 — cidade da Nova Caledón,.

(Para intermediários)
VIOLA — (Rio)
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SORTEIO

I

Im qualquer compra superior a Cr$ 1.000,00
V. concorre ao sorteio de:

/

7

TELEVISORES - GELADEIRAS
ASPIRADORES - ENCERADEIRAS
LUSTRES • ETC. ETC.
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OU O VALOR DE UM DESTES ARTIGOS. NUM

fl
|13

|Í2~1

|14

emãtx

15

(CRÉDITO SILVESTRE)

V

IÜSI8I FUNCIONAI
tntrs.a • 215,00
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HORIZONTAIS
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RIO

VIOLA

CEC

,< pmtflçi-. • 225.00

VERTICAIS

Abreviatura: Antes de Clislo. | 1 — Palavra francesa quc siju ilica
Dêclmo-teroeiro mes do c.ilen-. cabo e aparece em muit-s de-

clário

maia.

slgnaçõcs

n ¦
ia

Protóxidu dc cálcio.
!
Pompa.
j
Lagoa no Estado rio Am.ion.Tl, .
Prende.
.
Despegar-se ria terra Ueroola-1
no).
'
Pliuila da família das Lejumi-,

17
18

Aquilo que se f...
Outra coisa.

nosas-PapIllonáceas.

2
3
4
s
7
9
12

—
—
—
—
—
—
—

gcosráficas.

F.stría.
Uma das l.ucais.
A pátria.
Anel dc cabelo em
Gar.e da China.
Larápio.
Jogo rie cartas,

espiras.

13 — CompalxSo.

1' — lrtaric.
I 13 — Truta-de-conde.

_____!

(Para novatos)

JACOBO ELIAS — (Rio)

1 [» ü p

•*

J U I.

ASPIRADOR DE PÓ AIN0

INCERADHRA LUSTRE NE
intrado • 440,00

LUSTRE CRISTAL J luiit
entrod. • 130,00
9 íftit.çòe» • 130,00

U pmtotòts • 440,00

f

9

'—
RfFÍI6ER»D0« RflVHtATOI
1,5 pês
tntroir- . ..180,00

i« prtsttKÒi* • 2.180,00

c-?t

&>

t 1 —
} —
4—

i - Fileira.
— Campo plani»
— Apie.cntaç.o
f, — Cs'.i.*»do.

9
10
12
H

—
_
—
—

Í8
23
J*
2«

—
—
—
—

.__.
_-_.. ^|
Adquira, na Galaria Silvestre, tudo poro |
'
f
maior conforto e beleza do teu lar t ttró
mais um dos inúmeros privilegiados qu» |
I
concorrerão ao

FABULOSO SORTEIO SILVESTRE !I
J

o sorteie será realizado ne preiim. dia W 4* )*«_»•, I
na TV-TUPl Canal 4, em horário quo sor. prerlo- |
mente anunciado.
>

Total - 41.500,00

^**>*S^^S

ÇBUsoioêàaS

—
—

71"

tntritfs • J4J5.00
Í3 pmitiitt • 2.425,00

próprio GALERIA SILVESTRE,

* P-teme o.* 1 _ft da S. A. Rádio Tupi

:j
:*
I_
>t

HULLARD

|
Bestando paru isso, mencionar no verso do
talão de compra, o seu nome • endereço, I
'
colocando-o na uma que se encontra no

EMERSON 21"
tnflodo • 3.4.5,00
19 piettoçôei • 2.425,00

í!

TV

:'

TV

1 — Obí-rv»,
S — Fulsr muito
10 — Bítráquto «nur<* d* t*mU'* -Oi
ranid-OS rtc Vflf m»!j ou menos verruco»».
11 - RíflfNo ri» um objeto n» i*uU -• Costel» interior do boi.
II - IV.dítle d»s nifdida* «itririj*,
eqvn\ Alcnt- • cem metroj quadrado».
Mesmo.
16
O mesmo q^if iberím,
r; li>tl«m*tSo d« mvtoos* nasal.
15
Cabars* dc IndtfenM,
ri»nt» bv__il__» d* Umilia das
19
('»parida_-»í. «ur creict n» r«-

1

tntroda • 549,00 i
14 fmtoçôn - 549,00 I

Exatamente! Compre V. o
que comprar, acima de mil
cruzeiros, e terá direito ao
formidável e original sorteio
que lhe dará um dos artigos
acima descritos, ou o
famoso C .S. no valor do
objeto sorteado.

HORIZONTAIS

_____[

Í.C3_

do d- la.acn
pompcia.

Tirar de oi'de estava.
Gôfto: paiadar.
Limites: aive*.
Cloridrato que íp emprega e
fotomaíía.
Leito e jetis pevtence*.
Cicb.ça «e mau t^sto.
Pedra.
Suhxo _e_lf_a_vo de protií>-o

>
LÂMPADA DA MES.
ultra tisecioBst

RiOlO

576,00

MUllARO
tntr-Mlfl • JO" 00

14 prtshKMs -

200.00

>fOTA — As solucôí- désie pro-;
blerrt» con-Um d* uni pequeno quaoro. nejit cademe.

CHUVEIRO AUTOMÁTICO
LORENZETTIOUKADIRce-i
d-sv ndsr

14 prfstKtn • 135.00

tntn.de-133 M
t p-e-tn-ies • 133.00

1

tíí». da catuisa.
Atur.
Ntmhsd* dc í*to*.
Partida».
Que opca * Jm-moc/A. .
E_tc«de r-a Uicira,

DICIONÁRIOS — N'e*!a %tfka são]
adotado* os s*futrtt*_ Scxlcc«: Peque-1
r.o Divtor.irio Brasileiro da LlRgua
Portugufsa iG Baroso-H Limai, 9»
<-dlc*o, Leio Popular (ed. de It-Sl.,
Sesuter ted. de 1SBS». CootemporSnro
d* Francisco F_m*nd-_, MorsossllâblVESTlCAiS
cos de Caaanova* <!• rdlçâo), Ja-i
PV4»Ú i3* edicío» r Lrial Jor.'
ArjoU.
Choc-.pre iFibnlw). Pto\--__w de
Açus.
Pto^rvic* On-;tr»i» dojTit_i_ tUáfl ac_ dtKíodtnlt* Limem»,
Dr. tjivtud e Vocabuatlo Aatropo-i
de Matoma.
tn_r_c. d« Udact.
t_B_\_». .._»(,_

LUSTRE com 4 t_.es (r
tires no.emis
tntrods • 115 C.

crio XÍkvesf re
f\
\Jê

oOpO?GCÍOdCJS
palácio dai ar
y >'ca :-s,-t--

1
'ü^gf

i,.;:cci

po*

dú-wí

CO .OJC3

S.. da Ttotro, 1
Goiorto)

FERRO AUTOMÁTICO NAU14 OU SKMtlS
_rtra4a - IM.S*.
• prtUHbtl • 150,00

CINZEMO

FABRICANTES OE APARELHOS DE llüMINâ^â©

Í5»

•'»»"»*P^"sW4"B,"W<PPQIll^

4." Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 dc Msio de 1958

F «
BATENDO NA MESMA TECLA
Ao iniciarmos esta coluna, há
três anos passados, pretendíamos
modestamente colaborar corn
nosso esforço para que os assuntos de odontologia, explicados
claramente pudessem ser compreendidos pelo público em geral, alerlando-o sóbre a conveniéncia de procurar espontâneamente os recursos preventivos,
muito mais econômicos, menos
demorados e menos dolorosos do
que os socorros clínicos, cirúrgicos e protéticos, fruto na maioria das vezes, do descuido e da
ignorância.
Felizmente, reconhecemos que
o objetivo está sendo alcançado.
Sentimos através ria correspondência recebida, que o número
dos nossos prezados leitores cont.inua crescendo grarialivamente.
n que nos causa satisfação. Por
outro lado, o estímulo que con.-tantemente recebemos da prótào
pria classe odontológica quenossa
nem soube compreender a
pretendida finalidade, nos incita a continuar a obra iniciada.
A ênfase que procuramos dar
às questões de higiene diária nn
lar, no sentido rie criar hábito?
salutares, encontra sua justificativa; realmente, as coisas mais
fáceis e de resultados promipsores, são as mais difíceis de serem inctiIçadas e obedecidas.
Vejamos o que nos diz o prode Pádua Lima,
fessor A.C.
num artigo sóbre higiene e fisio12° volume da
terapia oral, no
Revista da Associação Paulista
Entre
rie Cirurgiões Dentistas.
destacanutras considerações,
"A despeito
mos as seguintes:
ria importância rio correto uso da
escova, esta parte rios cuidados
orais é provavelmente a maisnegligeneiada da odontologia como
cônsulmostram os trabalhos
lados.
Segundo ecliíoriiil da Ameri-:
can Academy of Periodontology.
baseado em parecer do Council
of Dental J-lealth,
Método de
publicado no
¦¦4:002 April
1947 —'
J.A.D.A.
apenas cerca de 1/4 ria popula-! usam técnicas adequadas de esçâo dos Estados Unidos escova! covação.
ns dentes.
No Brasil mais dei Somando-se à incorreta técni50% das crianças que freqüenta- ca utilizada, o tempo médio desvam os Institutos de Higiene em pendido na escovação é de apenas aproximadamente 1 minuto
1947 não usavam a escova.
Por outro lado a escovação e o estado de conservação de
das escovas em
atualmente parece ser extrema- cerca de 80''
segundo a uso, incapacita-as de realizarem
ineficiente,
mente
opinião anteriormente menciona-, eficientemente suas finalidades.
O número total de escovas
ria. que Indica ser de apenas 1%
a proporção de indivíduos que vendidas no ano de 1956 nos
escovam corretamente os dentes.! EE.UU.. foi de 100 milhões
Estudos realizados em 1957 na para uma população de 160 minossa clínica particular mostram j lhões e no Brasil de 7 milhões
que em 100 adultos e adolescen-j para 55 milhões de habitantes.
les 75 usam o método postero-j Deve-se considerar que uma
anterior que é comprovadamen-! escova de nylon usada correta-

— A ASCENSÃO DE FLORI ANO AO PODER

— DEODORO

5 — UMA CONSPIRAÇÃO CONTRA O GOVERNO

~ '

rtinlc» Medira e Protil»\l> do Cintei Com . Av N S Copacioaiiü. 3J0 »n!
Nove Consulto.m: ívir Senscinr Dan- 301 Tel 57-1171. di« H hs em diante.
Tel. 27-4H3
U.v 78. tala 507 Tel. 22-2743. Rrsi- Ke-siciéncia
dénci,»; rua Boa Vista, IM, tel. 38-37U5

Dr. Dermeval Monteiro Carvalho
...
_ tlnenca» AUrtl.-»»
riinlr» Medut
-I T.
M-Wtt B
R
ÇaUtf,
____\

ENDOCRINOLOGIA
NUTRIÇÃO

—

6HERS

GHELMAN

E DO CORAÇÃO

O supremo motivo, entretanto, quc gerou a oposição ao govêrno de Floriano, foi recordado assim pela primorosa pena do
coronel Luiz Lobo, numa síntese rio que se passava no mundo
dos negócios e da política: "Era a ronda insaciada dn encilhamento, da camarilha dos banqueiros das emissões fantásticas,
clo= jogadores bolsistas e dos beneficiários do tráfigo de influência: era a farãndula cios incorporadqres da= companhias de esiradas de ferro, rios promotores sequiosos da reforma do Banco
t|os Estados Unidos do Brasil, rios especuladores vorazes das garantias de juros do porto rie Torres..." E no mundo da política,
"era a integração
rie torios os descontentamentos dn governo provisório, das primeiras decepções do novo regime: era o desespero
rios que n;',n haviam subido como desejavam; eram as queixas
rias preterições, era a improvisação desconcertante de heróis da
revolução. E, finalmente, a indisciplina riissolvento, extravasando
rias elites dominantes para as próprias fileiras das classes armadas, separando a cio mar dr da terra, extinguindo o respeito,
Compro qualquer i'""1,1'ln,',1„e7
destruindo a veneração, corrompendo a camaradagem... E por Atendo a domicilio - Rua Sao Jose.
entre ludo isso, a adesão tendenciosa rins saudosistas da coroa aos 46. sala 40,'i.
republicanos em dissídio, pava dividi-los, enfraquecê-los, cm proTel.: 42-5141
voilo cia restaurarão monárquica. E era a ektrèiteza do espirito
regional, a sobrepor-se aos interesses nacionais."'

LIVROS USADOS

7 — A REVOLTA DA ARMADA
Na próxima crônica, direi algumas (e tftMma.s) palavras sóbre
a Revolta òh Armada de 93, de que foram chefes os almirantes
Custódio de Mello e Saldanha da Gama. A principio, com Custodio, espirito republicano, (. movimento tinha por fim apenas
tirar Floriano rio governo: mais tarde, com Saldanha, a sedicão
visava a restauração da monarquia. Floriano, vencendo-os, consolirirui a República.
E dés:".'' modo. terminarei a publicação destas notas, como
presidente do Grêmio Floriano. para ensinar História aos jovens
que não conheceram o Máiréchal de Ferro, e avivar a memória
rios velhos que demonstram tè-la perriirio. quando aluciem à
Consolidarão da República.

J.

E

OCULIST A S

ORÂTMÃRÍÃ LÜ1ZA DE MELLO DR. CÂ8L0SÂLBERTQ CORRÊA
Senador Dantat. 111 r 817. :•«. 4M
t ÍM

Tela: 42-4J8fl

Krs

33-;J8i.

Dr* Helina Malagurski Radcenko

OtlTISIA - Av Almte Bauoso. 72
4''. * 40:. : I) I fts — Tel.: 2S-Í877

DR. JOVIANO DE REZENDE P.

IViencat dt aenhovas. parto* • oFfral IXCRGIA Olll.AR
fie» K. Bario rie Meaqittta. 134 1T1jura». T»l.: 34-7374. d.j !3 »« IS nota* A»s«>r,-.bi*:a. 104 Tc!» 42-Í033 e J.-912J

DR. SILVESTRE FERREIRA

„„, mm mm

GINECOLOGIA K PARTOS - 47-ÍÍ34 OCtlIST'* - T.a Dartce
- R Slo José. S3. «^^J «-SJU
*'s.
I*».

*«s

í

!¦.!

«ala :J:« -

32-4P4Í

t 35-UXK

=

DR.

FERREIRA

FILHO

ÁGUA PRÓPRIA
DO SUBSOLO
Moderna Captação dt
Fontes Naturais
Descoberta a Loculiiaçío dos
melhorei Velos d'apua suhterrinoos com o conhecido PêNDULO HIDRÁULICO. Perfuração rie
poço» seml-arteslanos. Captação
técnica e eficiente de Nascentes.
— Eng. Ernesto Welkers — Rua
Aprazível n.° 74 — Telefone:
_7-08?6 — RIO.
FACILITA-SE O PAGAMENTO
10601

COMO OBTER MAIOR
ORDENADO

Com seu cérebro, » mesa
V S> gapastat rie pHpelío. pode mil crunliar em casa de 2 « 5
r.eiro» menslil Serviço pai» smP«rs detalhes enbos os sexos
vie seu endereço e selos pata -a
7)
resposta a OTtEX (Dep
Caixa Postal 12.815 - S8o Paulo.

CONSERTA 1090
ANTIGÜIDADES,

Lavagem e conserto de tapetes e móveis estofados.
Forram-se apartamentos
com pasadeiras
Decorações em geral
Orçamento sem compromisso
Facilita-se o pagamento.
54841

Artistas hábeis e de Inteira confiança farão o milagre da ressurreiçáo no que restar de seu objeto: Porcelanas, blicuits, faianças,
opalinas, marfins, alabastros, mármores, Imagens religiosas, molduras artísticas, telas a óleo, leques, muranos, plástico» de geladeira,
ele Soldas e limpeza d» bronze e pratas Consertamos com"'a maxima perfeição e rapidez Atelier: Rua Ministro Viveiros de Ca»tro
n." 32, sala (térreo) n.0 102 — Leme — COPACABANA.

TEM O PRAZER DF, COMUNICAI! QUE ESTA
PERFEITAMENTE APARELHADA PARA OFERG- - MASSAGENS - . n\N nos DF, VAVUR — ELETRICIDADE MÉDICA (MICROCT,K O? SEGUINTES SERVIÇOS: BANHOS ¦FINLANDESES" — SAO.VAS — DUCHAS
DF. MOÇOS) - TELEONDAS. ULTRA-SOM, ION1ZAÇOE8, BTC) - TERMASDA A.C M. -- RUA DA LAPA 10-3° ANDAR (EDIF IC10 DA ASSOCIAÇÃO CRISTA
433II»
FONF. 52-8845,

AOS SRS. MÉDICOS: ÁS TERMAS DA A. C. M.

RAIOS X
C O N T I N LAÇA

ANlNCIOS DESTA SEÇÃO -

DOENÇAS NERVOSAS
E MENTAIS

TELS. REDE INTERNA 52-6156

!plQF

DR

EUR|CQ SAMPA|0 DP.

JAYMES VILLAS BOAS

DR,

A~

DR. RODRIGO ULYSSES

ROTHIER

DR, CARLOS DA SILVEIRA

l rolo;i» - Tratamentos . Operarnr* Duetor Oo Manicômio Judiciário H<"1Scnaaor Dantas 44 - Da 1 as < Horas tor Carrilho PSIQUIATRIA t 1 INIl \
AV
Rio Branco
115, Clinica dr Reumatismo f (isiolfrjpu
____^___-—___. r ror.ENSE
j. 317 dts 13 *s I» lu. Tel- 32-10!S,A!c Guanabara. 17. s íitf - 12-0Í99

OUVIDOS. NARIZ
E GARGANTA
PROF, DR, J. ALVES
I

Tel; 3fi-30S!l

DR. MAURILIO FREIRE

LAB0RAT0RIO8 DE ANALISES
CONTINUAÇÃO

.SSSSÍÊ,

Analliei Medicai, MHaBoIllmo iia*ai
r Álvaro Alvim. 21. 8» and T. 42-12Í2
—_.,.,_, ,-

SANATÓRIOS

SANATÓRIO

SANTA

JULIANA

RADIOGRAFIAS — tO.MOGRAFlAS ExclUiivamente paia Scrüore». Cur»
Hnra M»r.»dj
13 df Maio, 23. ¦< 327. T. 52-JIS3 rie repouJO e. Iratamcnto biológico ds,«
doenças nciuuas - Prédio e»pcc-ial913. T: M-1M0
mente consiruido sob contrAl* clinico
P.OBALINHO CAVALCANTI
do Dr
-- Rcllzlnsas enfermeiras. R Carolina
RAIOS X A DOMICILIO
Santos. 170. B6ca do Maio. T. 23-39JL
HOMEOPATIA Es'° Du;» ptla Íris
Rosário. 129. 3» T 23-0872 e 52-7731
Marcar hora. rias 8 M II T. 5:-30,'3
Rod Silva. 31-A, s 207. 3«s. 5»s, Ubl

Dr, M. B.

ATAB

Dr. GENü - Raios X

SANATÓRIO RIO DE JANEIRO

DOENÇAS NERVOSAS - MModo mofl^rnn. diagnóstico e UaUmento —
ABREUGRAFtA - T 42-18-14
R. Araujo Porto Alc«rr. 70. 1». •/ 112 Direção cientifica Prof», .1 V ColClinica jeril Alrrila I 22-94F.S _ R
lares - I. Coat» Rodrigues « Alulrio
Álvaro Alvim. 31. i :502 - 3'< Slt
Uidro,
de Câmara — Rua DífinB
Rrs. Rua do Bispo. 323. Tel.. 28-5017 LABORATÓRIOS
168 _ Tcl : 28-8200

DRA. CARMEN MYNSSEN

!

GARCIA

MARIO ALVES FILHO

„„„„_„.,

DR. WILSON

DR. J. DE ABREU PAIVA

CROHMAL

i(,iM,!A(ri

O

RAlfIS X - RADIODIAGNÔSTICO
Av. Copacabana. HM - Salsa 1202 3

HOMEOPATIA

PELE E S1FILIS
C O N 1 I N U ACAO

!

~DR.

HEMORRÔIDAS i —

DÊ
RAIOS

ANALISES

SANATÓRIO SANTA HELENA

X

OR, JORGE BANDEIRA DE MELLO zxaxtvtMixHt *». .amou.

Doenças nervosa», elrtrochonu». )n»uSanpie. nrina. f*rrs. escarre, meubn- linotcrapla. malarioterapta,
convultohsmo basal
-.a 115. 2" 22-6338 terapia. — Mídlco permanenie. — O'.GIL Rtl-I 1I.H
Hrmorrgidas
ürAi,o-re!*is
Doenrat
reçjo do Prof. Eurico Sampaio c Drs
RAlilODlAONOSliro
GiéC* Aran.-.a. Sl Tel 22-7SÍO. 2J-4ÍI3 RAIOS X
.u,$c Aíonso Neto e Lvsanlas MareeltC
RADIOTtRAPIA
PROFUNDA
no d» Silva - Rua Voluntàrfs ria
Médica - Doenças Narram
R. Sen Dantas. 45-B. 702. T : 22-0412 Sansu» e L'rín» etc Diag
da
1'atría. 30 - Telefone: 2«-í;í<>
precoce
>. 41. f Tei . 42-S724 e 21-24*1
OPERADORES
.ravldej Av. 13 Maio. 23. I*". 1/ 1*3*
- Ed. Dariie Tels. 52-1433 e 32-tW,

\FR\0<0S R
dns 15 As 18

Rovaiio. ;:j 3» ar.3
ftl. - Te! . 52-7S59

ÁLVARO COSTA
ROBALINHO CAVALCANTI
11» Tel.- ü-iC«i 23-<12oí
Debret. 23. ^V'«r-,0uIíd0Vnül^CRClinica
DR. ANTÔNIO LEÃO VELLOSO -

DR, JOSÉ MARIO CALDAS

DR. MANOEl DE ABREU

LABORATÓRIO SARROS TERRA

DR, ARMANDO AMARAL

DR, JARBAS A. PORTO

Sanatório N. S, Aparecida Ltda.

DR, JOSÉ VÍTOR ROSA

PELE E SIFILIS
OUVIDOS . NARIZ E GARGANTA
Livio Docente da Cntvetaidade —
A« Rio B-aeco. 1»5 4* ir.C |: 413 RAIOS X - RadioUiagnôJtico em jera,
Cfttíe co Serviço do Hospital MencorCIRURGIA GERAL - DOENÇAS
- RaBio?Taíia» a domicilio. dent*na>
43-12*0
2*s ?•s. **s 17 h» Tel
Oíitisi» _ Rua AMtw&íeia. IN - »o filho. — Av Almíram» Barroso
DE SENHORAS
— ÍS-1I35 t tomofrafias - Av CopscaP»^». 701
.Oc-iian - Cata Saftít Santa Terestmha
- Das 13 ti Ajout untrtrtítj i
'RenfiT:.
Av Prado Jtoior. 133 apl 29? - Ttl Tcl. U-9MJ Av, Copacabana. 342 i Í7. 5» iMvtmerto. —»a!s 303
*v
149 •
Mias KM » - T»l : 57-57*0
T Jt-**:'. 3'» <•• «*« t2 ns Conde
Tel . 42-MJ3 Cf rara^ai» D»s 3 Is
»« II ftora»
SM3SI. Diariamente dt H a« 11 Snrss KÍW Pja. Serr C«r»». Te". : 3«-Wl

iriRNHARD

GONIK'

PLÁSTICOS HEVEÂ LTDA.

REBOQUE

Tel.: 25-6613

DR, WALDEMAR BIANCHI

DR.

mm

TELEFONE: 43-4431

A

Vende-se, modelo 85, podendo operar como 83, carro d« 27", FRONT-FEED, em perfeito estado de funcionamento. Ver e tratar com o sr. Luiz Antônio. — Rua
Buenos Aires 165, loja, horário comercial. 27135

DR. HENRIQUE SINGER

DR, SPINOSA

*Wi

Real Hospital Homeopático dc Londres — Vista geral desde
Quccn Squarc.

OFICINA STEFANO
mais antlqa do Ramo
RUA ALICE H.» 10*
(ant, Pedro Américo, 4é)

MÁQUINA REMINGTON
DE CONTABILIDADE

REUMATISMO
PSICANÁLISE - PSICOTf.RAPI \
_
Cruelmente. GlinduliS, l>iabfif« Via
DISTORBIOS IIXOAII* URINARIAS
StFlI.IM — R. da Lapa. 18 set» Diar'o Hora ír.atcada rie maníí na ciojtír
•ral. Kx-endoorlnoloji^;.! rie Panf R
799.
Sta.
I-Uii».
2».
204
R
T.'. 32-lllM
9 i« 12 t 14 ài II hs Te! . 52-9332
MtxlCO. 148. *»U __ 1>1
_<__ ISMA • XCBSRCUtOSI - RAlos \
De U;de. em Copacabana T.: 37-32 0
Clinira de Reumatismo t Fistoirraou
Tel
;
4S-ÍSH,
!«.
«
2'."*
1S3.
Ouvidor,
DOENÇAS DAS SENHORAS
Franklin Koosevelt. 128 - T . 32-6Í89
PARTOS

>nv^v^£_ít_m1 •'fSW'^TirYtirM
_^_KN,._t£wl_Jy_rfW'^-x&^^
'mwSmWàmmmz&S*Vw-íi
• "''^'''•!^$TiiSatvffi^mrm*mn
^_^_^B « -^ ¦wwm%

TAPETES

FLORIANO DK LEMOS

VIAS LR1NAR1AS

DR.

'- - 7*a_^

EMPRÊSÂEXTERMINADOR& DE
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6 — O VERDADEIRO MOTIVO DA OPOSIÇÃO A FLORIANO

PUBLICA-SE AS QUARTAS. SEXTAS E DOMINGOS -

DR. NELSON DE SOUZA
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MOEDAS ANTIGAS

Na mesma ocasião, descobriu-se uma conspiração contra o govêrno rie Floriano. Eis as previdências oficiais tomadas
Foram presos todos os cònspivadòres e deportados para longe,
tudo de acordo cnm a Constituição (Floriano nâo precisava de
sitio para uma coisa dessa.;, para éle tão simples..,) No dia 21
de abril, pai tia o paquete Alagoas, levando toda essa gente ilustre par? u Extremo-Norte, entre a qual figuravam três generais
da Armada.
Nota curiosa; assistiram á partida rio Alasoas os almirante
Custódio cie Mello e Saldanha da Gama, ambos a bordo do e"couraçado Riachuelo.

INDICADOR MÉDICO
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DR.
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Dr. DAV!D CASTRO

Mas o espírito infernal da política (da má política, bem se
vê) insurgiu-se contra o governo de Floriano, dando-o como ile°al. Então, rebenta uma bomba: treze generais (alguns da Marinhai publicam um manifesto intimando Floriano a fazer a eleição para a nova presidência ria República. Êsse petardo caiu no
coração da cidade pela manhã de 7 de abril cie 1892.
Que lc:-. Floriano? Convocou logo o Ministério. (Desse Ministério fazia parte, é bom recordar, o almirante Custódio rie Mello).
E antes oo meio-dia. era publicado o Decreto que reformava do
serviço ativo do Exército c da Marinha aqueles treze, generais.
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desaparecimento dos sintomas. A pa- de deixar cair as coisas, e teme consciente continua passando bem, decor- tantemente úm ataque rie apoplexia,
Apis nidifica 200, uma dose, faz bairidos 6 meses.
Outro paciente de 72 anos sofre de xar a tensão para 14, durante cinco
com
cefalélas
pcclpi-* anos.
hipertensão,
tais intensas, há muitos anos. Os sinOs exemplos referidos são falos cotomas desapareceram com Corbo mit- muns para aqueles familiarizados com
incilis. Uma notícia má leva a sislóli- a Homeopatia. Êlcs são slmplcsmenca para 20. porém Gctsemium 1000, te demonstrativos de oue o medicauma dose. baixa para 15 em 24 horas, mento homeopático ccírretamehte esron jurando um estado tao perigoso colhido de acftrdo com a Lei rios Senaquela idade.
mclhantcs e curativo, não só rie muianos tem um tos transtornos, como também da hi1 Um paciente de 70
iTahaelas convém citar: Nicotina
rcsfrlado cnm ataques noturnos de pertensãn arterial,
dispnéia por
cum) Estriquinina (Nux vômica) Ve- losse, agravando uma
Eíedrina asma cardíaca picexislenle. Knll enrh-atrina i Veratrum viritlel
conui- ¦l^iiicinii a melhora, porém não dc [
;iEphedrai ErgotoMna (Secale indica»
tum) Picrotoxina, Coceulus
maneira permanente, e a tensão ficai
MftDICO HOMEOPAXA
Digitoxina (Dlgltálls) etc. . Tam.&m em torno de 20x10. Depois rie algum
- */ so*
existem substancias Inorgflm,^ <¦„,«> tempo revela um dia ter um confino Cons.: Av Copacabana, 709
Diariamente, rins 15 ás lfl horas.
Natrum r^' "'"' Barltim, Plunv sentimental .Ignatia 200. uma dose c
butn asim como hormonais; Adrena- duas semanas mais tarde, passa me- Marcar hora: 86-3059, - Atende a
inclusive cm domicilio
Una, Pitultrlna, etc.
lhor em todo sentido,
Qualquer um destes medicamentos sua esfera mental. Sua tensão era encubra
como máxima.
poderá ser indicado sempre que
MàtCA
ra- tão 13
s totalidade dos sintomas. Alguns
Uma mulher, em iriarie avançada,
exemplo.
dc
servirão
sos, resumidos, "12
vive. preocupada com sua tensão aranos sofria dc hi- feriai que é de 17. Tem o costume
Um homem de
os 21 anos,
pertensãn maligna desde
idfcie em que o mal foi descoberto.
Foi visto pela primeira vez logo apôs
um ataque de apoplexia, com hemipirei* direita, da qual sc restabeleceu
comi)", qualquer quantidade Ai-n"234 - Sáo Paulo
completamente. Era um doente sim cio a rionr;nllo. nua São José, 46. s 105,
Rua Bixira,
com
TÉC^iCAS por
pátiro porem admitiu zangar-se
PEÇAS
freqüência, sem demonstrá-lo. TransINJEÇÃO - EXTRUSAO
9374
muita sede
piiava facilmente, tinha
LAivtl NAÇÃO
seSeu
rosto
sal.
de
muito
e gostava
VACOUM PORMINC
Sua
avermelhado.
ficava
"Vatnim
guldámente
em
mil;
tensão era de 16 x U.5.
POLYSTIRENE - POLIETIdose. Regressou no
uma
200.
- P.V.C.
{rlntlcum
LENO - ACETATO
bem.
mis seguinte, sentindo-se multo
- NYLON, etc.
!>.
Decorrix
14
em
estava
Sua tensSo
dos 5 anos, o paciente continua pas- j
CONSTRUÇÃO PRÓPRIA
nando bem.
couDE MOLDES
: Uma mulher de 58 anos vem a
diárias de
gulta em virtude de crises
Sua
cefalica.
BRINQUEDOS — ARTIGOS
V. 8. tem cupim em vosso rrróvels,
vertigens e congestão
E\lrrlivros rt'-.
200
DOMÉSTICOS
l(!"nsS0 era de 22x11. GtorioitiuiM em planos, prédios,
mndeia.'
minam-=e e lmun«am-se
a 18.
TAMPOS PLÁSTICOS para
M
Iodos
uma dose. leva a BlslóHca
em
—
Completa garantia
resta- ras
VASOS e ARMÁRIOS
duas semanas, porém depois sc
*erV|ços — Exames f orçamentos tiesobre
- Ru» Pedro Alves n. 271, lojn B
para BANHEIROS, etc.
belece em 19x10,5. Interrogada
ti
ve- - LOUfíENCO.
lfT,rUn
sua vida e sua aliturie emocional,
rie que
Representante no Rio:
rilica-se que tem a seniaçüo
vivida, j
EDMUNDO MAIER
a vida nã» é digna dc ser
dose, leva
AiiniMi rrietãllieum 200. uma
Rua UruflUalànn, 12 A ¦ Sala
Vende-se um nevo c sein uso. tipo
o
com
a
15x9,
a tensão imediatamente
303 — Telafone: 52-7865
.leep. pnr» carro rte paaaelo, pelo pre11510
ço tle custo. Tel. 48-PP89.
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4 — O ESPIRITO INFERNAL DA POLÍTICA

Stillman

NOVOS

DR,_ VEIGA

tomas do paciente, e assim sendo todos os medicamentos da Matéria Mrdica Homeopática podem ser indicados na hipertensão arterial.
Hahnemann, adiantando-se 150 anos
da medicina psicossomática chamou a
atenção para a importância dos sintomas mentais em tôdas as doenças.
Quando os psicossomatistas falam de
aborrecimentos e ressentimentos repiiniidos nos seus pacientes, Aurúm podera ter Indicação, assim como ouItros medicamentos tais como Nux vômira. Natrum muriaticum, Coceulus
Indica, etc, com os mesmos sintomas
1 mentais porém com diferentes per-

Para a pasta da Marinha chamou Floriano o almirante Custodio rie Mello. Nada mais justo: Custódio fora o herói do movimento bem republicano que estalou a 23 dc novembro. Essa
encolha ora tão natural, quanto a ascensão de Floriano ao poder. De tato, o parágrafo 2 P rio art. l.° das Disposições Transitórias da Constituição estabelecia, muito claro:
"O
presidente e o vice-piesidente, eleitos na forma deste
artigo, ocuparão a presidência e a vice-presidência ria República
durante o primeiro período presidencial."
E o parágrafo 1.° do art. 41 da Constituição explicava, dirimindo qúaisouèr dúvidas:
"Substitui n presidente, nr. casn rie impedimento, c sucedelhe, no às falta, o vice-presidente eleito simultaneamente com |50n_ndades
"Existem
P'6-"
,
substâncias em sua maio.
,
..
i
."¦
Eis porque, cumprindo » lei, o Congresso Nacional resolveu ila pertencentes á nossa matéria mé-fisiológique Floriano sucedesse a Deodoro na presidência da República, dica. capazes em sua ação
ca de elevar a tensão arterial. Entre
quando Deorioro renunciou.

€ Ott TIMÃS

DR, FLORIANO DE LEMOS
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te químico, a renina. que converte a
proteína sangüínea em uma substância
de notável ação constritora sôbrc as
fibras musculares lisas dos vasos, determinando o aumento tensional, e a
ucuroffênicn, onde há o aumento do
tónus do centro vaso motor e do tisautores
simpático.
Alguns
tema

PASSA O GOVERNO A FLORIANO

3 _ CUSTÓDIO DE MELLO. MINISTRO DE FLORIANO

Lavam-se Tapetes

GERAL

A hipertensão arterial essencial *
uma enfermidade das civilizações mo- i
derna» do Ocidente, enquanto é rara ;
no Oriente, t interessante notar que
os negros da América do Norte «So
portadores da afecção ao passo que
os da África dela não padecem. Mes-

Na reorganização do 1.° Gabinete de Deodoro, gabinete que
!_¦_________________ _ftA^^B_5t^TO_B_B-^^_^^[lí
_£_B_S_g_-_-_BKg""wi_i
foi feliz:
pouco durou, o Presidente da jovem República não
velho
amigo,
seu
Lucena,
de
Barão
ao
deu a pasta ria Fazenda
homem rie \alor, mas monarquista irredutível. Havendo desarmonias muito positivas entre o Executivo e o Legislativo, Luemocena sugeriu a Deodoro resolver ósse caso por uma forma su- demonstraram que certasdeacarga
o Congresso
"centra Nacional... Pretexto: o Con- ções (medo, ira) produzem tensão.
'conspirando
mária: dissolvendo
a República (!) e Deodoro deu cie adrenalina e aumento da
_'resso estava
São fatores coadjuvantes a obesidao golpe de Estado dc 3 de
com
Lucena.
de
ao
conselho
corpo
de, o tabagismo, a vida sedentária, c
etc).
imprensa,
da
sitio,
censura
estado
de
se
sabe:
novembro. (,Iá
algumas substâncias toDurante o més, a situação agrava-se. Na noite de 22 de no- possivelmente
xicas que se incorporam ao organisdo
orientação
a
Nacional,
sob
vembro, subieva-se a Marinha
mo diariamente e ás quais algumas
almirante Custódio cie Mello, coincidindo isso cnm uma greve na pessoas seriam sensíveis.
marítimas
Central rio Brasil. Cortadas, portanto, as comunicações
O tratamento da hipertensão artee terrestres do Governo. Afinal, premido pelas circunstâncias, rial pela Homeopatia ê dirigida ao
Deodoro íenuncia, passando legalmente o Governo, no dia 23, ao hipertenso e náo ã moléstia; _ piesvice-presidente — que era o marechal Floriano Peixoto.
criçflo se baseia na totalidade dos sin'•
e_e^EfS\mfrmam^3&Mam\^^R^mm*if' ¦ • '«w-- ¦ 7*J - •'•'.•'.-'•/,-r\ '$*****4z'£***m*_wp.*_£,-\____&

FALTA DÁGUA

CLINICA

CASTRO

A hipertensão arterial

Floriaho subiu à suprema magistratura da Nação, pela maneira mais natural deste mundo. Ministro cia Guerra no Governo
Provisório; sucedendo a Bènjamiri Constant, foi depois nomeado
(cargo aoenas nominal) vice-presidente da República, substituindo Ruv Barbosa, que era o ministro da Fazenda. Pelo ConCom mo entre os brancos foi demonstrada
gressò Constituinte, foi elei:o vice-presidente ria República.
" em ordens
moléstia
a renúncia dt Deorioro. a 23 de novembro de 1891, ascendeu as a ausência deda hábitos vegetarianos.
monástlcas
Estado.
rie
oe
Chefe
funções
Várias teorias procuram explicar a
A eleição realizaria pe'o Congresso Constituinte foi dispu- causa da hipcrtensüo
arterial e delas
a
97
dados
votos,
contra
129
com
tadíssíma; Deòdoró venceu
destacamos duas: a humoral, onde a
competidor^
muitos
Prudente dc Morais. Floriano teve também
Isquemla dos rins produzida pela contodos de real prestigio.
tração das artérias liberaria um agen-

profissionais e finalmente certos
métodos com indicações relativaPor outro
mente estabelecidas.
lado pode haver necessidade do
estabelevariações individuais
cendo-se técnicas especiais.
A escova dentária deve apresentar certas característica? como seja: cabo reto com 15 cmts..
maços dc cerdas atiladas em 3
fileiras, rie dureza média (com
de diâmetros para o
0.3 mm.
nvlon).
Há concordância entre os autores de que o ensino da escovação deve ser, individual. Entretanto é de se supor que o ensino coletivo em escolas ou instituições possa produzir algum rcsultado. através da motivação e
da divulgação de técnicas adequadas.
A técnica recomendada depen'•
de da possibilidade de ensino co^^WmPmmm7*^^i*r^^mMH_jWtf*C^-^L-l^*^^-l
___WT_*<JÍ' _)**¦
letivo ou pessoal e dc condições
mm _jr,^r5^r^m-^mfmW'!i_^r^^_^^_J^^?^_/^^_?^""^3
'*mmmwZàm\
mmW ¦ _3» ^mmr^Á*m\\'_,^_fl_fl
•• '< '1&
mmt
individuais como ressecção da
marginal ou papilar.
'X'^LV'4mm, / <53m!_irm
gengiva
I dentes
vizinhos de espaços desdentados, dentes inclinados, exposição da bifurração rariicular,
i'<K_'3í^^l
__P_fc am
habilidade manual e outras condições.
De um modo geral 3 técnicas
são recomendadas:
1) Para crianças até cerca do
9 a 12 anos e para ensino coletivo e indicada a técnica de Fones. Para o adulto principalB>53 HBf^lHg^"^^£ffl^^S^^^^^^^^^^H ___\ mente,, esta técnica pode ser
traumatizante por permitir que
; as cerdas incidam perpendicularMétodo de Foues
Imente sobre a gengiva. Deve-se
sempre que possível
le traumatizanle e Ineficiente: 17 mente deve ser substituída após i portanto
técnica mais
substituí-la por
usam o método vertical e três o còrca rie I a 2 meses, segundo 'adequada e com ensino pessoal.
núclínica.
Os
observação
ésnossa
Fones,
métodos
de
rtrótodo
2) Para adultos com gengiva
les potencialmente traumatizan- meros mostram a reduzida pro- normal, através de ensino pesusam
indivíduos
rie
de
que
les. Apenas 4 usam o método
porção
soai é recomendada a técnica pi:
Stillman, ou giratório modifica- a escova e o provável estado em ratória modificada, por alguns
rin e um usa o método' de Char- i que se encontram.
modificaHá várias técnicas de escova- denominada Stillman, vibratório.
leis. O resultado dêste estudo
da sem o movimento
indica que em 100 adultos em çãn. algumas fora de uso. outras A adição do movimento vibratótratamento periodontal apenas 5 indicadas por certos grupos dc rio requer maior tempo de ins-'
; trução do paciente.
3) Finalmente quando há vesseccáo da papila interdentária e
¦nos casos de Petiodontopatits
em que se deseja rigoroso higícne dos espaços interdentários e
massagem senteu edifirln ircrb» pnura *«iu? O «eu «Wrin» Ar incçan rlá mais acentuada
a técnica de
h»lxn rendimento? Snllelte-nn« uma visita «em roniprnmlíin. Nòi lhe Kival. é. indicada
é muito mais efiduremos pnr um dispositivo novo eom ÍOO1", rie «arantia, »f o seu Charters, que
ciente mas de aprendizado ba-luliii de entraria ria afU* for rie:
tante difícil.
7 polegada*, «le .10.000 litros por hnr».
Muitas vezes 4 aconselhável a
l/J pnluaria, «I* 70 01X1 litro» por hnr»,
associação da técnica giratória
\tm
nenhum
.10
rtla<
«pos
Pagu» somente
plen»mentp wtlsftlto,
ou Stillman modificada, à de
írilanl»mentii
Charters. principalmente em pre.
Atenção: — NS" u«e «tu.i rie poço nn perímetro urlunn, poluiria sença
da ocorrência concomida gengiva
r contaminada pelai ruptur»* ri» rede «1» ngnlo*. Tenh» Atua a von- lante de ressecção
Isde, porem fie bn» ntullrtarlf, Orç»nifntoi srátl». — Tel : J1-964S
marginal e da papila Intérdeniària. Enquanto a técnica dc Stillnian é eficiente para a limpera
das faces vestibulares e labiais a
dc Charters alcança o espaço inmassa?fcm
terdentário e realiza
na gengiva desta região.
Ao se realizar o ensino individual da escovação há uma ?é;-:e
de regras a serem seguidas".
— Por falta de espaço, contintiaremos em nosso próximo artigo. a descrição deste tnteresLAVAGEM t CONSERTO»
snnle trabalho que por certo serCOPACABANA
virá para mostrar aos leitores
interessados que a colaboracão e os conselhos do seu dentista sào imprescindíveis se rie iaTELEFONE: 27-7195
to se descia ler melhores dentes,
livrando-se de cáries e de moLAVA-SI SALAS FORRADAS COM PASSAGEIRAS
1341
léstia* fiensivais,
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Mis teria da Republica

JOSÉ DAV1D SCHUBSKY
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O QUE É A HOMEOPATIA

Crônica Científica

CUIDE DE SEUS DENTES...
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RETIFICADORES À GERMÂNIO
Com um
¦

superam

Vendo — nom os seguintes ímpiomentos: — Arado, Enxada, Rotaüvn,
Plnlna e Caneta — Trator e implementos estão em estado de novo. —
Facilito o pagamento — Tratar A Rua
México n". 31-C — Tcl. 52-a8fi.*>.

rendimento

até

totalmente

qualquer

99%,

nossos
tipo

Retifieadores
Retificador

de

a Germânio
*"
comum.

1)0 ompir.l
r«frigtrade a ar
tltid» 6 oli 6& v.
fiio: ISO gromai

^

1.000 ompirtt

SÃO MUITO MAIS ECONÔMICOS:
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Consomem menos energia
¦ Dispensam a manutenção
•—ys.
\
São construídos com material anticorrosi\«> galvanoplástico J
Não precisam de proteção a óleo
m
Perdem 15 vezes menos energia
m
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ALUMÍNIO
ANTIMONIO
CHUMBO
COBRE
ZINCO ELECT.
FOLHAS DE FLANDRES
100C107 COKE
90 E100 ELECT.
Tel. 37-4306
PRONTA ENTREGA
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Peça maiores detalhes a:
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PRodelEÍ

MOTOR DE POPA
Vendo um PENTA dc 12,5 II.r.,
rom poucas hnras dc uso, cm per
feilo estado. Prcco: CrS fiO.000.00
à vista. Av. Barão do Tcffc, 7-A
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Oficina Mecânica c
Serralheria em Geral
Procura, serviços cm grande prütiü-;***!, cem iapseidade téc
nica de preparação, dispondo das seguintes máquinas e «eçòei
— TORNOS MECÂNICOS — PLAINAS — PRENSAS — TESOURAO — ESTANHAGEM — PINTURAS E SERRALHERIA.

63 ANOS DE
LIDERANÇA EM:

INDÚSTRIA FERRAMENTAL GLOBO LIDA.
Avenida

. PEDRAS DE AFIAR

Tel. 43-5489 - Rio de Janeiro

CALDEIRAS A VAPOR

(ARRETA

DE OCASIÃO - TOTALMENTE
ENTREGA IMEDIATA
Informrtções: Inválidos, 194

G ERA DOR — Calavento ameru-nno.
Wmd-Powcr, novo, todo dosmontáve!
ilunilc) térre aço 3 mts, suficiente
naçSo, rádio. Acompanha '00 m. íio
novo, adequado. Base: 25.000.00 -.
Tel : 46-9376. 22;t;il 7(1

H

CASAMOSRA I

FERRAGENS • FERRAMENTAS • MÁQUINAS • MOTORES

RODAS
Wm

^ fe

E RODÍZIOS

ATACADO

Cfv/ (Mm

I

VAtlJO

Isif

t^Jl

43-4733
23307

M

||

^feí

ÊM I'

r^^záh—-—íi
TRANSFORMADORES
chaves fusíveis
chaves de faca
para raios
ferragens galvanizadas
luminárias
elos fusíveis

VENDE-SE EM ESTADO DE NOVO. PREÇO CrS 950.000,00
Rua da Assembléia, 104 - sola 510
21733 78

Equipamentos industriais
VENDEMOS SEM USO:

_mn__m.'i. nw__ni'.m _____w*^miWÊ_S_M__*ntKXiriV&__tW!W*,?\_TÊI9^

¦

SEM USO

42463

VENDO — cavalo super Volvo de 150 H.P., a oleo, 10 toneladas,
mod
1952 Canela Trivclato de 9 metros para 18 toneladai
Estado excelente. Pagamento multo facilitado. Pedro Paulo — Fone:
43-8881.
**9385
78

Castilho — Telefone:

SOUP CAT. 70

200 iU2
NEGÓCIO

Del

Vends-se um tipo KNX. 3 fases, 50/60 ciclos. 75
H.P. 220/240 volts. 196/198 amp. caixa automática d«
comando: Rowan control, da Therowan Controlar C° dt
Baltimore U.S.A. em estado de novo.
Trata-se a Rua Francisco Eugênio 349.
23625 78

Rua Santana, 73 - Sôbre-ioja, 205/206

Vtüldc-le lltcsrl. Portátil «.olirf 4 Hortas dr 1'nrn, ;u nmpaiihaflo rir
mtrUletei, mnquelrtk e umn ejculn dr aço rm prrfrltn fiinrlnn.infntn.
i>r t tratar .i Itua Sfto Joaquim -T* Sr. Anlónlo, lfi. 29-2228, 'üiins *S

4.509 —

MOTOR DE INDUÇÃO
ELECTRO DINAMIC

• REBOLOS

COMPRESSOR 1-8 0
ÍNGERSOL! -RANR

Suburbana,

\

12 — Variadores de velocidade de 1 para 3 de fabricação
alemã marca Flender;
Tacòmetros de fabricação alemã;
12
Intercambiadores de calor tipo Paraflow de fabrica3
ção inglesa para 15,000 e 30.000 litros por hora e
válvulas de fluxo, inox.
Bombas de aço inox. de 3-5 hp. marca Worthington;
16
Fluxómetros — Fischer & Pórter — americanos;
6
Tanques de aço inox. 18.8 para 4-6-9-11 mil litros;
1
Subestação abaixadora GE. para 800 KVA constituída
i
de 2 transformadores de 400 KVA;
Agitadores misturador de aço inox. equipado com
3
motor elétrico de 1 HP, de fabricação americana;
1
Grupo gerador e estabilizador de freqüência de
fabricação AEG alemã;
80 — Registros de aço inox. de 1" a 2" de fabricação
americana;
1 — Conjunto de aparelhos de Micromax-Leeds &
Northrup;
1 — Conjunto de aparelhos de PH Leeds & Northrup,
RUA BAMBINA 82/84 — TELEFONE: 46-4155
41764 :a

Ma"*_w__V

I

'líliWiBB
¦
Avenida Rio Branco, 85 • 7.° a. • Rio
Caixa Postal, 171? • Tcl. 43-8340
íncíereço Taltgróflco : UNEMATFR

MAQUINAS GRÁFICAS,
LI10GRÁFICAS, OFF-SET
E GRÁFICAS COMPLETAS
gigante, linotipo, Hcidelbcr- original, Planeta,
Brasil pleno, máqu.na costuror livros, máquina pou-

Monotipo
Mercedes,

penas e discos e outras, etc.
Trotar c David Garrido, das 12 òs 17 horas. Todos dios
78
29]81
úf*s_R Livramento, 113 - D
tar e riscar c

PENEIRA," MOAGEM
E AR COMPRIMIDO
". .-.-.¦Jf-x-" ! Bfüiár-r tsssrlâidí it !ü ml BSí rsofJ rom sfn**tf*
» motor pròpro, I c-mnrfuorn Initrwill um de 315 c um ée IM P*'
rnkiroí 'odo pnrtátH» r um ipoinho At m*irti*l*i, t\p*r\ittt IS mJ h«rárlo» ílverini nurtcJetei, Rnmpfdor»*, * I luti» Kitaea, maqtiflr*», K«r«l» it Arm fumou » ttmii. mmpintnltrt \>>tA íim* InuljUçíu poji»nl»
¦*» »vlr»cli ft m!n»rin« * **<_. itrtritrn >»nót nín híj* f|(,tr!rli1**1»
'¦>'-¦ t •Mlirfrimfnti) tom o propriíUrio * Ru» S*o Jo-iquím 211. mfi
Jl
tfl n-ZVA %t. Co»U.
»M»4

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958

t

DE

AUTOMÓVEIS

4.° Caderno

OCASIÃO
I

CARRO ESPORTE

carro americano hidvamáCAMINHÃO í'ORD — Basculante — PONTIAC — 1048, Conversível cqui-i COMPRO_
— Ford,
Chevrolet. Mcrcuvy.
Modelo 1054 8 cilindros, 85 h. p., a pado, tudo funcionando. Cr$ 180.000,00 tico
D.rlja você mesmo. Chapas parti-: Conversível 2 lugares, Impecável. —
Cadillac.
Ano 50-51 — DisDodgc,
inf.
47-2473.
Facilito.
urgente,
bom
gasolina, rodagem dupla, em
0050 64 penso intermediário. Chamar JOSÉ' ciliares. Últimos modelos. Rua Frau-: particular vende por comprar maior.
estado. Será vendido em leilão ju—
~1951
às
17
Das
13
47-9083
cisco Otaviano, 35. tel 27-8904. Copa- j Mecânica e lataria _00r_. Marca M.G.
— AUGUSTO.
tíicial no dia 22 de maio de 1958, Às PONTIAC
CATALINA —
64 1949. Ver o dia todo á rua Rep. do
84 64 cabana.
16212
dos 10/14, pelo Vendo, duas cores, lindo carro, em horas. Pago à vista.
14 horas, na Rua
Peru, 193, tratar ap. 51. FERNANDO MELLO, R. ótimo estado de máquina e Jataria. VENDE-SE — Caminhão L. 180 Inleiloeiro
29458 64
1953 — Completamento
Quitanda, 62, 4.° andar, fones 42-3205 Ver e tratar sábado à tarde e domin- teriiational,
eom 4 pneus novos, na traseiestado,
ano
FORD TAUNUS 15 M. de Luxe. e 42-5531 23630 64 go pela manhã à Rua Domingos Fer- novo
bom
um
em
Vende-se
ra, capacidade 7.500 de fábrica — de 1942, rodando, com carroçaria revendo reira, 192, apto. 1204.
ü Km, 2 cores, 4 marchas, ar. LANCHA — Oportunidade
Vende-se Bcl-Alr, 4 portas, meca64 Tralar Rua Júlio do Carmo n.° 83 forçada para transporte de madeira
ótiH.P.
110
motor
22184
eslado
bom
em
á íua Clarlmumlo de nico, 8 cillnaros. direção hidráulica,
condicionado — í frio e quen- mo para passeios e pescaria nave- AUSTIN — 40 — Vende-se cm bom — (Sl*. BRÁS). 20241 64 Ver e tratar
de luxo .Zero quilômetro. 4a.
rádio
tempo. Tratar .. estado, mod. 1950. Cr$ 250.000,00 — VENDE-SE — Urgente por motivo de Melo n°. 62 — Tel. 49-0684.
te), rádio Blaupmiki. limpa» ca com ouqualquer
64 via legal. Rua Sampaio Viana 278 —
c.c.
BSA
250
motocicleta
64
uma
23627
viagem
Av.
com
o
Hugo.
proprietário,
25-1532
Diretamente
18708
Tel. 34-0068
23651
64
dor de vidros automático — 52-7692
ótimo estado 26.000,00. DesembargaV. 8 com Oswaldo Cruz, 58, tel.: 45-9981.
64 dor Alfredo Russcl, 188, garagem cl
Pneus de faixa branca, com 4B1SCAYNE-CIIEVROLET
íoem
2017»
via rosa. 4 portas novinho
04
Manoel.
2023U
Alemães, zero quilômetro, novos, só
ano _.858, azul metalizado claro, OLDSMOBILK — 1950-51 — Vendo, de
Capota de aço 1953 preço CrS 255
os papeis de importação 100% lha
— Particular vende cm óti- temos 10 carros, todas as cores, ex49
FORD
ótima
apresentação,
com
4
e
accessórios,
rádio
com
portas,
e
mil. Impecável — 47-2473.
pérola,
—
Ver
mil
800
2
Preço
posição Av. Rodrigo Otávio, 269, troportas, preto.
em ordem
vcr e tratar a rua Barão de Jagua- rádio, bandas brancas, etc. Crí.... mo estado, sedan,
64
64
1010
de Cam- ca e facilita.
181
11 apt.. 1 — Tel. — 47-1940 — 330.000,00. Oportunidade. Rua Fran. e tratar na— Rua Humberto
cruzeiros —- Ver Santa Cris-, ribe,
— Sr. ANTÔNIO
—
Leblon
565
no
Copacabana.
41
64
cisco
Otaviano,
20450
pos
COPACABANA
27184
CARLOS.
'
tina 144 ap. 407. Tel. 27-7415. BRASÍLIA AUTO CAPAS -- Exe_641
1 carro americano modelo 53-54 ou
1951, vÉNDÊ-SÊ"Ausiin — A170 — modelo' Todo equipado em estado impeça22871 64 cuta-sc pinturas de Apartamentos, STUDBAKER — Coupê - ModeloCrS....
— Ver á Av. Prado Júnior 16. ap. 55 particular para particular. Tel....
ve)
estado,
mecânico
ótimo
em
conserva.
de
estado
jjjgo,
em
perfeito
reforma-se
187
64
confecciona cortinas, e
Rua Francisco Otaviano, sp„ _ Tratar com ARMANDO á rua, 502 — Tel. 57-0310. 23504 64 37-9006.
ÒLDSMOB1LK. — Compre sua.-: pecas móveis estofados em geral Avenida 275.000,00.
|viuva
41 — Copacabana. Posto 6.
Ria-;
Estação
do
297
Cláudio,
favor
846
tel.
legitimas a: majoração, na Rua -luan
por
0943 «4;
1643 64;chuel0— Bartolomeu Mltre
Pablo Duarte 4:! (ani. Marrecas)
27-4798, chamar o Sr. Jorge ou Xeca
1 carro awericano mcrielo 53-54 ou
—
BEL-AIR —| AUTOMÓVEL particular por motivoj 4
57
22301 64
26370 64 CHEVROLET
Tel.: 42-1771.
portas — mecânico — equipado 55 para uso da firma .Barata Ribei1.100.000,00 —Vende-se, preto e bran-jde viagem vendo Lincoln mecânico30
—
Melhor
oíerle-j
—
000
kms
rodados
—
.suas
Compro
peças
Procuro
adquirir.
PONTIAC
ro, 463, Loja Geladeiras.
AUTOMÓVEL
co, sem coluna, direção e freio a ar,jcom quat10 portas ano 1949 está em, ta. — Tels.: 28-0453 ou 32-7484.
186. 64
Dou em pagamento ótimo terreno de aparelho ar
tfitiinns sem najoraçSo na Hua .luan:
quente rádio com uolSipc.j*eito es(at|o de ótimo funciona-'
21534 64
Pablo Duarte 43 (arit. .Marrecas) - esquina, frente para a estrada asfalhidraantena
elétrica,
e
alto-falantes
Rua
Alcântara
ver
e
tratar
a
nlellto
22806 641 tada do Joá. Pago ou recebo diíe.
Tel.: 42-4774.
mático, motor V-8. documentação le- Machado 33 Tel. 43-5410.
18726 64
ronca. Tel: 47-7370. Sr. LUIZ.
Particular vende, novos, bomba de
64 gal (4a. via); Tratar pelo telefone
BUICK — Compre suas pecas icgitiChampion, mecânico, 6 cil. super-; oleo dianteira e corpo de válvula com^__
10910
NICOou
MAURO
25-3114 com SRS.
mas sem inajnraçõo, na Kua .luan
equipado Cr$ 285 mil, 4 portas tel. i pleto. Tel. 26-2423. »• 17327 6-1
— Vende-se Praia do LAU. Ver à rua Senador Vergueiro
—
1953
ROVER
Marrecas)
Duarte 4ü (ant.
Pablo '42-4774.
64í
22847
Vende-se urgente motivo viagem de 47-2473.
64
0953
22507 64 Flamengo. 194 apto. 902 na garage, 69,. ap, 402.
Tcl.:
quatro cilindros em ótimo estado. —
tratar com MIRANDA 25-9306.
8990 64 MERCURY — 1939, de 4 portas estado Av. Copacabana 967. ap. 502. Tel...
CHEVROLET 1(147 — 4 portas, 6 ciTemos para todos os carros. Coloca1946. CrS 165.000,00. In- 27-5496. Preço Cr$ 170 mil.
bom
Vende-se, em ótimas condições de mos na hora, R. Laranjeiras n°. 1 —
lindros. 90 H.P., licença n." 2ii3on, FIAT 500 — 1949 — ótimo*eSlado de formações: 47-2473.
0048 64
21798 64
— Vende-se cm leilão-.iud:conservadísslmo,
bafuncionamento,
14714
loja N.
64
particular
máquina, pintura, e
pneus novos,
se de preço 250 mil á vista. Vcr á Jt.
ciai, 21) do corrente, às 16,30 horas, à vendo por Cr? 65.000,00. Tel. 58-9917. LINCOLN — 1941, conversível. Cr$
Oliveira da Silva, 48, sábado das 13
detalhes
bom;
estado
90.000,00,
geral
Rua Dr. Weischck n. 80, pelo leiloei- SR. WILSON.
29227JJ4
ás 18 hs. e domingo das 10 ás 18
64
0051
42-2473. Facilito.
ro. CANDIOTA, pertencente ao Es«4
hs.
20298
RODRIGUES DA VENDE-SE — Henry Júnior 52, esta- CADILLAC "de Ville" 55 — Vendepólio de: MARIO
"O
do perfeito — Rua Nascimento SU- >se
CRUZ. vide anúncio detalhado no
52-7918.
Tel.
impecável.
estado
Compra-se uma, em perfeito esta— Tel.: 27-3560. 217S3 64
Jornal".
E?8.8—64 va 539
42715 64
do, com equipamento original, OíerVende-se um conversível em períel- tas pelo telefone 52-1911 — Sr. CARNASH CONVERSÍVEL — (Kamblcn. AUSTIN — 4 portos, excepcional esto estado. Trata-se pelo tel. 47-6412. LOS ou D. GELCY. 5848 64
existem poucos iguais, tudo CADILLAC — Compre suas peças leVende-se cm bom estudo. Negócio à tado,
84
vi.sta. Avenida Rui Barbosa 636 Fa- 100'o sem um arranhão. CrS 195.000. gitimas sem majoração na Rua .luan
26
Av. Rodrigo Otávio, 269 (qualquer Pablo Duarte 43 (ant. Marrecas) —
lar com garaglsta, Sr. ALBERTO.
64
22505 64
Tel.: 42-4774.
1008
23581 64 hora).
direçáo
htHollday 98, 4 portas,
Vende-se um cm ótimo estado. Tra- dráullca. Freio a, ar. Vidros elétricos
VAUXHALL — 1850, de 6 cilindros.
Pompeu
tar
Loureiro,
106,
Rua
apto.
modificada
molas,
Suspen$3o
venda.
no
DocunrenRio á
para
etc. ünico
201. Ou com o porteiro — tel. 36-1215 tação ÍOO',;.. Tratar Rua México 31-C
ótimo CrS 160.000,00, facilito. Tel.:
Preço Cr* 260 mil.
— Tel. 52-8865. 10000
47-2473.
0047
64
C4
64
22244
Vendi-se Mercury 57, tudo equipado em estado excelente. FIAT — 500, tipo Pulga, pintura
- apt0. 1.202 — pneus tudo novo. Cr$ 115.000,00 deVer na Rua General Ribeiro da Costa, 107
talhes 47-2473, facilito. 0049 64
17340 64
Super luxo — 4 portas — HidramaLeme.
Vende-se, 88, 4
OLDSMOBILE 50 tle — Push Button — Superequlpado
Ver e tratar com o sr. SILVA na
SR.
Documentação 100% legal, Aceito
portas, equipado. Tel. 46-3383.
portaria Rua Júlio de Castilho 87, por
21545 64
CELSO.
—
Tratar Rua México 31-C — CrS 180 mil, pela manha.
troca.
Tel. 52-8865.
28141
64
22417 64

ALUGUE UM AUTOMÓVEL

HUMBER — Cr? 135.000 — Supersnl-,
pe, 4 porlas, (i cyl„ ano 1947, eitado
soberbo, á vista, ver exclusivamente!
domingo das 10 ás 16 horas, Rua Al—apto 204,
mirahtc Guilhem n. 234
próximo ao Cine Leblon. Tcl:
27-5799.
^
_M

WHÍTÊ

|

CHEVROLET - 58

CARRO 1958 - CrS 382.500

JIPE WILLYS

CHEVROLET BEL-AIR 1955"

COMPRO À VISTA

" "FõHD

- V8 - 56™

iTÜDÊRÃKEB — 1951

COMPRO À VISTA

AMORTECEDORES

H1LLMAN —1952

Novos 10% desconio
Rua Aires Saldanha,
34 Tel.: 47-7779 Copacabana

MERCURY 1957

Caminhão com Capacidade para 7m3.
Particular vende um caminhão de fabricação americana, cahidráulico. Preço de
camba de ferro reforçado e com aparelho
à Rua Vofuncionando,
hora,
a
hoje
Ver
oportunidade.
qualquer
29450 64
de
Botafogo.
Praia
da
esquino
1,
n.
Pátria
da
luntários

/

CAMINHÕES FORD

Vendem-se 2 caminhões Ford, F-600, origem americana.
Um basculante 955 c um carroceria de madeira 1954, em estado de novos, ver à Rua Conde Bonfim n, 55 e tratar à Ave22341 64
nida Rio Branco, 173 - 18.° - s/1805, d sr. Salomão.

j

SIMCA - ARONDE

Vendo — Em estado dc novo —- Só à vista. Ver e tratar
Ruo- Siqueira Campos esq. B. Rino Posto Shell-Copacabana
23629 64
beiro; Domingo de 10 às 13 horas, com sr. Veiga.

D7K. W.« CONVERSÍVEL
(único üo Rio)
Vende-se, mod, 51 52, estado geral bom. Excelente máquino de 2 cldrs. Capacidade p-' 5 passageiros. Preço à vista
Cr$ 160.000,00. Vcr e tratar à Rua São José, 50 - s/ 302.
20543 64

MÁQUINAS

OLDSMOBILE 50 ¦ 51~

Menção - Eletricistas de Automóveis

LINCOLN 1954~

Reguladores de Dínamos

OLDSMOBILE - 1957

MERCURY 1949

Caprl — 4 portas — Todo equipaExcelente carro — 4 portas — Rádo — Excelente estado — Aceito tro- dio original. Pneus faixa branca forca — Tratar Rua México 31-C — Tel. rado a nylon. Vendo. Tratar pe! ote!
52-8865.
28142 64;53-8119
21898 64

Testes de Baterias
Testes de Induzidos
Testes de Bobinas, Velas, etc.

WERNER

LAMBRETA - TIPO DE LUXO
USADA

MERCURY 1957

SKODA UTILITY

MERCURY 1957

FREY

Av, Almte. Barroso, 2 - sala 1.404
Telefone 52-4660
21867

Sedan 4 portas, direçáo hidráulica.
freio a ar Hldramatic — Estado rie
novo — Tratar hoje com o proprietário pelo tel. 46-3748.
|
28110 64

64

SOCORRO

CAMINHÃO

Moln-Scrapcrs. Case. moVende-se. I Caterpillar Dfi-, r/ lamina.
ilelo I.AI, capacidade «V 4 5 J.c. — 1 Scraper ••IIEIL**, modelo OC-ll,
•¦111.11.¦",
—
modelo 1-8, capacidade 8 J.c.
I Scraper
capacidade II I <*
.IS.t 78
Tratar pcln telefone .'.-1181, nos dias utcls.

k MAQUINAS DIVERSAS
VENDE-SE
Mocdora de café Raiar; 1 Balança Fcllzola 300 K; 2 balanças Felisolas
15 Kj 1 balança lcli.ola fi K. Geladeira Comercial </ 8 portas Molor C'.l_.
tudo rm ótimo eslado.
Ver t tratar lt. Livramento 161 — Loja c/ Sr. .louhert. 2186'! 78

TRATOR TIPO D. 8
71) H.P. — Com angledozer, suspensão hidráulica. 2
motores de partida. Italiano
Marca Brcda — Ótimo matcrial — Pecas à vontade. Dantas — Tels.: 42-5011 ou
47-0337.
27175 78

ASFALTAMENTO
| Vende-bc
"Ord
uma ocabodom dc asfalto

Fimsher", auto"B.
Knox"; 1 barra vipropulsora: 1 conjunto de ló-mas de aço
bradora com ? vibradores. Capacidade 10 metros por hora. Venda em prestações. Rua da <.ss_mblcia, 104 - sala 510.
21736 78

Compra-se trator « TD 18-A
Estamos interessados na compra de um trator TD-18-A, "Intcrnationol". cm muito bom c?tado de conservação, dando por
"MACK"
conta do pagamento um cavalo mecânico
A51, em estndo de tióvo Rua da Assembléia, 104 - sala 510
21735 78

i SONDA ROTATIVA E PERCUSSÃO

Vende íc marca Cyclonc 4" ate 150 mts. portátil 2 pneumáticos, qrande equipamento brocas, tubos lados ferramentas.
Tratar Rocha 52-3884 c 22 6697 - Telcg Soajul.
21695 78

CENTRAL DE CONCRETO

ti O V A —
Capacidade 150 m , c com silos c elevadores. Venda em
21730 78
prestações -- Rua do Assembléia, 104, sala 510

1.201.

Vende-ve em estado de novo, carroceria de madeira reforçada, fundo
duplo chapeado. capacidade de 6,00 mil, seis pneus inteiramente novos,
roda t_azeir__ dupla, com reduzida. Capacidade de 6 a 8 tons. de carga.
Favor trazer mecânico. Facilita-se o pagamento. Sr, Joio Araújo —
Telefone 43-2453.
21626

WQLSELEY (Morris) 1950

COMPRO UM CARRO

SKÕDF5Õ

OLDSMOBILE

| TRAILLEET

E

G

E

R

A

..CHEVROLET 6400
^J Vende-se caminhão —- modelo 1951, com
carroçaria tipo carioca. Ver diariamente à Av.
Brasil n.° 1.669 — Telefone: 48-5207. 23467 64

L

1-..-B rie .1. d eom pouco uso — 1-15-B de 2 .T. C„ rom pouco
uso. As escavadeiras acima sâo rie Importação recente. Pasamenlns bastante financiados. — Rua da Assembléia, 104 - sala 510. 21129 78

MACK A-401952 (TRACTOR) SEMI-TRAIIERTANQUE DE 16.000 LITROS

TrTtõreY~
Vendo un D8-Caterpillar, Série 13A, guincho 25, comando a
cabo com lamina e 4.000 hora* de serviço. Um Scraper, Car. 70.
Um caminhão International I 180. Um caminhão International
K6. Uma máquina de soldi elétrica conjugada para 600 amperes. Maiores informações procurar sr. Cherem, à Rua da Regeneraçáo, 'Í75 - Bonsucesso, das 7 às 18 horas e de segunda a
sexta-feira. — N. B.: não atendo por telefone. 22166 78

VENDE-SE no estado em que se encontra. Ver Av.
de Janeiro, Portão "L" Parque de Inflamáveis. Entregar
posta Av. Presidente Vargas n. 642 - 8.° - sala 810, até o
20 do co.rente, às 15 hoias.
27148
j'
|
;
.

pabcliches. dois armários embutidos, banheiro,
cozinha, geladeiva,
Particular vende um. em perfeilo
água
quente e iria. caixa de esgoto, ilu- estado, ano 1954. com capota dc aço
mtnaçao elétrica,
ventilador, etc . e multo bem calçado. Preço CrS 240
Construído em aço inoxidável Jeep mil á vista ou facilitado a combiu.r
Wyllis 1957 cm estado de novo com ;— Ver c tratar á rua Visconde de Piengate para receber o tsaller e. con- •rajá, 493, com o porteiro,
.ligado da parte eléirica. Preço CrS
700.000,00. Pode ser visto na Rua Soares Cabral. 46-A. Apanhar chaves na
Rua 'Ias Laranjeira".. 247, Tel:
Vendo duas: Uma conversível, tu45-681...
23158 64
perequipada, de luxo, com radio. —
i bandas branca., etc. « uiua,ltmou_ine
¦de 4 portas, preta, hldramàtica, abaocom
Compra-.se um, a dinheiro, que es- lütatnente em estado de nova,
leja em bom e<iado. Informar preço rádio e vários equipamentos. — Rua
e local para ser visto paia portaria Francisco Otaviano, 41. Copacabana.
1041 64
deste Jornal li0. 23576.
23576 64

10 prestações — Rua
21731

Rio
prodia
64

MERCURY-1949

ISABELLA 55

COSTEIRA

: ES CA RIFIC ADORE S

Conversível, absolutamente em estado de nova -—
Vendo em perfeito estado ano 1951 IFreio conjugado, DlrejSosemhidráulica.
uso. —
quase
— Rua Francisco
cor verde, pneus novos 200 mil
41 - CopaTratar hoje tel. 28-2328 OU segunda- icobaiiai Pfl.to Otaviano,
(!.
1042
64
feira tel. 42-5112 até 11 horas.
•'¦

20372

COM P RE SSO R D EA R

Vendo uma motocicleta marca BSA.
500 c.c. modelo Star Twin, em ôtimas condições, preço base CrS 78 mil
acclla-.se ofertas, e facilita-_e parte
do pagamento, Tratar pelo tei
57-5655.
18
64

VIDROS

Máquinas automáticas para encher e fechar ampòlas de 1 cc
a 20 cc, as que mais têm aprovado nos laboratórios com o uso
de nossas ampòlas. Peça ume demonstração ou assistam trabalhando nos laboratórios que
já possuem. Uma fabricação da
Labor, especializada no ramo Tel. 49-1777. 18954 78 '

',

E.M.E.R.I. S/A
S. PAULO: Rua Quintino Bocaiúva, 231 —
5.° andar — Conjuntos 52/54
Telefones: 37-2611 — 35-3206
4;4Sfi :n

capota preta, com rádio original, —
pneus novos, tudo 100 ¦*;-. Preço 250
mil. 23-3331 e 27-9250. PEDRO,
f*4
21552

17330

LIMPADOR PARA

fi4

RANHURAS DE PISTÂO

ü^

MERCADORIA IMPOniAM

i - 220,

JCfl
•I luVf

64

WERNER FREY
»VMM!£_MM.aMHO
s»i« HOl mit 55-«SO
•A.Olfl.O
r. _AIA.'IÍ

ÔNIBUS ÂC
Passageiros, urbanos, canoçcria Grassi, vendo 2, em ótimo estado geral, facilito, aceito trecas. Vcr Rua São Francisco Xavier
n. 162, garagem Estádio. Tratar Rua Antunes Maciel n 47, Rio
de Janeiro
Agencia Waher, Tels. 54-3925 c 28-7230
64
21859

CAMIONETE ÜKW 1957
nova, duas cores, estofamenlo vermelho. Tratar Av
roso, 90 — 8." — sala 836 — 42
6983 — 42-9281
42-6983

Almirante BarHoje: 37-8828
43357 64
B_FS__S_S_E_0H_E_

Bs_ma_B__as_BKS_s

HILLMAN 1955
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Informaçfici

110110

km

Mlnfamrntn
Inteiramente
Iflrtone

ro-

vcim.novo

5.-_».._,
0115 m

H i\
MERCEDES
220 S
H

29.184, 4 portas,

12847

Fabricamos qualquer tipo de estrutura metálica,
para: indústrias, cinemas,
mercados, garagens, hangares, edifícios, etc.
Temos para pronta entrega o nosso tipo
padronizado e patenteado, vãos
livres de 10 — 12 — 15 - 20 e 30 m.
Solicite sem compromisso, a visita de nossos técnicos

Chapa? particulares sem chofer —
• Americanos, mecânicos, equipeuo_,
—
Modelos 52. 53. 5-1. 55 e 50 _ !n!ormações tel. 36-0027 — Avculdj Praao
Júnior 145-A Copacabana

103, tel. 46-7854.

103E2

como

As piopostas devem ser entregues fechadas na Divisão
de Compras, no mesmo endereço íl.° andar), até 19 de maio
corrente, às 16 horas, quondo serão abertas as
propostas.
A Superintendência reserva-se o direito de anular a concorrência, se náo houver proposta que alcance CrS 220.000,00.

GALPÕES INDUSTRIAIS COM FINANCIAMENTO

ALUGAM-SE
CARROS

Descontamos CrS
600,00 pela velha na
compra da nova —
Rua da Passagem,
103 — Telefone:...
46-7854 -- Botafogo.

Iho.

O veiculo poderá ser visto c examinado nos dias úteis,
das 8 às 11 e das 12 as 16, no Almoxarifado situado na
AvenH.i P.cdrigues Alv<._, 303 331.

Aos Laboratórios

Troca-se lancha com nahlnc. 8.50.
ric comprimento, motor íoõ HP, cm
•¦ótimo csiado,
por automóvel ameriícano de 1032 a 1054. Valor base da
lanoha CrS 250 mil. Volta-se a diicrença á vifta. Fone 57-7400.
¦_
159Ü0
84

hidráulicos. Rua da

Estrangeiro

Côr preta, ano 1948, motor F.A.M.
no estado.

NOVO, SEM USO
Vende-.e de afamada marca inglesa, ainda encaixotado, sobre
rodas dc pneus, para 110 pes cúbicos. Venda em prestações
Rua da Assembléia, 104 — sala 510.
21737 78

LANCHA xAUTOMOyEL

64

MOTOCICLEíT"

dados,

CONCORRÊNCIA ADMINISTRATIVA
DE UM
"CHEVROLET"
AUTOMÓVEL

NOVOS
Vendem-se. 1 Caterpillar paia D-8 — 1 Le Torneou para D17.
Facilita. Rua do Assembléia, 104 - sala 510.
78
21732

OLDSMOBILE FIESTA"

HENRY JÚNIOR

Vendo uma equipada com rádio, pneu banda branca, citado de

Sedan. _ portas, «•nuipadí.simo, bicolor, pneus novos hainia branca
radio lll-Ft, com i alto-falantes. spot-Hght, rapas de nvlon, óleo 30/10
— rarllrulur vende nrcenle. à vista,
por preço excepcional, nua Gustavo Sampaio, 816 - apl". .108 -- Fone .*>i-._._.
hBOT g|

da
78

JEEP WILLYS

PONTIAC 1951*52

Pá Carregadeira de 3/4 j. c.
COMPANHIA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO
"Oliver".
Motor iiiper 88
de 49,58 HP na borra, com pou-

'¦
cas hora3 de uso. Pagamento em
1 Assembléia, 104 solo 510.

1942-46

! Vende-se em perfeito estatio limo'Sino 4 portas, motor novo vetif.-Hüo. Vel a Rua Dias ferreira
14'..
Sr, JOÃO -- Leblon. 14718 H

BATERIAS

21719 64

JAGUAR -

RIO; Rua México, 119Grupo, 904
Telefone: 22-3271

Vendo o mais belo terreno do Rio,
plano, rua asfaltada, de. lumbrante panorama Indevassàvel
1 oceano, ilhai,
, etc. I 25 X 35 CrS 800 — Aceito aulomovel 27-9090 _ Sr, SEABRA
Vende-se particular equipado. Ver
H
1007
tratar Rua Miguel Lemos, 24. ap. 904
após 15 horas ou telefonar 27-4640 -Pode trazer mecânico. 10821
64
Somente do particular, pago * Tista. Europeu 52-54. Ou Americano 5052 -- Por favor dispenso intermediaDuas portas, bom estado, pneus no- rios. 27-9090. Sr. CÂNDIDO .
vos. vendo hoje por CrS 140 mil, Rua
64
100B
General Qlicêrio 364, ap. 1.201.
29234 «4

Pára-brisa, janelas- consertos
FIAT SIATA 500
64 fechaduras, trincos, balenies ¦¦ ! Vende..>_> carroçaria Bertone, Conversivel verde, assentes vermelhos —

Vends-se, novo, ou troca-se por carro americano de 1953/
1954. — Tratar Avenida Rio Branco, 43 - 12.6 andar — sala

"FARGO" -1951

AUTOMÓVEL

— Tele-

Negócio entre particulares
íonar a noite — 46-4410.

Vendo um chassis Ford — Contendo Motor 100r. --- Caixa de mudan- ças — Diferencial e mecanismo de socorro — Facilito pagamento. Tratar
21898
Tel! 22-4168.

FIAT - ÇíSITAtTA--1957

PEÇAS ORIGINAIS
'
PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES,
Temos sortimento geral de peças para as motos
JAWA - CZ — JAWAMONARK
VENDAS: Rua Voluntários da Pátria n. 48.
22382 64
AUTOBRAS — S/A — Telefone 46-1144.

~0A'x

VOLKSWAGEN

»

VENDEM-SE:

'_

COMPRO,

conversível .elevadores
PEÇAS - PARA AS MOTOS cadillac
Vende-se ou troca-se modelo 1954, estado de novo.
chapa
dezena.
na Garage Barcellos à Rua Francisco
-- Tratar pelo telefone 47-5880. I Passagem,
JAVA - CZ e JAWAMONARK Sá n. 88 com o Sr.Ver Romano

escavIdêTrãs bücyrüs

TRATORES

k

NASH RAMBLER 952

JAGUAR MARK VII

Casa Reboque próprio
PONTIAC • Peças de Hidramafic ra Vende-se
nossas estrada... com%a!a, 4

CITROEN-1951

PNEUS

FIAT-C1SITAL1A
1957 - Vende-se
ou troca-se. Av. Rio Branco 43 —
Quatro portas, rádio, bem calçado.- 12'' andar — sala 1201.
motor
banda branca, bateria nova,
427223 64
sempre
o,
ótimo estado, particular
mesmo dono. vende di.rtnuN.nt n pelu ;
melhor oferta á vista. Preço base Crs
1953 cotado de novo. preto, com lor170 mil. Tratar com ORLANDO. Tel.
10866 64 raçfto dc couro vermelho. Rua Oen.
57-9859 — 27-5254.
Ribeiro da Costa 114 ap. 805 uo Leme. (Qualquer hora).

BUICK SUPER-1947

Ano 1957, último 'ipo tirado recentemente da Alfândega,
pneus c

banda branca, preço mais barato do quo importado.

Ver

Araucária,

Ri.n

1ò9,

c

porteiro.

96Q

_H__^—

64

^r^^9\\

64

1950

Impivàvei rie porta n_-_cín>ra 3 li 2
é favor tr«z»r mccAnico.
Detalhas
47-2473 — CiS 250 mil.
20988 (A

COMPRA A VISTA TODAS AS MAP.CAS
VENDE

UMAOORES PARA
MOIASdí SEGMENTO
fONf MAfcbO WERNER FREY
AV. AIMRIÍ BARROSO. 2- «/1W4

PNEUS
RECAUICHUTADOS
PRETOS E BRANCO
Rua da Passagem, 103

- Telefone: 46-7854
10T«T

«4

COM

GRANDE

FACILIDADE

1MJ — cheirolrt
*
llrl-Air.
4 poria»,
cilindro»,
»*•
cAnlro. tudo rqtiipario
J3ST — r h. .rolrt llrl-\ir.
4 pô-la» rom coluna, I ri-

llndro_. merinlr". lodo «-qutpado
1«57 — Chevrolet Bel-AIr, 4 poria» _ cilindro», iodo cqiilpado
19S" — Dodtr Rin_»«»y, 4 porlai, com coluna, » cllindros,
IMS — Sinca Aroi.de, 4 portai, rádio, pncin branco».
19i4 — tadlllae convertirel, todo equipado.
1953 — Wllman, 4 poria» rm étlmo . »tadn.
1«_ — PeufCOl, 4 poria., com ridlo. rm ótimo e»ladi».
1SS? — Cadillac ronvmivrl. pneu» hrancoi, ioda rqq|pada, *m r»tadn dr novo.
1M2 — Chrrralel Camlonete rturai. própuo par* coi.jio •
propa .anda

(bry«lrr

rlrllnral

Tipo

_,»prcl*l

rm

e»udo

dr

no*»».

rikPORTADOIlA GALLO LTDA.
KE/

AV.

COPACABANA,

71-A

mmmgmwuwm,mmwmmmwmmwmmaBammmmmwmmmmmmmn&mwimrm
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4.° Caderno

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 dc Maio de 1958

AUTOMÓVEIS
!'¦'¦—

I

(O

coração

injetoras

bombas

de

mofor

do

Diesel)

DE
PROVAS
MODERNO BANCO
PEÇAS DIESEl LEGÍTIMAS
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO

com

para montagem
bombo no veículo

local

de

M. DUARTE • MECÂNICA

m
VOLKSWAGEN-KOMBI

A
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1957

°presen,°a ,inha tomp'eta

dos afamados produtos eJ[_Jl_í/fljflX_

1957
1957

a apresentar os últimos tipos d*
de luxo, para entrega Imediata.

primeira

_____
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Genoial

Teltlone;

Polidoro,

46-4092
Rio

260 ¦ 264
nio, ,.,„,.,.,

de

Janeiro

IÍHhhihIiI

|^^^jTrf^JjSfeV«.^B

PRP^

Rua do Russel, 32-A

etc. — Excelente estado. — Tratar
Rua México 31-C — Tel. 52-8865.
874 64

of iis.oo

com prateleira C«|' 210.00
* PINTURA Â KTUFA
• C«>.flA 6P0SSA

Telefone: 45-6595

'MED/DAS.-4S*78*f6
64

WERNERFREY
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE JSl
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Completo
poçai de roposiçao flEv N
.
di .tlculoi • má
Bi
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numas em gerol l^^A!r_B3P!
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Conjulle.no-, sem compromuio «V^S=8
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BOMBA

Compro Guias da PETROBRÁS

Para levantamento ) I
èm ytlcutoif Copo
I Jl^

U U
K» U>

MANUAL

^

MOLAS ESPIRAIS E: AMORTECEDORES
Recebemos americanas, coloca-se na hora por técnicos especializados. Preços especiais para oficinas e revendedores. —
Trav. Rio Comprido, 13, Estácio. Tels. 48-8717 e 54-3468.
64
5850

Cadillac "DE VILLE" 55

CAMINHÃO CHEVROLET 1950
Vende-se em bom estado. Ver à Rua
Edmundo Lins, 22 — Copacabana.

AVALMU •AHOS0.2 CIO
SiU.HOt mif.9M6tO
IMBCltllOUStlAIUI

PROCURO SALAS NA ESPLa. DO CASTELO
1 ou 2 com sanitário privativo próximo ao Aeroporto
Sanlos Dumonf. Avise: 45-9467. 20374 ns

JEEP WILLIS ZERO QUILÔMETRO
VENDO UM POR CR$ 320.000,00 PAGAMENTO À VISTA.
TELEFONE 43-8580. 21810 64

(Atendo também a domicílio)
1

BOMBAS PNEUMÁT1CAS
Graxtlro ou .mpultoro
Multiplico 40 vetes o
prendo do compreitor

Faro trompotit d* combuilÍTet,
Adoia v«t 001 lombo'» Ollglnoll
doi Refinarias.

FORD

Particular vende lindíssimo coupê de seu uso, azul, em duai
tonalidader um único dono, importação regular, estado impecá| ve| preç0 um milhão e duzentos mil cruzeiros à vista. Tratar
23494 64
4 portas, rádio, pneus faixa branca com o sr. Garcia, telefone 52-7918.

stmpkltiM

42932

Compro titulos e guias de pagamento feitos à Detrobris pelos proprletárlos de veículos.
Pago 1 vista os preços abaixo:
Guias de 1954 — 40% do Valor da Gula
Guias de 1955 — 35% do Valor da Gula
Guias de 1956 — 30% do Valor da Gula
Guias de 1957 — 25% do Valor da Gula
Títulos — 50% do valor do titulo (menos 3% para cada cupáo de
juros retirados). — Obs.: Os atendimentos a domicílio serão feitos sómente para transação superiores a mil cruzeiros.
Av. Rio Branco, 106-8, sala 713. — Tels.: 52-5713 e 42-2633. Horario: 9 às 12 e 14 às 18 horas.
21375

PNEUS LISOS

EQOiriMENIOS l MAQUINAS BRASILEIRAS S.l.
• Endereço Telogrofico: *ÍMBRASA" - Sâo Poulo
tua Gen.rol O.òrlo, 136 - Telefone»: 32-0355, 32-9296 e 34-1345

fi VEÍCULOS
Motores
de
Cia. Comercial
"BRAMOCAR"

mimn MtssttspteçM

ük

PLAT INADOS
CONDEN.S ADORES

BREMI

TEM TUDO

M™gS

PARA
Ccii LAKKU
rAPPn
itU

RILEY
WOLSELEY
MORRIS
COMERCIAL

VERIFIQUEM OS NOSSOS NOVOS PREÇOS
DEP. VENDAS - ZONA SUL
Rua Gago Coutinho, 66-A
Telefone: 45-6699

«EMBINTANT»
wausivos PARA
•AP0HAÇÍO
OA ALEMANHA

NZ
S.A.

fo
^__
'ff/fV

MERCEDES BENZ --170
DIESEL

Rua São Luiz Gonzaga, 2286
Telefones: 48-6643 e 34-5616

I LK.TIWlAS-

VúlKSWAKNl

«
ii m ini im 1

iil

lli

Ip^H

EÍ T^fc

1254

*

Av. Gomes Fieire, 602-A- T. 52-0058 e 52-1527

Av. Suburbana. 10.047-Tel. 29-9920
Em Boiafoço: Rua Dono Marianc. 97-B-Tel. 20-5915
Na Tiiuco: Rua Haddock lobo, 45-Tel. 48-8282
€m Campe»: Rvio Corte» Lacerdo. 34-36 • Tel. 32-7 2
Em

Coicoduro:
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HUA DO CATfTf,

172/17*

'jX£i

M

li

m-w ^nwVÊmT^mmw

i,

1 ¦

V*

$

<K

com' *Gm\m*m1taã\iÊÊ6à

W

M ma

ISr

LOJA DE VAREJO k
ATACADO - PREÇOS
ESPECIAIS PARA
REVENDEDORES E
f-eANDES FROTISTAS

JjPfl*

Peças nacionais garantidos
Oficina especializada
Motort* novos
Au»«rnóveis usidos
Facilioode de pagamento
Trocas

:;",:-:':-::^Tir^i;''':^

AUTO CS^TRAL LTDA
Hua

Heal
Tfl

Gninrieut.

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,

274
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Tel. rede Int. 34-8020

FILIAIS'
Centro

MAWIi

(«lalonet-Eicritãrioi 25-5118 - Armazém, 25-5580
riliol n.* ti Rua São Franclico Xavier, 890 - T*li 48-3123
Filiali n.° 2i Eilrada do Furão, 42 - lra|â

fMMrJ//jSafíoftiw
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Cristóvão,

também

pntui dt lidai
oi mofcoi

\GORA EM SÃO CRISTO/ÃO A PRIMEIRA CASA
SPECIALIZADA EM
PEÇAS PARA CAMINHÕES

p

S.

iüa/MlHctc\ici

ferntttmet

mecânica £5PfCiauZaO"

^

Rua

nom»

garantia
f conf/onço poir
oi motorfilot

fllHUEN

Oficina

LARGO 00 MACHA00.23ÍELS 45-H3? í 25-b050

Motrix

Um
dt

COMPLETO SORTIMENTO OE
UGITIMRS PECAS EICESSORIOS

..PEÇAS

AUTO MODELO LTDA.

BORGAUTO S.A.

PoMiiimo* a mais moderna maquinaria
para a recauchutagem de todos os tipos
de pneu», inclusive dos aros 13 e 14, do*
carro» a partir de 1957.

Vendo, ono 1952, com motor retificado rodado apenas 500
quilômetros. Tratar pelo tel. 32-7328. Dias úteis com Sobral.
12840 64

F. 600
Vendem-se, duas cabinas Ford,
noyas. Ver e tratar na Rua do Resen43420 64
de, 147 - Agência Ford.

Cruzetas e eixos
da transmissão

*/

O bom motorista sabe que a prudência
aconselha a nfio confiar na sorte. Por
isso 6ó usa pneus novos ou recauchutados
— e só assim fica tranqüilo na direção.
Consertamos e recauchufaraos seus pneus
velhos garantindo nosso trabalho.

I rOMMMTAS
AV. MEM DE SA, W - C P. MM - TB- M-S06I
INO. TIIE<M. "OOTTHOIZ" . RIO M JANMO
MÍQUINAS

CABINA FORD

Isinias universais

)

-a sua habilidade não basta
é preciso SORTE

ROTOR ES

DEP. DE VENDAS-ZONA NORTE
OFICINA ESPECIALIZADA

PEÇAS para todas as principais
marcas de carros americanos

^mB^Bm^^^^^m^mm^m^^m^m^ÍZZ^^SSmmmmmmmm ^

TAMPAS

Avenida Rio Branco, 99 — 13.° andar — Telefone: 23-1960

Sr.
64

20501 64

EXPOSIÇÃO E VENDAS:

r^^^iiítmi

Vende-se em bom estado. Facilita-se o pagamento.
29151
Araújo. Telefone 43-2453.

MFPrilDY _ 1QJQ
I ILiWUIV I
i#*fj

Apresentamos, também, à venda, os automóveis abaixo
discriminados em excelente estado de conservação.

/ Vv!j^i^ip^ifl

'iÁjÍí&zà 'mwKmX
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Suo

CAIXA DE AÇO |
PARA FERRAMENTAS

SEMANA APRESENTAREMOS
EM CARROS EUROPEUS

1955 — MERCURY — MONTEREY — 4 portas.
1954 — STUDEBAKER — UTILITY.
1951 — STUDEBAKER — PIC-UP.

TwfvTTfff^^^WB^R^H^'

•

RIO MOTOR S.A.

automóveis

Todos os automóveis acima estão super-equlpados
e em diversas cores.

mwlmJmmm^^ }^ammmmmmmmmmm^^ Í^^^^^mmmmmOlâaa^Ê

"International"

F 6 — 1954
Vende-se basculante ou carroçaria de madeira. Capacidade
de 4,00 m3. Facilita-sc o pagamento. Telefone 43-2453. Sr.
Araújo._
?i150J^

OLDSMOBILE — 2 portas, super 88.
CHEVROLET — 2 portas, Impala, hidramátlco.
CHEVROLET — 2 portas, Impala, mecânico.
CHEVROLET — Bel-AIr, 2 portas, hidramático.
CHEVROLET — Bel-AIr, 2 portas, mecânico.
CHEVROLET — Bel-AIr, 4 portas, hidramátlco.
CHEVROLET — Bel-AIr, 4 portas, mecânico.
TAUNUS — 2 portas, M-15.
PLYMOUTH — BELVEDERE — direção hidráulica, freio I
ar, manco elétrico, vidro ray-ban.
PLYMOUTH — BELVEDERE — 4 portas, direção hldriulica, mudança elétrica.
FORD — FAIRLANE — 500 — 4 portai, stm coluna.

AGUARDEM: NA PRÓXIMA
GRANDES NOVIDADES

Basculante

BASCULANTE

Repiesenlado pelo

R0o'G*nerol Brote, 9J3-1/Críitotão -Tel. :*54-3024
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O

OCASIÃ

"CIGAL"
A
Com. Imp. Glória
de AutoiiL Ltda.

UARDIESEL
Recuperação

DE

ESCRITÓRIO: *. SAO CRISTÓVÃO, I175I.» AND. — Tli.H^874
LO|A: R. SAO CRISTÓVÃO. 1183 -- RIO DE JANEIRO — D. f.

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958
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TEATROS

CINEMAS
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lEONARDO BONZI <» MARIO ÍRAVERI

(RAMAL TEATRO)
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TEL. 57-1818
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(.OI.TINENTE

CÍNEMaScOpÉT

NA BILHETERIA DO TEATRO

5.340.5.0,7.8o.ío»
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10.000 DÈllSEQ!
MULHERES EXÓTICAS!
CERIMONIAS PA6AS!
CACAP0RESDE-ABEC/1S/
MAREMOTOS1 VULCÕES'

IOOO ANOS.

ACOMPANHADA PELOS GUITARRISTAS
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AMANHÃ, 2.° FEIRA ÀS 21,45 HORAS.
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ESTRÉIA AMANHÃ, 2." FEIRA ÀS 21 HORAS
¦.

PROIBIDO ATÉ 18 ANOS

COMO PODEREI PASSAR
ESTE

FIM DE SEMANA
SEM VER

__¦______________________________

- /

\

/A^tíLXsAmmH

\

I

#

PEGUElumitÃnõMORTe
... mas COMO ?

ty__x>oc>riocooooooooooooooG

TEATRO INDEPENDENTE EUROPEU
Netue Kammerspiele

A i a t a r
KomotU- von Genoltuo Amado
DEÜTSCH V. L. BERING
PÈRIE A — Teatro Copacabana 19. MU — SÉRIC B — Teatro Copacabana 26.
UAI — SÉRIE C — Teatro Serrador J. JUNI
21 ÜHR
Livraria Kosmos, Risa Senador Dantas 40 — Conf.
Vlndoban», Rua Paula Freitas 40 - - Foto Halifax,
VORVERKAUF !
113*
Rua Buenos Aires 120

Ave-

VIRfiEM^
INTACT4...

TEATRO COPACABANA

pmmÊ

do Rio Bran-

Alvim, 21.

A PARTIR OE 2 HCtAS

__

SBHTflnilCí

Copacabana,

iWiinnfniiT_wnii_^
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Álvaro

Aborto até 1 hora da nianhi.
Aeroporto Santos Dumont
Tel. 42-5580.
«271
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CURIDJÍH

Rua

ITALIANAS

Visconde

Almoço . Chi
______«»
e Jantar
Magnífico Salão p/
Ssà-íl
•^
Banquetes.

^

6-K- MWn-CIO«i9N MnCK-1;
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R.

AEROPORTO

PAISANO
(Restaurante e Pitizaria)

•

I CMWCAMANA

ESPECIALIDADES

refrigerado

R. Visconde de Inhaúma, esquina
Av. Rio Branco.

m ms

Presença gostosa da Itália
Membro do Dlner'» Club
Av Atlântica, 290-A
p.O

Siicujhelülândk

e feriados-

Serviço de alta classe

'AFAR-WELLTOARMS"
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Cantina
SORRENTO
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üW PARAMOUNT. A MARCA DAS ESTRELAS

Fi

n

Chácara Horiulânia

Desde 1834 — Vila Isabel
Senador Nabuco, 4S • F. 3S-03M
oferece:
Oliveira».
d»
enxertoi
NOVOS
Mangueiras. Kakiselros, ..aranjei! ras. Liraoílroj e outras fruteiras.
Arvores e plantas ornamentais.
43SM
*i-X»_OClCOOCXXX»000«
R

PLANTAS
Particular por motivo de modasça
vende lindas plantas modernas, a Rua
Henrique Mortse tl %i . apt». líl —
Grají...
1K31

\S 16, 20 e 22 HORAS
NO

/

TEATRO RECREIO
_Ü24?5

I

11 ^

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1938
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CINEMAS

TEATROS

E

(ÍFIfcMEREAlílSIA
Oü- COMOVEU O MUNDO
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. .Compramos pcins melhores preços bibliotecas p livros. Rüa Kosário 137 — Tels.; 52-7719 e . ..
52-9534.
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Ml USADOS

DENTRO
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LIVROS USADOS
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COMPRO Â DOMICILIO
Pago até CrS 1.000,00
Tel. 43-2463

ÜE casa!

29_0439

4BS03

PARA
PODAR

1

SEU POMAR

Colocação «'lu.

AV PRADO JÚNIOR, 150*

0U JARDIM

PROCURE OS MAIS

apetrechos

apropriados

em

I

í^Vó^è?^^ .... ¦

DIERBERGER

úmmú

/Agro-Comerc/a/

y w .

r-

r •

Ltda.

Rua Lib. Badaró, 425
Tels. 36-3612 e 32-5352
Cx. Postal, 458 — S. Paulo
41146

PREFEITURA

ro 1

DO

DISTRITO FEDERAL
Temporada

Nacional

tle

DIREÇÃO DA
ARTÍSTICA E

Arte

Costa
Maria Delia
i-^Ss^M.

COMISSÃO
CULTURAL

¦.{¦*-- - >

HOJE, DOMINGO, LI, AS Mi HORAS: ? •"• VESPERALi DE ASSINATURAS — HOJE

Hoje às Ifi
c às 21 hs,

DON PASQUALE

Somente
:t Semanas

de Assinatura

_ • í'_ tí'V ' .' fe" ¦ ¦** ¦

.

com

«-—¦¦-—
com

Agn<.»

Ayros,

Alfredo

Colósimo,

a

ópera em 2 atos.

PAGLIACCI

maquina of: costura
Trawlf>rm* min mnquinn mil<
fno rom .0 anoi H« u»0_ ntsltf
lindo movei ou em oulroB 30
tmilo» tm torti moderna».

Alendc-se o Domicilio
Moiiruârlo pflrmantn.f. Divtr*
•o* modelou. A primeira « a
maior

Cnia

do

Á&ÊàÉzMÊ
APENAS \

—J_!_!_t_J,''
• -. .a ^A- .

W&

' m$Mm tel.
mm^J

de Mário

Conde.

Diretamente da Fábrica
EM FERRO E ALUMINIUM

RUA FREI

ramo.

CANECA,

I CARLOS A. RODRIGUESí Ru» _u_ci. de SOti fiui:"*"** ubo, .3. loj- e;

I A IS IV i ENXUGADORES DE ROUPAS
De sii.prns..ii no loto por rorrlin o roldimas, OU aplicados nas
landas rom suporte próprio
o EXTENSÍVEL construído rm
ALUMÍNIO, fechado tem 0,89x0,60
c podo abrir ale 1,60x0,60
Ou ile GRADE COM TAMANHO
FIXO cm várias medidas, constinidos cm Al.(MIMO ou ESM VI.TADOS A BRANCO
N. II — Todas as pecas (lestes
cuxugadores podem ser substitui*
das no local, quando necessário,
PATENTE 29.2

TEL. 34-7354

(Próximo dos (undos rio Instituto dr Educaç&o)
(Junto iu Cervejaria Maurln, Ltda i

12341

CORTINAS
NACIONAIS E ESTRANGEIRAS
LAVA - TINGE - CONSERTA
,v, Ruo Pedro Américo, 205 — Antigo 69
OFICINA FAMILIAR
— ADÃO PINHEIRO
25-6478
FONE:

DEIXA HOJE O CARTAZ
A COMÉDIA QUE JA FOI
APLAUDIDA POR 38.621 PESSOAS

hs. -

M0T0MAC
Praça da República, 199

O Alfaite o reforma, transforma-o de jaquetão para paletó,
vira ao avesso, cinta c aceita cortes para feitios. Rua dos Invá- sobrado. Tel. 42-0954.
I lidos, 172

AÇO INOXIDÁVEL
CHAPAS

MiilnaOTJíjpíMr.

Bitolas: 29 c 30
Tamanhos: 24"/36"x72"/144"

CIMETAL S. A.

ÍÍJ

Rua São José, 90
Sr Ins: 903/904

Fones: 42-3754 - 42-3938

117 - TELEFONE: 32-2602 - D.F.
8960

42557

D E C A L C O M A IN IA
Para etiquetas, reclames c decorações, aceitamos encomendas
dc pequeno'- tiragens c pronto em 8 dias. Rua Santo Amaro
19553
n. 5 - apt0. 103." Tel. 45-6223.

Serviços do Estucador

._»
Empicitamos revestimentos internos e externos e pagamos
parte em apartamento. IMOBILIÁRIA RAUL REBOUÇAS S. A.
— Av. Rio Branco, 151 - 4.° andar — Salas 406/7. Tels. 22-3902
29315
e 42-1710

CASA TITUS

_hé____»*>M_»*»^*«^,'«^^^!i^^*«^^^1"^^""

ê %
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t

Bombas, motores e chaves
elétricas para todo os fins
Fios e cabos para instalações
Luz fluorescente
Reguladores de voltagem

CRIS-CRAFT
COM CABINA

TEATRO

BOMBAS PARA ÁGUA
C/ MOTOR A GASOLINA

Descontos especiais
para efotricisto* e
revendedores

m

"

áámmmm

->mci« p»-» Irrtca.&o
P«r preço* baratos.

B O M B E X

Av. Prr.ldfiiK' V»f_ji<, n
Trl 41-960!»

"
1 113.
.f.33.1

pde 26 anol
i _,- ,.vE$pecíalizoção e Tradição

light) ..h'M
feS.-Ay". Marechal Floriano. i& (do lado do'%ts,''*f'''*
23-1065\
¥*&*'?; $$'<? í?,$-'43-7885-e
''*¦¦¦.-.
"¦

ESTRÉIA
DIA 15
5.a FEIRA
às 21 horas

^

•ti$ifcM*

AÍACAOO I VAMJO

Motor Chris-Craft 60 H.P.
Vende se, encoixotado, preço ocosiõo Tratar com sr Saul,
22290
Visconde Inhoúma-n 134 - sola 208

CACILDA

: SILOS METÁLICOS
-Alvsni7.»d_i (fo«jí. VindemdnmontáImport.Ado»,
U S A.,
jvel», ripmirlMSr: ííl Innrliidai.
ChíiM

: »f.

í)

PELO

.

Rua da Quitanda, 199-3°
Rio de Janeiro — D F.

•

espetáculo

empolgou

que

o Rin

He Janeiro

—

"eítnTda"
BECKER

PemUiE

Jornada de um Longo Dia para Dentro da Noite", de 0'NEILL— O mais comovente drama

e^me^-res

moderno

na

Tratar
rnm

n »r

dn»

Andridji.

Rfnam.

SCAL-RIO
Tfl.

43-49X — riu»

M-A,

425-1

PERSIANAS — CONSERTAM SE
Tel. 22-8666. Chame AUGUSTO
09H

NO TEATRO DULCINA
SUASSUNA,

AGROPECUÁRIA
ZÉGUSTAVO LTDA.

Isoladores

NAO DEIXE DE ASSISTIR HO.FF,

ARIANO

Aftosa — Cinomosc — Diarrcias — Garrotilho ¦— Mamite — Mordedura de cobra
— Pneumoentcritc — Tétano.

•

J/L

Vende-se em perfeito estado de conservação,
com 22 pés de comprimento, velocidade de 30
milhas horárias, motor Cris-Craft 158 HP, com
"sky"
muía de aço inoxidável. Próprio para
e
pesca. Tratar com Ribeiro — Telefones: 43-7067
ou 28-5758. 42306

DE

SOROS

Medidores de luz e forca

ÚLTIMO DIA
Estreia dia 15 às 21

Para chupar água do enconamento. Todos os tamanhos.
Venha à nossa loja para ver
Resolveo funcionamento.
mos o seu problema dc água,
seja em casa particular ou
edifício de apartamentos.

METALÚRGICA PAUL G. NYARI

32-3900'

RUA BARÃO DE IGUATEMI, 421 -

§_ ___=___§?tTI

SEU TERNO

Varandas — Janelas — Grades — Sanfonas — Portoes — Clarabóias — Caxilhos — Aquários — Marquizos — Jardim de Inverno — Móveis — Estantes ornamentais, etc. — Serralheria em geral.

|k I

.

NÃO DESPREZE

UU STIC ANA

com Violeta Coelho Netto, De Freitas, Roberto Miranda, Lourival Braga, Glória Queiroí e Carmen Pimentel.
Regisseur: Carlos Marchese. Maestro do Coro: Celso Cavalcanti. Cenários
Regente: Santiago Guerra
Bilhetes à venda. Preços populares do costume.

MMtSMU/XOMM
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¦ O A

Paulo Fortes, Guilherme Damiano, Nino Criml, Eraldo De Marco, Gastáo Vlllêrlm
Precederá a ópera
cm 1 ato de MASCAGNI

CA VALLE 11 IA

sUMs^

w

COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE LEONCAVALLO

^^i

íkhz

Populares

QUARTA-FEIRA PRÓXIMA, 14, ÀS 21 HORAS — QUARTA-FEIRARecita

M^Q

Preços

ópera "buffa" cm 3 útos
(5 quadros) de DONIZETTI
com Guilherme DímlítlO, Lia Salfiad., Bruno Lanarini, Paulo Fortes, Nino Criml, e Fred Amaral Regente: Nino Stlnco M.o do
Coro: Santiago Guerra. "Mise-cnscène" de Guilherme Damiano.
Bilhete? a vond»
Frisas e Camarotes: CrS 600,00; Poltronas: CrS 150,00; Balcões Nobres: Cr$ 120,00; Balcões: Cr$ 60,00;
Galerias: CrS 30,00 Selo a parte Desconto de 50°o aos Estudín tes nos Balcões e Galerias.
ia.

EJET0RES

S

'¦ ¦
' ¦¦¦¦"'
^"s^vS***^».
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4-vm-.'"

— Espetáculos do ópera.

4.Í.*>V,»">^ '>TV_
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42499

"QP HEDAÇO DE MAU CAMffiiÊíj*^^^

HÉRNIA
Pund»» am»ric_n»s. _r»nccs*i, n»«
cional» de t/xli» a_ qtiülirtad.» — CA»
SA SAÍÍTOS — Rua da Conceir.in 29
— (Junto * Ru» Buen-m Alrej. IWi.
«12-»
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DIRETOR
PAULO FILHO
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Avenida Gomes Freire, 47.
.¦
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TVEDATOR-CHEFE
ANTÔNIO CALLAUO

io da Ma nhã

1

SUPERINTENDENTE
JOSÉ V. PORTINHO
N. 19-975 — ANO LVII

4o Caderno — Rio de Janeiro, Domingo, 11 de Maio de 1958

"Disco

GERENTE
ALINIO DE SALLES

estereofônico" -- maravilha da fonografia moderna

Primeiro grande invento na fonografia desde a mudança do cilindro para o disco — em dois
canais os discos gravados pelo sistema "Stereodisc" — Impressão fiel de relevo fonogrófico
— Apresentado aos
jornalistas pela Companhia Brasileira de Discos
ondulações (para os lados. Esta
combinação de movimento é diferente para cada canal, Quando
o disco fôr reproduzido por um
pic/v iip estereofônico especial,
êste separa as duas vibrações dis-. ¦'¦¦'¦'
tintas contidas num único sulco,
__ms$t__z yy\\
produzindo duas saídas de som,
sem misturá-las. Cada saída
constituirá um canal que será
amplificado por amplificadores
separados, cada qual ligado a seu
QUE É SOM
alto-falante,
ESTEREOFÔNICO
Com
é difícil de se
m~- Êm__
¦ ¦ wh»mig explicar. palavras
¦ W\
—
Bom mesmo é ouvir um
J____)&j^XZ2!-I^
OS2mWFm%3J*
¦
:
dos maravilhosos discos estéreoMtriKi M "¦' : _ ¦ ¦>•• '.'¦""''<:-' .1 Tomemos, por exemplo, uma
^»:í HHiioflrti
lãw iKitni mOmuí nüui t« Ktmttnt wKieiom UfMMffe oi ettu;io imuariMi »a
fõnicos — preferimos o termo
*a*' A imagem fotográfica I
fotografia.
"discos
em 3-D", mais popular,
visão de"'duas""dimen-i vam o som em dois canais distin- fundidade. Não sobe nem desce.
dá-nos
serão lançados no
soes. Porém quando juntamos|;tos (canais amplificados, para Numa gravação estereofònica que om breve
45/45, cada Brasil pela "Sinter", a 2.» fábriduas imagens fotográficas, com alto-falantes separados), tere- pelo sistema Westrex
duas lentes à pequena distanciai mos a ilusão auditiva de relevo e canal de gravação — um para o ca no mundo a apresentar esta
e as olhamos num aparelho este- ouviremos a música como se a
reocópico, temos a impressão de orquestra ali se encontrasse, na
alto relevo ou terceira dimensão.!mesma disposição em que a muEm çe tratando de som, dá-se|sica íoi gravada, tocando para
fenômeno idêntico. Um único som; nós, em nossa própria casa! Isso
Dra. Chana Malogolovkin
nos dá a sensação auditiva que ojé o milagre da fonografia moano de estágio íoi realmente mesmo provém de um só lugar, dorna.
exaustivo, o que Se traduziu em Por exemplo. Uma gravação de D0IS CANAIS NUM só DISCO
reais proveitos para meus traba- orquestra ou de um vocal e or-|
lhos".
questra, nos dá o impressão de! Um loiin-plaí/ino comum pos-

Moscas de frutas que produzem só fêmeas
Descoberia de cientista brasileira nos Estados Unidos Hipóteses sobre
o mecanismo do fenômeno - Vai continuar as pesquisas

Uma cientista brasileira, a dra. rava fêmeas). Supôs à primeira
Chami Malogolovkin, do Depar- vista que se tratava de um caso
tamento de Genética da Facuícia- comum de herança ligada to utide Nacional de Filosofia, acaba , clco da célullã, mais pròpriamende fazer sensacional descoberta te uma herança cromossômica
com as pequeninas moscaa do gê- (cromossomas são a; unidades do
jrero Drosophlla. Através dc pa- núcleo que transmitem os tíaraccientes pesquisas, que lhe con-u- teres hereditários aos descendenmiram dois anos de estudos em tes). Ante a evidência dos fatos,
Universidades ameno mas (Yale porém, teve que. aceitar a hipóe Columbia), ela éonsegüiu ge- I tese de que ,-e tratava de uma herações inteiras de rno-cas exciu- .rança citoplàímáticá (citoplasma
sivamente do sexo feminino. O fa- lé a parte gelatinosa da célula,
to foi recebido sob os mais aus- que podemos comprar à clara
piciosos acolhimentos em todo o cio ôvo. e que envolve o núcleo
mundo científico. Inúmeras pro- da célula). As fêmeas da D. Manpostas foram feitas P ia que con- gaberái fecundadas por machos
linuasse trabalhando nos Esta- normais produziram ovos, dos
dos Unidos. Ela porém preferiu o quais apenas 26 por cento ecloBrasil.
diram, dando exclusivamente (fc
é o interessante) fêmeas. Em
isso
AS PESQUISAS
condições normais, tem-se uma
por cento
reportagem de proporção de 80 a 86
Procurada
havendo por
"Um Pouco depela
Ciência", explicou de ovoi eclodidos,
um relativo equilíbrio
de inicio que sua atenção fora outro oladonúmero
de elementos do
despertada pcla descoberta que ti- entre masculino
e os do sexo fexera em 1951 no interior da Ba- sexo
Não foi o que aconteceu
hia (uma Drosophila, D. Manga- menino.
da dra. Chana.
experiências
nas
ser
sem
berai, que Ise reproduzia
ainda
Verificou
só
que dessas íêgefecundada pelo macho e
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Sóbre o mecanismo que se pro'
cessaria no caso, diz a dra. Chana
que pôde estabelecer duas hipóteses: & primeira é a de que a causa seria a presença de um elemento infeccioso (possivelmente um
vírus, que não obstante não pôde
ser até hoje identificado ou pelo
menos isolado) ou ainda modifi"Mas tudo
ções do metabolismo.
náo passa de conjectura, conclui.
De volta ao Brasil, pretendemos
agora reiniciar os estudos sob a
orientação do prof, Perrone, da
Faculdade Nacional de Filosofia,
já na fase de procurar as causas
do fenômeno, e isto recorrendo à
bioquímica".
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E aduz a dra. Chana Malogolovkin: "Também verifiquei que
os machos nada têm a ver com
o processo de transmissão desse
caráter. Tomando por base diversas raças geográficas de Drosophila, e testando as mesmas em
laboratório através de cruzamentos com moscas normais, os descendentes íoram todos normais".
HIPÓTESES

DO ESPAÇO

HOMEM

meas (que considerou anormais)
todos oí descendentes machos
morriam no embrião ainda não
formado. Observando ainda que
os ovos destes apresentavam uma
coloração escura, concluiu <que
devia existir algum fator que impedia aos machos chegarem go
estado de eclosão e conseqüentemente ao estado adulto, fator êste
transmitido pelas fêmeas anormiais (aquelas dos 26 por cento).
E mais ainda: fazendo a punção
nos ovos de fêmeas anormais e
injetando o líquido em ovos normais, verificou o mesmo resultado
surpreendente, isto é, os descendentes continuavam a ser exclusivamente fêmeas.
'
NAO SAO OS MACHOS

-í-- 'jíI.'.

».??rT";»

Foi magnífica, sem sombra de que toda a orquestra e o vocal selsui um sulco que meneia dc lado
duvida a impressão que nos cau- acham juntos num só alto-fa- a lado, correspodendo
às iresou o a audição de lançamento lante.
qüèncias cravadas, do 16 ciclos a
-' dos 1iscos ,de alta fl~ Porém, aos escutarmos uma 25.000 ciclos num disco de "alta
50,i?rf
delidade, gravados
pelo processo gravação da mesma orquestra, fidelidade". Entretanto o sulco
a mCSma P'°
Em c°onque^
Smpl*e
prensa a Companhia Brasileira
de Discos (Fábrica Sinter), fêz
a primeira demonstração dos discos estéreos.
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INTELIGÊNCIA DOS CARANGUEJOS
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WASHINGTON — O desenlio (corte) dc uma revista
da Força Aérea Americana apresenta a concepção artística
dft postura de Uin passageiro num veículo enviado ao espa"homem espacial" deve ficar reclinado numa poltrona
ço. O
côncava, quc o protegerá da crescente força de gravidade
(cm função da aceleração ascendente). Dispositivos apropriados enviarão à Terra sinais registradores de seu comportamento fisiológico, como reações do coração, temperatura, etc. Roupas especiais protegem seu corpo. — (Foto
U. P. — Um Pouco de Ciência)

Apesar do nome de origem eslava, a dra. Chana é brasileiríssima, mais propriamente mineira
de Maria da Fé. Há dois anos
mais ou menos, viajou para os
Estados Unidos da América, bcneficiada com uma "obolsa da Fundação PiOckefeller,
que é raro,
diz-nos ela, pois há da parte da
instituição americana certa prevenção contra mulheres em ciencia". Lá desenvolveu suas pesquisas sob a orientação dos profs.
Dobzhanski e Paulsen, aprendena técnica dc
do com êste último
injetar ovos. "Fiquei encantada
com as facilidades que me foram
proporcionadas nos Estados Unidos. Nada havia que eu quisesse
que não conseguisse", acrescenta
cheia de entusiasmo a cientista.
"Ali vi como é possível trabalhar
e produzir de fato. Meu primeiro

EURICO SANTOS
ra o verde os que se acham mascárados com esta cór.
Há mais e melhor: tais crusláceos, em lugar de assim se disíarçarem, com papel cie cór, eles
sabem segurar e fixar ao corpo
aetínias que utilizam em suas caçr.das. As aetínias têm corpo cilindriforme numa ponta provida
dum disco adesivo, que por analogia chamaremos pé, e noutro,
que seria a cabeça, encontra-se o
disco bucal, cercado de tentáculos,
magníficos aparelhos de captura.
Existe, pois, uma associação entre caranguejos e aetínias. Citaremos para exemplo a Mclia tessclata bem- estudado por Caullery e sobre o qual L. Binet íéz
as seguintes observações:
"As pinças deste caranguejo
são finas e fixadas em patas muito móveis. As duas peças de pinça apresentam, ao olhá-las, em
suas faces internas, uma fileira
de dentes agudos, como os dentes
dum serrote, com a ajuda dos
quais ela segura e mantém a
;•-¦'. '
actinia.
As aetínias estão em posição fixa, a boca voltada para a face
dorsal do caranguejo e os tentaculos para fora.
Desde que o caranguejo é inquietado, éle projeta vivamente
suas pinças para o lado de onde
vem a surpresa, como se brandisse armas. Se se oferece às actínias uma presa, tal como um pedaço de carne, vemo-la logo fechar-se sobro pIo c engoli-la, se o
pedaço fôr suficientemente pequeno para isso, mas sc fôr grande c
lhe ficar fora da boca, o caranguejo logo dele se apodera com
as outras patas e a come.
Deste modo vemos que o caranguejo se nutre, cm boa parte,
com as presas roubadas às suas
//íyj/i aetínias, após sc haver servido
delas para as capturar.
Não tem dúvida que tudo isso
•<isw.
exige raciocínios ou, ao menos,
certo atilamento.

Os caranguejos, siris e outros riência desta natureza frisa o sedecápodes do mesmo naipe, co- guinte caso:
mo as aranhas do mar, passam Num aquário, cujo fundo e papor animais pouco inteligentes redes são forrados de papel de
Não obstante, parece que o bicho côr, colocam-se dois caranguejos
não é burro de todo, como se e alguns pedaços de papel de sécostuma dizer, com evidente des da, entre os quais alguns da mesconhecimento da inteligência do ma côr do fundo e das paredes e
burro.
os outros de qualquer cór.
Estudos minuciosos, repetidos e Ao fim de algum tempo, enconcludentas, demonstram que os contraremos os caranguejos cocaranguejos usam de meios di- bertos de pequenos pedaços de
versos de se mascarar, a fim de papel, mas somente daqueles
serem confundidos com o meio cujas cores se encontrem nas paem que estão.
redes do fundo do aquário.
Quando os caranguejos Hyas Se as paredes são brancas, esaraneus, Ma.ja verrucosa e M. colhem os papéis brancos, se versquinado e outros mais conheci- des, só a verde.
dos por aranhas do mar, encon- Se assim disfarçados o colocatram algas, tratam de se enfeitar mos num aquário dividido em
com elas, não por coqueterla, mas dois compartimentos, um branco
para melhor se disfarçar. As nos- e outro verde, veremos os refesas aranhas do mar dos mesmos ridos crustáceos se dirigirem para
truques se valem.
o compartimento branco os que
Leon Binet relatando expe- assim se acham disfarçados, e pa-
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"Aranha-do-mar"
rostrata
bellicosa) vista de dorso
(Sibinia
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"Aualto-falante da direiti. e outro inovação (a primeira foi a
EE.
UU.).
nos
dio-Fidelity",
esquerda
da
o
alto-falante
para
— faz o sulco subir e descer ao
mesmo tempo que vai fazendo IIID PICK-UP

REVISTAS

"ESPECIALIZADAS"

Por civersa.s vezes temos chamado daqui a atenção para o falo
da ausência de nossos cientistas e professores universitários de
um setor muito importante de suas atividades: o de contribuírem
para a divulgação da Ciência entre o povo através dc jornais e
revistas. Estas, é notório, as poucas que existem, são ou do
baixo nivel ou não conseguim nunca ir -além dc uma única
tiragem. Por outro lado, infelizmente, ainda não há no Brasil
um público leitor dc tal monta que permita a manutenção dessas
e
publicações especializadas, como ocorre nos Estados Unidos
"cterlugar
àqueles
em
cabe
A
culpa
Paciência.
primeiro
Europa.
nos ausentes" que não se preocupam em despertar o gosto do
povo pcla matéria. Maior dose de paciência ainda somos obrigados a oferecer aos farizeus e falsos divulgadores, que se aboletam a pregar aos quatro ventos que são o.s málorals, que não
há nada além daquilo que eles impingem aos leitores através
dc sua revista "especializada". Tudo o que não vem (copiado
"charlatões,
pade fora) nas suas páginas, corre por conta dos
Que é quc sc
ranóicos e ignorantes". Mais uma vez paciência. "especializadas",
pode fazer? Diante desses obstinados donos dc
"siocuja especialidade maior consiste cm plagiar literalmente
"Revista
das ciêngans" de revistas estrangeiras (como aquele
cias e suas aplicações") sò nos cabe baixar humildemente a
cabeça e deixá-los passar com a falsa impressão de que são
mesmo os tais. Não damos importância. É como um disco engasgado que ficasse a repetir indefinidamente a mesma frascí
"Eu sou o maior! Eu sou o maior!"
Após essas considerações todas, vale a pena dizer que é com
grande júbilo que recebemos a notícia dc quc o Museu Nacional
fará editar novamente, em nova fase, a sua famosa c brilhante
"Revista", quc por dificuldades encerrou sua publicação em 1943.
Vale a pena acentuar ainda que, pclo seu feitio, sua orlcntação, pela matéria em suma quc apresentava, de pessoal realmente capaz, a Revista do Museu Nacional conseguira uma aceilação única entre o leitor comum.
Nossa paciência tem seu prêmio. Em breve, veremos quem
são o.s verdadeiros "charlatões, paranóicos e ignorantes".

.zLileqáLn.cia cie Inverno...
Estão sempre na moda...
estão sempre bem vestidas...
estão usando, neste Inverno,
os tecidos exclusivos que
Santa Branca, Galeria Branca
e*Casa Branca,
lançaram em finíssimos .fios
Albène, Rhodia e Rhodianyl.
•••••#••••§••••••••••••*•••••••#*

Ouvidor, 127

GALERIA
BRANCA de tecidos
Av. Copacabana, t093*B
Vl»condo da Pirajá, 111-A
84 de Maio, 1365

(jwJf)<'JWmj&C^
Av. Copacabana, 1032* A
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Correio da Manhã

DIRETOR
PAULO FILHO

Avenida Gomes Freire, 471

5° Caderno — Rio de Janeiro, Domingo,

ACONTECEU...
GUIMA
O Homem Sisudo esprfguiçou-se na
poltrona. Bocejou mais uma vez.
de repente, .altar de pé -** ficar olhando a semana...

Para,

Na Colômbia, as urnas falam em favor de Lleras Camargo. Na Argentina
Frondizi já fala de maioiai p. deita falação de bom moço,
pedindo anistia para
os criminosos políticos. A turma de Perón se assanha e vai
para a rua, pondo
as mangas de fora e provocando bulha. No Haiti, as falas reduzem-se a cochichos: estado de sítio
Quem se tola, para sempre, é Marcelino de Macedo, jóquei famoso e o mais
icmoso juiz de partidas que o turfe carioca conheceu. Cala-se também Oüo
Ábetz. Vítima de desastic de automóvel porto de Colônia.

cobre-se
*

de cepe.
*

Sob os ecos

do choque

de

>i*

Mas as garotas da blusa verdc-amarela falam mais alto nas
quadras de
Lima, crescendo invictas pia cima das cestas e trazendo
para casa a faixa
do maiorois da América do Sul. Enquanto Cidade Jardim cresce no cenário
das pistas, através do 1." Derby Sul-Ámericano. Que Dulce arrebata
para as
sedas verde-e-preto, com o seu galope pouco vistoso, mas demolidor.

No Nordeste, a seca empurra flagelados para os centros mais importantes.
Em busca de comida, que só é fornecida ante à sua presença ameaçadora!

Depois dos treinos em Pecos de Caldas, Araxá e São. Paulo, o Rio dc Janeiro
Só de ronha, porém, Feola surprepara-se porá conhecer o time cebedense
preende com uma formação novo. Em mais uma experiência.
Conlra os paraguaios de pés chumbados no gramado do Maracanã, a rapaziada toma conta da bola c dá uma sapecado, que enche de risos e suficiência
os supostos dirigentes. E estes afivelam a máscara, como se houvessem encontrado o mapa da mina.
Mas o Pacaembu está ali mesmo, como pedra no caminho. Com os paraguaios soltos c dispostos o soltar o pé.
Resultado: empate branco,, como se o jogo tivesse sido sem bola ou nem mesmo tivesse havido o jogo. Se não fossem or dodóis de Didi e Zazalo, embora
bem menores que os dos supostos dirigentes.

JK cm mais um vôo a Brasília. Para receber Stroessncr.
mais uma vez. Em busca de um Gabinete
-ji

E o dólar subindo.
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A França zanzando

if.

Em direção à nova meta, dos
H*

150!...

%

Em Londres, os chofeie:, de ônibus cruzam os braços. Em grevemais ativos Dc bandeirado mais alta.

Aqui, andam

E o escândalo estoura na praça, quando o Rio Grande do Sul levanta a voz
em pioteslo contra as autoiizaçães engavetadas por ordem de Zé Maria! Pela
palovra do governador do Estcdo e corre/ig/onáno fio presidente da República. Envolvendo, na acusação, os tomes do vice-picsidentc Jango e do seu cunhado,
o prefeito de Porto Alegre'.
Mai a queixa vai conendo sem maior repercussão, tamanho é o desalento
quc se veiifica por aí. O quc deixa HS bem desanimado, triste de ter voltado
a espiar a .emana..

lí

de

Maio dc

DA SEMANA

Hélcio

Carvalho

de

Cnstro

GERENTE
ALINIO DE SALLEI

1958

CARTAZES
CINEMA
Outra zemana fraca. Só um
cartaz interessante: Boneca de
Carne. O fume cie Elia Kazan,
combatido _¦ elogiado pela critica, condenado do púlpito de Nova York pelo cardeal Spellmun
c aprovaao pela Motion Ficture
Associáíion, parece ter sido /ei(o exclusivamente para a coittrouérsia. A morbidez, a amoralidade, a perversão — estes os
elementos dc choque arrumados
dupla Elia-Tenncsice.
pela
•A
posição de Boneca cie Caine — ou melhor, Baby Doll —
fica ainda mais cômoua na semana em virtude de não haver,
nesta, nenhum filme de classe.
Só o novo Adeus às Armas íei/í
preteniões, que, provavelmente
"do subsistirão. O resto é prodúçãò da A pnra B (oti C) e
¦c?u

ca, com as mãos e com os pes,
vingando-se do competidor e
divertindo-se, ao mesmo tempo, com sua mulher. A narrativa, no aspecto físico, é capaz
de recordar Erskine Caldwell
(Tobacco Road, especialmente),
mas sem a mesma densidade.
Kazan, bom diretor (Sindicato
de Ladrões, Pânico nas Ruus,
Vidas Amargs), só tem tido
sorte com Ter.nesee Willúms
no palco. Em todo o cato, Babi;
Do!{ tem várias qualidades: estilização, atmosfera, a fotografia de Boris Kaufmi.n — é obra

êxito artístico, nem grande bilheteria. A fita foi rodada r.os
Alpes e nas planícies do Norte
da Itália, e a fotografia é de
Oswald Morris (encolhido porque o diretor deveria ser Huston, de quem é colaborador permanente) e do italiano Pietro
Portalupi, também competente.
No elenco (Rock, herói; Jennifer, enfermeira; De Sica, major), gente de várias nacionalidades: Mercedes McCambridge,
Oscar Homolka, Kurt Kssznar,
Alberto Sordi, Franco Interlen-

resultado. E nem houve essa intenção por parte do produtor
Sam Wieíentnal* A verdade, porem, é que os filmes dêsse tipo
(no rastro de Li/e UlitJi Fathcr:
Minha Vida com Papai) fazem,
com freqüência, seus brilharecos na bilheteria. (RKÒ-Radio,
RKO-Scope & Technicolor).
•

TAMBORES DE
GUERRA

'sem
(War Drums).. Western
categoria. Lex Barker (ex-Tarzan, precursor de Slompanato)

qualquer ameaça, filia ka-

2011 Jani, assim, uma espécie de
"waik-over",
como certos "eracks" no Jockeij. Na estatística
do ano iodo, porém, a coisa já é
bem diferente:
outros filmes
{como Moby Dick, Os que Sabem Morrer) é que talvez tenham Baby Doll entre oi seus
adversários.

Mai.?aí*ai.TO, um wesler (Tambores de Guerra), um Fernandei com Duvivier (Minha Mu-

lher Vem Ai), uma mistura de
"zombies"
Karloff,

c

plantas

carnívoras (A Ilha do Terror),
um documentário na Ásia (Conlinente dos Deuses) e nm abaca.ri no trajeto Río-São Paulo
(Chico Fumaça). Fora disto,
Glijnis Joluii, brilhando Iporque brilha sempre) na frente do
elenco rie Em Cada Coração,
Uma Saudade.
jtffiMM
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(Baby Doll). Duas peças em
um ato (e inéditas) de Tenneste Williams estão na base da
história. Eita se desenrola no
Deep South, com três personagens em primeiro plano: KarL
Malden, com o negócio de aigodão arruinado, "Baby Doll"
B.kcr), sua esposa
(Carrgll
ainda virgem, e Eli Walísch;
rival no negócio e na mulher.
Todos são personagens mais ou
menos típicos de Tcnneisee; todo.s são atores mais ou menos
exclusivos de Elia Kazan. Só
que C.rroll Baker, embora longe do nível de MM e BB, não
resvala para a turma de Julie
Harris. Pelo meno:, é mulher,
mais mulher do que Eva Marie Saint (de -Sindicato de Ladrõí'!), e talvez tenha sido usada porque sua beleza e seu 'sexnppeal eram necessários à história, na qual se faz a negação
(pela -.cusação) da mulher. "Baby Doll" é mulher de Malden,
mas o marido tem de se contentar em e.-piá-la, por frestas,
trocando de roupa ou no banho:
ela não permite que éle toque
em seu corpo. Mas Wallach to-
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Karl Malden, Carroll Baker — BABY
pessoal, audaciosa. E talvez te- ghi. Victor Francen. (Selznick;
nha tido tão incompreendida por Fox, CinemaScope & DeLuxe).
uns como íoi superestimada por
outros. (Newton; WB).
t MINHA MULHER
• ADEUS ÀS ARMAS VEM Al
(A Farcwell to Arms). Na
primeira verão (Frank Borz.igue, 1931): Gary Cooper, Heleu Hayes, Adolphe Mcnjou.
Agora a coisa é diferente: Rock
Hudson, Jennifer Jones e Vittorio .Do Sica. Só Miss Jonts
pode suportar um paralelo com
Mis Hayes. Quanto á conversão
de Hudsor. em herói hemingwayano, só mesmo na cabeça dc
David Selznick e na era de outro
"rock
('n'i"oll). Felizmente, o
diretor John Huston largou o
script (oficialmente de Ben Hechi) nas mãos de qualquer um,
surgindo então, para dirigir o
filme, Charles Vidor. O resultado íoi o que se esperava: nem
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(L'Homme à 1'Imperme.able).

Fernandel novamente sob as ordons de Duvivier, que já o havia utilizado no velho (e lamoso) Un Carnct de Bal antes de
chegar a Don C.millo (o grande êxito, na bilheteria, do comediante e do veterano diretor,
ultimamente). Na hhtória (de
Duvivier & Berjavel), Fernandei prefere, agora, tocar elarineto: não vê mais nada em seu
redor. Um dia, a mulher íaz
uma viagem. Nessa noite, o ciarineti-ta é persuadido por um
amigo a visitar uma corista; Volta, porém, sem ler conhecido
melhor a moça, apcr.as com seu
nome e seu telefone. Torna a
visitá-la, mais tarde, a chega a
tempo de ver a consta ser apunlialada. Não tendo chamado a
polícia, com medo do escândalo,
Fernandel acaba como suspeito
n.° 1 e, conseqüentemente, perseguido por toda a cidade, em
pânico. No elenco: Jean Rigatix,
Bernard Blier, John McGiver,
Jacques Duby, Julien Berlheau.
O velho Duvivier, embora "-em
a forma que o permitiu inserever-se entre o*s bor.s diretores de
1933-39 (o melhor periodo do
cinema francês), sempre é um
bom artesão. Fernandel, quando
bem aproveitado, também rende. O filme não chamou a atenção da crítica européia, mas, rssim mesmo, é capaz de ser interessante. (MGM).
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Bad Sced),_ Patti McCormack.
ra situação do doliqüente. Por "boite"
elegante como a da ConA
narrativa se desenrola no
t caso, vieram as autoridades a
ao probo cidadão que
Orcgon — e se faz dc uma sésabe. que o homem, procurado solação. Convém ressaltar quc o oQuanto
Pereira
doutor
Adhemar
de
no
treqüéncia do cariocas
rie de rcmoniscêr.cias: os Euncom tanta insistência, ali so lio- a"Cave"
íoi numerosa, por oca- Barros, parece que está, desta
sons (Kathcrine e Dale), autoniisiava,
Confnbularam,
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nadando
no
seco.
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a disputa do Grande Prébre as aventurai de seus avó'.*
Unificadas do Departamento de ra "Sâo
Ibéria, quando aparece em púPaulo".
Investigações com os das Ron- ii io
e a história, antes dc chegar à
blioo com suas enxundias, que
tela, andou pelas páginas da redas Noturnas Especiais c, assim,
o tornam tão .diferente daquemim tolal de 70 homens bom MAYSA
vista "Cosmopolitan", depois em
les retratinhos bem feitinhos de
armados c melhor municiados,
livro. Um diretor pouco conhemuitos anos atrás, quando
Tcmperamental ela é mesmo, há
fizeram o cerco. Inutilmente,
cido, Állen Reisner (êste, ao que
de
filme
de
tinha
galã
pinta
o
aue o quc sc'há_ dc fazer? mexicano •distribuído
porém, eis quc lsaae EsperànWm^^^parece, é seu segundo filme),
pela Peldio. empunhando duas armas Mas, nervosa o vibrátil, a ver- mex.
^S^StSSr\WÊKm
wlímSÈ^JmtWmWaaWÊ
não anima a esperer um grande
automáticas tic disparo fácil dado é que Maysn Mon jardim
(fácilImo, madame, tacilimo!), canta um pedaço. Joga o cabeabriu caminho numa torrente là,o para trás, deixa uns fiapos
sóbre n testa, surge gorda como
do fogo.
Cães amestrados da Forca um tonei o. com judô isto a sou
"A propaganda subliminal, sendo utilizada no setor da .influencia rie
Pública tiveram os seus présti- desfavor, vai interpretando uma
Elaine Stcwart. atriz norte-americana a respeito dos contratos
mos solicitados. Tudo em vão, enormidade, vai prendendo todo
opiniões torna-se ainda mais grave, pois pode estimular no indivíduo
eom
Sofia
Loren.
Gina
Lollode
Hollywood
assinados
pelos produtores
impulsos e instintos anti-sociais",
pois o criminoso — ninguém mundo na magia do ritmo que
brlgldt) t Brigitte Bardot: "Èssaí atrizes tse é que podem ser assim
—
sua
dança
em
boca
bonita
(porsabe como
parece quc se dichamadas...) colocam o busto acima do talento".
bonita
boca
tem,
ora
Maysa
luiu. Nào deixou rastro. Nào que
Sarah Churchill, atriz de cinema, filha de Sir Wlnston Churchill,
deixou pista. Sumiu, apenas, sc!)
comentando o escândalo em que se viu envolvida, quando embriagaria
setuascnái
io,
explicando
cantor,
francês,
Maurice
Chevaller,
porUma das grandes vitórias de
desacatou autoridades norte-americanas, sendo presa: "Não guardo
cm incrível passe dc máulca.
"Se eu não
que apesar de multimlllonário n.'in deseja aposentar-se:
nenhum rancor dos Estados L-niflos...",
virou sorvete, como muito bem Maysa foi seu reencontro com
tiver o quc Ía7cr, acabo me ocupando com garotas..."
Dona
Maria-quc- a noite paulistana, aparecendo
proclamou
como a atração mais forte rio
Leo Halliwell. samarltano norte-americano quc passou 27 anos na
Bcriíc.
"Chicote", tuna casa honesta
Jos*1 Hastes, diretor comercial ria C. C. P. 1. tpara Edmir Fraiio.
Amazônia e,10 na Bania, juntamente com sua esposa Jcssie. ao deimorador de Madurclra que encontrara cm seu litro dc leite um limão
xarem o Brasil: "Apesar dos momentos de apreensão e perigos, daria
? * *
quc volta a ter instantes dc
nrestlgio quase igual ao antigo,
e uma mosca: "Foi um simples acidente, nada mais..."
com o maior prazer, mais um quarto dc século de minha vida a
DEU A LOUCA NO ftNIO
*
Amazônia".
quando à sim frente luzia o caAnthony Coekburn, 18 usos, inglês, suícldando-sc com uma puboclínbo querido que é Sílvio
nlialada no coração, para llona Suvcgcs. refugiada húngara. 19 anos:
Ênio L...'canc poderia ser um Caldas.
A condena de Bandoc. da Irlanda, ao planejar a sua nova resi"Aqui corre bom sangue inglís"'.
déncia: "A casa deverá ser branca para combinar com os meus dois
V *f» •?•
rapaz como qualquer outro. Po"poodlcs"
c não é
dena. mas nào è
franceses".
•vac;alume;'
Baby Pignatari. "cx-play boy", milionário brasileiro, atualmente
porque ftnio Lascane tem o mau
Weston.
modelo,
cm Nova York ao ier visto em público com Mclíssa
May de Morais, babá. explicando n tipo da mulher que, aproxicostume de fumar cigarros íei-,
no dia seguinte ao de seu reatamento amoroso com Linda Christian
mando-se dela. na rua, tentou arrebatar-lhe o berço em que dormia
Cronistas maiores c menores
tos rom maconha. Quando está
"Ganha
a Juventude: Melissa tem 2a anos. Linda admite ter 33".
o filhlhho de 10 meses do Secretário da Embaixada da Turquia, sr.
estão ripando sem dò nem piebaratinado, depois do
'"pacáu", Ènlo Lascane saiquinto
Ekrcm Goksin: "Tinha aspecto de patroa".
fora dade o "Vagalumc". onde Dona
Expedito Pedro Santana, 21 ar.os. bombeiro hidráulico, enfiando
do serio c ronteca a inventar Gaby enrola a língua num souma ptlxetra em Romualdo Serafim dos Santos, operário que o esboOrlando Mendonça Moreira. Juiz da 6» Vara Criminal, conden-nesquisitas piruetas onde quer taque indefinivcl e distribuo,
fetearí. matando-o: "No rosto dc nortista nao sc bate*".
do a 3 anos de prisáo, multas, cJO anos sem dirigir automóvel, o «noqtt. sc encontre. Outra tarde. sem ser graciosamente, um pòtorista Antônio da Fonseca liemos que. perdendo a direção íoi atingir
iwr terrível falta de sorte, Ênio zinho branco muito perigoso, a
Othon Mader. no Senado a respeito dc Moisés Lupton. governador
uma ítla de pessoas, matando uma menina: "Diabético ou não. com
Lascane achava-se cm pleno quc alguns dão o nome dc co"tle
está sedento dc dinheiro, Nâo pode ver ladroeira sem
do Paraná:
tontetra ou sem ionteíra, quem dirige automóvel sabe perfeitamente
recinto da Segurança Pública eaina. outros dc "ptaicata" c
nela entrar".
que, em pista inclinada, quem trafega sem as devidas cautelas necesquando lhe deu a louca: o ho- outros, ainda, de talco-parasírias náo pode. de um momento para outro, reduzir a velocidade dn
esbravejou, gente-bem.
metulnho bufou,
carro pelo uso imediato dos freios, sem perder o controle da direçáo"
Blng Crosej, £4 anos. ator. cantor, apôs declarar em entrevista que
Ê uma pena que coisas desse
ameaçou céus e terras, até
ta abandonar o cinema: "Bem. reai se me oferecerem um papel senuma
flecha, naipe ocorram, ainda, numa dcomo
partir,
Gary Cooper, ator, sexagenário que apareceu vinte anos mais tr.òço
aacional. vtillarei i açio".
contra o investigador Antõ- da*, como a nosM. E pena mais
após uma operação destinada, segundo éle. somente a reparar seu
nio
Êste, com' o intensa é que menininhas aproAndrade.
"Vagalunarii quebrado: "Por que deveria mudar um rosto com o qual vivo
Fátsto Leite Lobo. professor, psiquiatra, psicanalista a respeito dos
inesperado impacto, caiu c so- vcitãvcis vrefiram o
anúncios dc um décimo de sc-rur.do pxsaAo repetidamente na teJevisáo;
há tantos anos?
freu ferimentos dc monta, en- me" para suas andanças.
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gènico), Larry Chance, Richard
Cutting, James Parnell e John
Pickard mal sáo conhecidos.
Joan*T,iylor é bonitinha e Jill
Jarmyn também, (Bel-Air; UA,
DeLuxe).
A ILHA DO TERROK
(Voodoo íslarid). Outra coisa
de Aubrey Schenck & Howard
W. Koch, também dirigida por
Rcginald LcBorg. A turma sal
do Oeste para uma ilha do Pacifico — devolvendo o "horror"
ao mestre Boris Karloff. Èste
é um, esecritor, seus companheiros iáo Beverly Tyler, Glonn
Dixon, Jean Engstrom, Herbert
Paterson e Murvyn Vye. O ultimo, em certa altura, vira rombie. E a ilha também está cheia
de plantas carnívoras, quc comem logo uma das m ô _ a s
(Jean). E não é só Vye quc vira zombie — outro: Elish Cook
Jr. E tem mais. Além de ;Ombie.s- e plantas carnívoras, os íorasteiros precisam enfrentar os
nativos, cujo chefe (Friedrich
Ledebur), todavia, deixa-os ir
embora, ordenando a cessação
de todos os sortilégios. A alueinação foi escrita por Richard
Landau. Os bons atores mobilizados — Karloff (se não fósse
"prisioneiro do horror"),
Elish
Cook Jr., e Friedrich Ledebur,
êste o impressionante Queequeg
de Aioby Dick •— nao podem
salvar a coisa do ridículo. Notc-se que não é o gênero que é
ruim: no filme de horror (com
ou sem combii'**), o grande produtor Vai Lewton fêz vários ensaios de alta claase, como l
Walked with a Zombie (A Morta-Viva) e, para citar um dc
Karloff, Tlie Body Enatcher (O
Túmulo Vazio). Clas.e é classe,
e èste Koch não tem nenhuma.
(Bel-Air; UA).
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ressuscite Mangas Coloradas, um
dos maiores guerreiros Apaches.
Joan Taylor é a mestiça Riva,
sua noiva o tão boa na briga
quanto o mais bravo pele-vcrmolha. Bcn Johnson é o amigo
branco dos índios, que chega a
ajudar Mang.s Coloradas a fugif dos soldados que teimavam
em jogar todos os Apaches no
rc.**en.*aíioa. "Happy ending"
nas montahíias, A dupla Schenck-Koch — e, em lugar de Koch, outro diretor (o exausto Rcginald LcBorg — colocou a historia no ponto de vista dos indios,
parecendo inspirar-se o script
(de Gerald Draysor- Adams) na
linha apontada,por Dolmer Daves em Fleóhttí dc Fogo (Broken Arrow). Mas toda a equipe
é medíocre. Só Ben JoluVson
"Ford'í stock
(que pertenceu à
company") sc salienta no elenco, Barker é um macaco (foto-

(Continente Perduto). Documentário: Ásia (China e Malásia) em EastmanColor (CinemaScope também), A expedição
foi chefiada por Leonardo Bonzi, eom a colaboração de Craveri, Enrico Grass, Francesco A.
Lavagr.ino e Giorgio Moser.Prcmiado no Festival rie Cnnnes.
Art-Films).
FUMAÇA

CHICO

Mazzaropl, herói nacional. Os
vilões: Victor Lima (que escreveu e dirigiu a coisa) e Osvaldo
MaSsaini e Alípio Ramos, produtores (um de São Paulo, outio do Rio). Também no elenco:
Carlos Tovar, meio parecido eom
Paulo Autran), Peleneh Costa
(boa): WilsonGrey (sempre a
espera rie que o Brasil descubra o
cinema), Nancy Montcz, E na
cantoria: Cauby Peixoto, Mara
Abrantes, Zezé Gonzaga, Neuza
Maria, Trio Nagó. O abacaxi se
faz, agora, cm co-proclução. (Cinedistri).

TEATRO
A temporada teatral prossegue. em seu ritmo normal, li ti
um csfrnnlto interesse rie parle
do público pelas várias íieças
em carta:. K, contudo, o teatro
e, no Brasil, uma diversão cara, diversão para
quem tem
poucas responsabilidades rie familia, para quem pode, vez ou
outra, gastar uma rcnleiia de
cruzeiros para rer um trabalho
teatral.

"Calúnia" — Companhia To-

nla-Celi-Aulran

(C.T.C.A.) —

Teatro Mesbla -- Rua do Passeio — Dc Liliam Hellman, em
tradução de Gustavo Dórla, E'
a história de duas moças, proíessôras, que a muito custo
mantém sua própria escola também o seu sonho — sonho
que se desfaz quando são viUmas de uma terrível e Infamanto calúnia por parle de uma
aluna. A direção de Adolfo Ccli foi geralmente elogiada pela
crítica especializada. Ded Botirbonnals, uma francesa que ticou no Brasil, desenhou os ccnários e os figurinos. As duas
Cancro
professoras são Tonia "menina
e Margarida Kcy. A
má" é Helena Xavier e o "gaVasconcelos,
lã" é Sebastião
"tipois Paulo Autran resolveu
rar férias". E' auspicioso assinalar que, nesta peça Suzana
Negri, depois de longa auséncia, fêz sua "Ventrée" no teatro. E, para aqueles quc nunca
encontram hora para ir ao teatro — porque é muito tarde ou
porque é muito cedo — aqui
vai um lembrete: — no Teatro
Mesbla há uma sessão às dczoito horas (seis horas da tarrie), todas às terças-feiras. E'
uma tentativa nova ric ToniaCcli-Autran, de criar algo dc
povo c útil.
*
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"O Santo r a
porca" — Com-

panhia Cacilda Becker —- TeaIro Dulcina — Rua Alcindo
Guanabara —• Ariano Suassuna
foi o grande sucesso do ano
passado entre"A autores teatrais.
Compadecida",
Depois de
"Aululária", dc Plaulo,
pegou a
è transformoua numa deliciosa história com um sabor btcrn
nordestino, e bem brasileiro. O
amor de Hcnricâo Engole-Cobra por sua filha c sua maneira peculiar dc adorar na messanto" e
ma prateleira "um
"uma
porca" de madeira é reimente delicioso. O público nâo
deve perder estes últimos dias
da primeira pYodução da Companhia Cacilda Becker. E' preefib ver Clcyde Yaconi**, Walmor Chagas, Zicmbinski (que
dirigiu), Kleber Macedo. Jorge
Chaia c Fredi
Kleeman. en"Jornada dc
quanto não chega
um longo dia dentro da noite".
"P

¥

"O canto da cotofta" — Teatro Popular de Arte — T.P.A.
— Teatro Cario» Gomes —

Praça Tlradentes —- Quem ainda não viu esta bela peça dc
Jean Anouilh deve aproveita
a oportunidade, e acreditamos
que pouca gente deve tê-la vislo, rie vc/. qne sua
primeira
apresentação foi no Municipal,
Teatro só rie alguns, Em vez
de Sérgio Brito, leremos Joaquim Guimarães fazendo o Delfim, quc é o segundo papel da
peça c mais Napoleáo Muniz
Freire criando o papel de Warwick, que foi muito bem cnmposto por Luiz Tito. E, acima
dc todos, unia grande, uma magistral criação de Maria Delia
considerada,
Costa,
que foi
pela crítica portuguesa, tão boa
como Sarah Bernhardt e outrás grandes" criadoras do papel da Donzela de Orlcans. No
Teatro Carlos Gomes nâo há
porque correr. A sala é ampla,
confortável, acústica perfeita o
há visibilidade dc qualquer lugar!
"Gifli" — Artistas Unidos —Teatro Copacabana — Av. N.S.
de Copacabana -- Depois dc fazer o papel título duranle dois
anos em Buenos Aires, Suzana
Freire, trazida por Carlos Brant,
veio tentar a praça no Brasil.
Ha quem discorde ria atitude do
empresário, julgando que o
dado esta
mesmo devia lei*
oportunidade esplêndida a uma
artista brasileira, mas êle responde que seu gesto é uma espécie de retribuição à cortesia
do povo portenho, que durante
a nossa Dulum ano aplaudiu
cina cm "Chuva". Estamos assim com um proveitoso intercâmbio iniciado. Agora é ir ao
belo teatro dos Guinle e ver
que tal a versão brasileira da
obra dc Colette... não esquecendo quc foi outro trabalho
da grande francesa quc deu
muito sucesso aos Artistas Unidos: "Cheri".
* * "í*
"Timbira" — Eva e seus Artistas — Teatro Serrador
Rua Senador Dantas — Tudo
"Loindica que "Timbira" é a
tária" versão 195R, pois o sucesso da peça ora em exibição
pela companhia orientaria por
Luís Iglésias (qut è o autor) é
significativo.
A mestiça Timbira Eva Todor) — Eva, depois de longos
anos de trabalho em comum, rccompletamente
solvcu mudar
seu elenco e foi buscar muita
gente nova como: Paulo PaPaulo
Veiga,
dílha, Beatriz
Monte e outros, A direção (cstréia) è de Jardel Filho quc
(tudo indica) promete.
i_

_-.

*

"Trcie à mesa" — Teatro
Brasileiro de Comédia ~~ TBC,
Teatro Maísnn dc Franco —
Av. Presidente Antônio Cario?
— ultimamente o TBC vem
apresentando um repertório qua
poderia ser chamado dc fácil.
(Continua na u »***.*
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ARRANJOS DECORATIVOS
"FILODENDROiN" — "PÁIUETÁRIA
(Dinheiro rm penca)
¦'¦/'
' '¦'¦¦'¦'¦
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CIGARRO, CHAM PANHA E MÚSICA
CINEMA

MÚSICA

"N"
ROLL
SAMBA x ROCK
NA INGLATERRA
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Não só as plantas tle elevado porte c exóticas formas se presIam a decoração interna. Nada mais acolhedor quc os múltiplos
"Dinheiro em penca", cascae minúsculos ramos da tão popular
leando por sóbre a cerâmica e espalhando-se por cima dc uma
mesa formando um atapetado venlc-alfacc muito vivo c atraente.
O conjunto que hoje reproduzimos, de lindo efeito, guarnece
a residência da sra. Mathias Sandri (Itacoatiara) c nélc vêem-se
apenas duas espécies: o "filodendron" c a "parielária oficlnalis"
(dinheiro em penca).
De fácil conservação, ambas as plantas sc desenvolvem rm
local úmido, sem sol com terra vegetal. Aguá-las diariamente.
LUIZ CORREIA DE ARAÚJO

0 FILME DA PAZ
O filme norte-americano será
realizado na Rússia no próximo
|
eFámmfm _Mt;á\______Í__^___affl________Í
dc uma nova ver•__> Mi
jano. Trata-se
"Miguel Strogoff", finande
jsào
jciada e protagonizaoa por Kirk
^ftgiBfj|ÍB§lgP
. -¦¦.-:J UWmWÊIBIm^mmUmm^^^^^^
;Douglas. Esta c a primeira .vez,
*" '^Í>WÉê**WÊÊÊm\
|na historia ao cinema, que uma
[W^^Wa
I película é filmada cm eu-pruuum^^^^SmSS^Êm^BÊm^^^^^W^^^SOm g^ilví___g_Wl
(Jução, russo-horte-americana "esoriginalidade tio filme: a
tra
'
¦¦¦""¦ -_" í, »#$
H^Hk£§& ^i'-^_»44«MÍ0r*»'V**^ *"•_¦'
__¦_!_&
^^^^^^Íw'T__B
____K trcla" sera russa (embora ainda
^^^^^M^Mi^^
¦¦¦¦
Waw^
não tenha sido escolhida;. Ape__!§Hfll_lM!__*'i
: Éfaifl
;'i_f3__B
R- lícula
™S®Pí;l_^_r^_^_.$:"'
¦
será rodada cm "soviüt&P___^__BB____r?M _.;,„.
.:"'i-^mmmU
color".
>

A música brasileira c a latinoamericana em geral sofreram
rude golpe no segundo maior
mercado de discos do mundo (a;
Grã-Bretanha) com o sucesso do
"rockVroll" c do "skiffle". Das
várias orquestras especializadas
ritmos
latino-americanos,
nos
somente a de Edmundo Ros está
conseguindo sc manter. A BBC
; (o verdadeiro pulso da opinião do
público ouvinte, por ser a única
emissora de rádio do pais), que, I
antes do aparecimento do "rock
•n/roÜ.i transmitia 30 horas dc
música latino-americana por scmana, está, agora, transmitindo
apenas 45 minutos!

p3sEfcgf^W^r»--W
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PROFISSÃO:

Maior não quer que, cm nenhuma ocasião, 'aoo nome do, civil sc
anonimato dn misobreponha
litar. A sugestão para quc Elvis
norte-americano canlasse
Exercito
O
no dia das Forcas Arnão concedeu
,„;,., „„,„ depu
.:,,,. lcita
que „.,,,, ttnlia
permissão
para ma<las
.,„,,.,
,, sido
,,,,.,'
,,
..
. ,,.l" „er.
o soldado Elvis Presley cantasse
... pclo
„ J1,
"çr,on?
A>
para seus companheiros de farda ;taü0
..-.^Vlj. _
no dia das Forças Armadas dol
_ ,,.,..-_-.
país, a 17 do corrente. O Estado-1
IMPÉRIO DE MILHÕES

MARCIALISMO

ffíW ______ tmijKUjiimmmsumm ___rtftlPte_w_

if 1 E_ff___

¦ -¦ L_______.M'B*lÉ'*-_['.-_"jBnW. __L___L_fl___f

¦-

I^Vm\mm**r\-.

J|k

____W_W^^

'y'

m

H_«_

I

PROCURA UM REI

I¦

0
lltije, normalmente, uma sala dc visitas é planejada dr modo
a sentar cnnforiavclnicntr oito pessoas. Mas ê sempre convenientí
fazer um plano oue permita aumentar o número de pessoas sentadas sem prejuízo da estética da sala, c sem desarrumar toda
a casa. Veja a solução para êste problema observando a lisura
apresentada acima. Uni sofá mais baixo quc normalmente se RttarOi sob o sofá mais alio, (lotado de pes com rodas para facilitar
os movimentos. Também as mesinhas baixas podem servir para
sentar bastindo colocar sobre rias, rni vez'dos ornamentos usuais
uma alinofada nue estava guardada no armário.

FOTOGRAFIAS PENDURADAS
ATRATIVAMENTE

1 ttHfilil &<¦ I
\C:h ifflEfe Ww ___:

FIM

'&\-.yGravadoras do mundo inteiro
__________! BRfnnfr
Faleceu'1'emple,
o "descobridor" de
á procura de um substituto
estão
s
'^w&$*tôt&'
''"'¦'Yi''j''"i'''
Shirlcy
''<"§___ i
Rita Moywortli,
o
ocupe
iSiil': __l ____H:f <:'_______ Bff^'
Presley
que
para Elvis

sl__üll

¦&F^t*"'

"VOZ"

Procura-se uma "Voz" que fale
inglês com sotaque norte-americano e "combine" com a figura
de Brigittc Bardot para a "uuo.abem" de todos os filmes de "sexsaçao" francesa. O distribuidor
cinematográlico Peter Kielhoi, uu
Nova Voik, c o homem quc and.i
"com os ouvidos de
pé'". Aliás,
esse caso nao e único. A "voz
alemã ae marilyn Monroe fez
tanto sucesso e conquistou tanto
prestigio como "radtalriz" do cinema, que se tornou, em pouco
tempo, "estrela" do teatro alemão, o quc náo a impediu dc
continuar 'desempenhando a lucrativa profissão dc "voz".

A CORI8TA CONQUISTOU A "ESTRELA DE CRISTAL" —
Marilyn Monroe e Sir Laurcncc Olivier, numa cena dc "O Principe c a Corista". A glamourosa atriz foi agraciada com a "estrela
dc cristal" pela Academia'Francesa de Cinematografia, por seu
desempenho nessa película da Warner.

Mais unia gravação — décimasexta — de Elvis Presley vendeu mais dc um milhão dc discos: Wear My Rins Around
Your Neck" (Use Meu Anel no
Pascoçò). Esta é a primeira gravaçãd quc aparece do "rei" do
"rockVroll" desde
que éle se
tornou soldado do Exército norte-americano.

"l^F*

SI Sm*». ^ímÊ -^^^'^Í^ÍP^^^HhH^^B

PRESLEY -16 VEZES
MILIONÁRIO

aSSaR; _IM J___Pfl_f

*,

AUMENTE O SOFÁ SEM DIMINUIR
O ESPAÇO LIVRE

J. R.

v ''.^________
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'**'?
_• _Jt_nfiB______________'__r'^ ,1' '
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; fiugestõQg para seu lar
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seú. trono, enquanto o "rei do
rockVroll" se acha servindo ao
Exército. Dc BarUcsv.lle, Oklahuma, vcifi ã nollcia de que o

Will Rogers e Tom Mi.. — o
produtor Sol M, Wurlzei,' depois;
de doença que o prendeu ao leitu
Íii§__l__f^_y_r_l v ^iwÊuW$ÊÊÊÊm:t~^ tÜ
durante os últimos 7 anos de vi-;
SflHÍ___f^E____k: *1P^i___fc 'O-WÉfcfeTillf próximo campeão do disco sc dá. Durante.30 anos dc cinema.
Máe. O teu padecimento
^"^nSMfeft^^WwS
¦• ¦ ¦'"¦ 9Bi_í^%':
Reynolds. Com lti Wurtzcl supervisionou, pessoal- i
Só pode ser igualado
e»I:'_H __K:u_l _______ '^__________Pl'^___£_BiW^^
¦ .
fmtWm&lMMmmm chama VVesley
mÊmmm
mL"7W*wÉ&â*Wmm___llf
lei mente, cerca de 700 filmes, sen^^H
Aquele grau sofrimento
^E^^B^j___?r^
^_?l_w^^^^H____^_ví^^__K < anos dc idade, Reynolds tem
l_v_H _______
Da Mãe do Crucificado,
sucesso,
atuando
no [db quc, cm certas ocasiões, ti-1
to
enorme
¦ _¦___,
__B___J__»ll_E__l^i__f_S___J.ff^ »;:.'M_a
UmWm&i^iMmmmMMm. * .:>aSiiS_a Osage Theatrc.
Dc Tóquio, a nha mais de cinco produções ro__hh_____________
dando num só més. Wurtzcl foi
Haverá no mundo alguém,
da
filial
"King japonesa revela gravadora
filmes cm serie c
De ânimo agreste c duro
que Ma- criador
Recòrds"
"Charlic dos
Chan", sua melhor criasaaki Hirao será o novo portaQue pretenda com desdém
"ritmo
Esquecer teu nome puro?
alu- cão.
voz (literalmente) do
*s-u
^><!"V
wvAítiv
;'_ .- cinante". Hirao, que já gravou,
____H ________¦
_____r ____.
Há, r o sabes muito bem ¦
entre outros números de sucesA grande dor uo teu. peito.
so norte-americanos, "Lillle DarQue o filho ingrato deixou|ling", em japonês, tem 20 anos
•de idade e aparece tôdas as noiMas, leu perdão éle. tem
,tcs no Teatro Nichigcki, da CaMesmo que falte ao respeito
pj.táj ntpônica. Toca violão, baniFILMADA MAIS UMA OBRA DE SAGHA GUITRY — Na foto boleia, suspira cantando, tem caNão sc importe por ser sentimental c querer as fotografias
A ti Máe, que o gerou.
A irmã de Brinillc Bardot —
"La
acima. Danièle Darrieux e Robert Lamoureux, numa cena dc
i belos ondulados com mechas caí- iMijanou — desempenhará na tela da família penduradas nas paredes. Mas saiba arrumá-las aliaMARIA VIEIRA DE MELO
Vie à Dcux", uma das mais expressivas obras do recentemente Idas sóbre a testa, veste à "ju- seu primeiro papel "estrelar" na
tivamente! V. a melhor maneira c mantê-las como um todo arranfalecido tcatrólogo francês.
nova versão de "Ramunlcho".
Ivenlude transviada".
jadas num só grupo na mesma parede por cima dr um móvel e
Produção francesa,
com boa luz sóbre elas. Observe quc cada fotografia tem feitin
c
cór diferentes e devem ser colocadas de modo nue cada qual
MISCELÂNEA
chame a atenção sóbre si. Demore bastante tempo escolhendo a
--SÍ:^F>___§_S___M_»_^«íl9Hffi__l
icolocaçáo de cada fotografia, mas no fim seus esforços serão
1 phíf'
,
recompensados e o seu scnllmcntalismo satisfeito. I. náo sc es*rr
liucça que as molduras apesar de muito impai tantos, devçui
impormais
se
tornarem
bem simples e modestas de modo a não
tantes que as fotografias.
Os EE.UU. são a terra tios
s»v.v-',i7l
..J_r.ulilM_J.l_M__LlJ_w_%f_mlJ_BM
'' *<¦ ^SmKw^mWÍíWÉl^AmlWsfis^Êa
___1
tPsNvv '¦¦¦¦-.
-''.' ,;iÍ<m..t^m&
concursos de beleza c uma lista,
f*:v:-<i::
T.
¦:¦^<.^
..m #_*ff«llffl^l_ÍBi___Sci____B
recentemente publicada, anunJKS3_8_J)t__lff^__M__ffl_fl__-lHM__________í
mciando as próximas competições,
dizem bem da variedade dc tcmas quc esses concursos oferecem. Naturalmente, há o concurso dc "Miss EE.UU.", quc cscolherá a representante daquele
liais ao título dc "Miss Universo". Uma grande sapataria
está patrocinando o concurso dc
"Senhorita
//
Pernas'' para candidatas que tenham um mínimp
_?_*__?$$».
de 16 anos do idade. Uma assofiação médica — a "Chtropratic
Ass'n, dc Nova York, está patrocinanclo o concurso da "Sci'$$Ê3mmuh. '" m~wM
tf;' \ ÂíOf^'.'
V-. ¦ ¦ ^mm
mi'\f
^*_7_^ T_*
_H
€__S__B8____i .-¦'.£.__j!'_i___B MaWBSI
i\
nhorita Postura Perfeita", cm
quc as candidatas om vez de^ se
exibirem dc "maillol", como dc
ALGUMAS RAZÕBS:
praxe, têm quc sc submeter a
exames dc raios X da coluna ver*%m '"-¦'
- *> _^_____H'ft!^^'«w»_fl__^_________i
Wí4
niÉ___f
~^hi_____>
'f
¦'¦•¦<^_*gr^.«__-_*^^5. __S_rH____k__l____i-__l_f
''
-ir padrão dc qualidade há mais de um século
tebral! E como tudo anda muf'fi^^___nB__nlT'::<':''
dado nesse mundo, já para o con-k cento e cinqüenta milhões de compradores
curso ric "a mais linda vovó", q
"maillot"
6 trajo obrigatório.
em todo o mundo
#
Quase todos esses concursos c de-i
zenas ric outros sáo organizados
ir è vista ou em prestações a partir dc
pclo Palisades Amusement Park, i
somente Cr$ 500,00
na cidade dc Palisades, Nova ,)er->
,
'*¦ :
\- ¦-'•
. >\'C-<l:_W__l_Í__E_K__%^_ ' __^«^_^
soy, quc, cm 24 anos de ativi-!
$8ám
dade. já organizou mais con-1
cursos do que todas as Capitais'
da Europa reunidas, Cada concurso conta, em média, com três
mil candidatas.
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"DEBUT"

DA IRMÃ
DE BRIGIÍÍE

!

"MIS."

tcu escolhi com

BP?

< ^'^ ' y^^^^mWBmmmmm

0-QUE-QUERQUE-SEJA

150 milhões'.

SINGER!

\. ^^^1^ ^^l^l_ÍiiÍÍ^I^^P?^__H__t__l

LAUGHTON NO TEATRO

Sua preferência, porém, poderá ser:
...UMA SSNGER PORTÁTIL,
MARAVILHOSA!

Charles I.aughton vai apare-!
cer num dos teatros de Londres,
ainda êsle mês, protagonizando
a peca de .lane Ardeu — "The
Party" (A Festa), o espetáculo
foi dirigido pelo próprio ator C
conta, no elenco, com Elsa l.anchesler, esposa dc Laughton.

Transportaria
pari a tela por
um Leonardo da Vlnel, srl perfrit.imcnip que pia suplantaria »
famosa Gloconda.
Ov sr ns rabelos rtctiroí levemente
ondulados,
emolduravam,
realçando, a.iuéle ronto tio Uno
e rlielo de candura.
O íru olhar sempre sereno, sahl* censurar sem alterar a doçur.-i
deles; dos seus lábios, bem dellneados, ntinra saiu uma palavra
em tom que deixasse transpareeer um» evpressâo desatradatel.
Cnm o seu rnrpo esbelto, porte
de rainha, com o seu andar eletante, cheio de "donaire". »nri.mdo dr um lado para outro, dando
as suas ordens com um Jeito
seipprr rrarioso. tudo era rumprido dentro de seus desejos.
Tudo de.rmos a ela. que foi o
nosso alirrrre, pois a sua tio fr|ticeira personalidade ficou aqui n»
teria, romo um perfume, rontínuando a Inspirar tranquilidsde.
confiança » boa vontade, aos seus
entes queridos

Kácil de transportar, permite um trabalho
cômodo em qualquer parte. Motor completamente protegido e acelerador de pé. Cose
qualquer tipo de tecido. Maleta moderna, em
cores variadas.

...OU ASSIM, NUM MÓVEL TIPO
ESCRITÓRIO!
-_"i5~ _';'•¦'

':'-.-•_

fie"* _-">£Wv¦...-,

COMO VALE UMA SINGER DE PEDAL!
Móvel tneio-sfabinrte, equipado com a moderna máquina
"5,
15 C
que costura para frente e para trás, por cima
de alfinetes e tecidos grossos. Você pode escolher o grau
de tensão da linha c o comprimento do ponto. Uma Singer
de pedal... alegria permanente!
Procure a loja Singer mais próxima ou noíio /lsje..íc /tuto?t_ado.
E o_o tsper* mais: adquira também voei a .ua St _cít.

I

SINGER SEWING MACHINE COMPANY
— o nom» gorani* o produto

I tu i,i Donadin
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Para
mesma
misola

PERFIL DE MINHA MÃE
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você. que se vai casar,
eis uma sugestão:
um sacljè com a sua inicial e o bordado igual

dn dia. para

né_r guardar

perfumada

a sua

PARA PESSOAS IDOSAS
CASA ESPECIALIZADA
inteunaç.-o tcmporaria oti definitiva
Pus

\

g

Mer.dei,

!7l

— (ílnru

—

42-2TS3

Um ambientr hrm itronvio
rirfinr> timn prrsnnnlirlnH?
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Tecidos Finos para ['Uloín»
Cortinai
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MARGARIDA MARIA
! Du tua mrm táo farta
migalha implorei:
| Uma
| Joçastr afjjninaj á rimo
[Com as quais me aiimcnt?...,
I Jtfoir ijijp jtobor fãn amargo
ihas migalhas que provei...

¦______>__-_ __*»_*( e ____¦

voei

bela camisnla.

ru. vim

Móvel fino, que se harmonu- com a mobilia
do seu lar. Na sua fabricação, empregam-se
exclusivamente madeiras selecionadas. E uma
beleza de móvel I E a máquina, a maquina
s deixará encantada!

faça

an da ra-

B'<__________l___________________B

a.

a ^
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SYLVIA TATRtCIA

ELEGÂNCIA E BOhA GOSTO

COISAS QUE ACONTECEM... -

PRAZER
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— "S.O.S.": iniciais de apelo,'achou por bem cortar o auxílio de que a grande obra benemfsinal de angustia a clamar por anual da instituição, ficando a rita possa prosseguir na sua nohumanitária
e fraternal
socorro, auxílio, amparo... mesma apenas com a verba pre- bre,
"S.O.S.: Serviço de Obras So- vista no orçamento anual da Re-jmissão!
ciais: Sociedade Civil de Ampa- pública da ordem de trezentos
CABELO BRANCO?
ra aos Necessitados. Foi fundada mil cruzeiros,
r
foi
Mas
que pensou jaquem
em maio de 1934: e nestes anos'
verem
cortn_.'
as
labor, dc mais, por aqui,
todos rie infatigável
constante dedicação, só ela mes- bas que Iodos os anos sao esban—
e
fêss
E. com estas,
atrapahou-se-na leitura
A televlíão vinha fazendo grande gem
"E a^ora, ma .saberá o bem que tem feito, jadas no Carnaval?
"Nol-la seguinte apresentação:
tem espalhado, a muitas outras verbas votadas
publicidade em torno de'uma
dádivas
que
as
e cujas
te da Elegância Francesa", na qual | Mlss Mundo num modelo da linha
quantos e quantos tem ajudado sob qualquerse pretexto...
TINGE MELHOR
tomariam parte as quatro Mlíses que. rraplchc"!!
envolvem no mais
desamparados tem aplicações
e'
a
quantos
faz poucos dias, nos visitarem, A noe Vvcs Sajnt-Laurentc tivesse ou- abrigado! '• impenetrável mistério...
E NÁO MANCHA
tlcla alegrou-mc.
Num país como o nosso em
¦ No entanto, por uma desta tão
vido. teria caido fulmlnadol Foi,
lon- uma noite, mas náo de "elegância" e, comuns quanto incompreensíveis que a lamentável quantidade de
Para quem, como eu, vem de "vlomuito menos, "france:a"i
$ mimento •
ga data fazendo tia Moda o seu
ironias dn vida, é ela açora, a analfabetos representa uma man
da
lon fl'I„grcs", e:tud.indo-lhe por dinesta
civilização
Amde
qual
cha
Civil
Sociedade
diminuição <
_
própria
letantismo cs aspectos, tenC.ènc.as o
Necessitados, é ela quero tanto nos orgulhamos, será um
aos
paro
e firmeza •
influências, que num desfile de moo seu verdadeiro crime permitir-se que
ventos•¦S.O.S."!
Escrita por mulher, p.ira as mu- lança aos quatro
delos vê mais a imsgom da Moda do
bem
se
fechem
escolas,
apelo:
quando
anguttioso
dei
Gonçalves
Hamilton
Dr.
náo
coluna
poderia
quu a casa ou o costureiro que os exi- lheres, esta
poucas, para a crescente neeessi- HaíCai HíiaimS: 52-Ó03J-36-1555
nes -|S.O.S.":! S.O.S."!
be. aquele desfile '.'a domicilio" era xar de se associar ás homenagens
cuide da população, já são as que
mães
às
incrível
Por que? Simples e
a promessa de momentos agradáveis. ta data prestada
Uns oferecem versos, outros flores, 1Tiente, porque está na triste imi- existem,
Infelizmente, o espetáculo foi dos
Na
a S.O.S.
S.O.S.! Para
ainda, uma canção. Que P°"jnência
mais cacetes e decepcionantes a que outros, "Elceância
!' neneia de fechar as suas portas,
e bom gosto" ofer- portas pelas' quais misérias ínti- imensidão dos mares navio aitenho assistido. Tudo parecia cons- deria
tar senáo uma sugestão sincera que meras têm pasado. mãos estendi- gum deixou jamais de atender a
pirar para sair errado!
Os mannequins (Inclusive as Mis- a tomasse mais bonita c mais atra- das, pedindo o recebendo au.xí- este grito, este brado de alarmai
AO SEU
ses) desfilaram- mal, deixando mu.to ente, mãezlnha hoje tão festejada?
lançado atravN das ondas por
Por isso, selecionei dentre diversos, lio!
a desejar. Habituado à graça dos
ALCANCE
barco
em
perigo!
>
Mas náo é possível, não é veras
"navio"
mannequins das nossas principais ca- um modelo que veste bem tÔdaS
terra, é uma;
de
í:
um
"Princiaconteça!
.
tal
coisa
dade?
Em
que
sas de modas, o público do Rio Já idades e todos os tipos.
e dc;
(vel que
que dezenas rie grande instituição, grande
náo se satisfaz, com amadoras pouco pe dc Galles" empregado em versão , Não e possível
benemérita,.
muitas
maneiras
sem
e
escola
sem
é
que geralmente
'alimento
| crianças fiquem
graciosas. Ser manequim é hoje uma | desusada
e que o governo permi quem agora lança o grito dc so)
uma corro.,.
:a que assun desapareça
k a miséria de muiios que pe-,
obra da qual só temos motivos
de, suplica que lhe não tirem —:
para nos orgulhar!
as
muitas
a ela que nada tem — as pare-,
entre
Infelizmente
rcoiocos *•"¦>*
coisas que nesta nossa terra su-;des amigas, o teto hospitaleiro...
J
legirima, apenca "'
implorando
consegue
São
criancinhas
que|
cedem o que ningum
7: por - ' VJ '
o
pão...
:
entender, aconteceu que, no ano lhes não tirem
Poderá o presidente da Repú-j
passado, a Câmara dos vereadores
blica, tão dinâmico, tão arroja-'
damente empreendedor, perma-: Boirro., c«p.« d. 270-950 ei.290
necér surdo, indiferente a tantos KitolflA Camco» em lontra • Vími»
rogos?
I netr inglcT.nt 6 frHMrrini» por

"MANQUE" -

Como se não bastasse me havrr
trazido presa durante tantos dias enIre as quatro paredes do meu quarto — que na confusão da febre me
vezes, transformar-se
parecia, por
de "HulS
naquele sinistro cenário
Clôss" — como se tudo isso não lôsse suficiente, a gripe não quis despcdlr-se sem exigir mais um trlbuto: o repouso em casa teria tle ser
prolongado. Medida de precaução...
perigo de uma recaída... e ou,ras
ameaças veladas fortalecendo a prescrlçáo severa.
Picar em casa numr farniente mais
ou menos dolce. com um bom livro
por companhia c o telefone ao aicance da mão, nao é castigo para
ninguém. Para mim seria até uma
agradável forma de relax espiritual
se todavia nüo viesse Impedir a realização de um prazer que me era prometido, como esse de atender ao
convite para assistir ao desfile de sua
"Petite Collection".
Embora tudo ignorando dos modelos

RECEITAS PARA VOCÊ
jWHM-K-Bal

"S.O.S."

CADA UM DÁ O QUE TEM

wB

CAPAS DE PELES

IP"

UM PERFIL

N&o * preciso multo. Se você
tiver gosto e souber aproveitar os
recursos de «ua Imaginação, podera, servindo-se de Ingredientes
comuns, tais como farinha, açúcar,
manteiga, ovos, frutas ou compotas, variar Indefinidamente suas
sobremesas e, mais ainda, esses
para
gostosos acompanhamentos
chá.
você
possua
Suponhamos que
uma receita de bMo (de preíerênutlllvezes
cia branco), multas
zàd^; com essa receita a que chamnriamos básica, poderá criar diversos tipos de bolo, ora recheandò-o com cbmpota, ora cobrindoo; com calda, creme ou chocolali",
abundantemente para que entranlic bem, ora, ainda, revcstindo-o
apenas com suspiro.
A seguir, duas receitas de bolo
branco, ambas .simples, laceis de
fazer r, o que á muito importantes gostosas.

"KRAJIPFES" (Foto)

V

500 grs. de farinha
1 e 1/2 xícaras de lelta
1 colher (sopa) de açúcar
6 gemas
1 clara.
3 colheres de fermento de cerveja
I colher (chM de sal
geléla de damasco
'Derreta
a manteiga, Junte o fermento e o leite morno; adicione o
sal aos poucos a íartrma; iucorpore as gemas, bata ligeiramente
e estenda a massa sóbre a tábua
até ficar com a espessura de 1/2
cm. Deixo rícsccr o dobro, Corte
entSo rodelas (ou quadrados), passe cm claras, Junte duas a duas
com um montinho de geléia no
reniro c deixe crescer novamente. Calque um pouco ao redor com
os dedos para náo abrirem e frlte em bastante gordura quente,
fera deixar escurecer. Sirva polvilhado com açúcar e canela.

iiir jfl 1WWSH
__P'___RrS'> iBP
WÈmÈlÈÈè^ «li

I xícara de açúcar
1 xícara de manteiga
1 xícara de leite morno
xícara rie farinha
claras em neve
1 colher

(chá)

de

Royal

Bata bem n açúcar rom a mar,leiRa r, continuando a bater, vá
aos poucos acrescentando o leite
n os demais Ingredientes. Uve a
assar no forno.
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ífOJÍE — Zcliiidn Paes Brasil.
IDADE — A ideal: 20 aiioi.
ALTURA — lm.65 cfms.
1ÉSO — 54 quilos,
Alem de professora municipal, faz
n curso cldífrico, estuda liiiptios e
teatro. Já fè: ballet. Já foi conUlclada para a Televisão pelo Carlos Renato, que será o produtor
dc um programa para brerc.
Seu "liobbi,"; outtfr discos de
Frank Sitiatrc.
Esporte predileto: para praticar
— ííiiis, para apreciar — jui-jitsu.
O Clube de sua preferência: o
Yate Club, do Bio.
O que mais pos,a de /a:cr i ouvir uma boa miísica e saborear espléiididamentc intm salada dc pnlmito..
O que menos lhe agrada: as flIas ria cidade.
Seus artistas prediletos do Cirtelnfl são: C/tarleSfon Ffeston. f?obert ílilclttim; e, do Tealro; Jardei Filho e Itunrlcttc Jlloritieau.
yleredila no amor sincero tsc éle
não sincero, não pode ser considerado como ínl).
.<lcctla perfei,omrtite a posstbl[idade de que existam os discos
voadores e gostaria, certamente,
de viajar num deles.
Tem t;ários Ideais na t'ida e. seguindo o lema de Osualdo Cruz
— "nfio esmorecer para náo desmerecer" — deseja: ser professora
de línguas, fazer teatro e Televisão,
alem de aumentar sua cultura oernl, viajando para os Estados 1'nidos e para a rel/ia Europa.

2S0prs. dc chocolate em pó (ou
ralado»
250 grí. d» açúcar
1/2 litro de leite
10 gemas
2 claras
Dissolva o chocolate no leite,
junte as zemas e as claras nâo batidas, Misture tudo. despeje em
forma untada e leve a assar em
banho-maria. Sirva com creme de
leite batido e gelado.

COMPOTA HE PfcKAS AO VINHO
6 peras.
2 xícaras df áRua.
fi peras.
xícaras de água
caldo de 1 limão
xícaras de açúcar
1 cálice de vinho do Pórlo
Descasque as peras, corte-as ao
meio. retire os centros e deite numa panela com égua, açúcar e
caldo dc limfto. Ferva até ficarem
macias; Junte o vinho, tome ponto ralo e leve á geladeira até o
momento de servir.

cão química de suas moléculas.
As gorduras dos alimentos, ou
mais propriamente
os
ácidos
graxos, são dó duas ordens: saturadas e não saturadas. Asma—
clüssicos
térias gordas do leite, manteiga,
como tal. exige tarimba... utilizado cm costumes
teriam sitio apresentados, mas profissão e,melhor
nos
Balnwln
de
conjunto
que
ê.iso
e
de
dos óleos vegetais e animais, s§o|Q"''
vontade
boa
Com »
...Ohio-ido o bom gôstô de sua orexemplos de ácidos graxos satu-j
graça ne- mostra a foto (vestido reto de man-e
avaliar, sem receio! mundo não se podia acharmesmo,
passo
'
'
«atina,
*™"*
nos gas curtas, decote rente ao pescoço
nenhuma
rados, enquanto certas gorduras,
mfts
..
nhuma.
tèrde
tnrdc
aQUe,a
""
de "™ ' "„ada
atado na frente, tornar*
vestidos apresentados. E quanto aos cardiRan
representado
principalmente de origem am- l ça-íelra
teria
Claude mais esbelta a mãe Jovem e fará pa.que
acredito
nSo
chapéus,
mal. são matérias graxas nao sa- ; *... todos
interessam
se
recer mais delgada a silhueta que os
para todol aauwM que
turadas. Os primeiros são posi-;!!'y.\.,,L,w
,ip moda
moda.
; aalnt-Cyr os pudesse reconhecer co- anos avolumaram. No feltro branco
questões de.
Seriam quando
mo criações suas.
üvamente considerados c o m o ! por
Rs diversas modalidades; muito "inspirados" em modelos seus — cuja aba será. menor quanto meDentre
capazes de elevar a taxa 'através
nos Jovem fôr o rosto — uma tira do
das quais a nrari» se apre-!
a
n
e
o
nos menos felizes! mesmo
n
u
i
s
o
do colesterol
g
tecido contorna a copa à gulao público, "Petite Collection'" e. ainda assim...
Uent»
dos
é
entretanto
o
empre- ! é a mais simpática, por ser talvez a Até o locutor (que
o que contra-indica
sa de fita. Junto ao pescoço um colar
so dos alimentos que os con- 1 menos formal e a mais acessível. Esse mais simpáticos e dos menos poseurs|de pérolas "baroques",
i 1 /./ÍMa.* l\\
tem nas dietas de determinadas ;g,-,„pro _ também conhecido eiimo da TV, teve uma pequena derrapa-l
K.
pessoas. Já os segundos são in- ^ "Dcml-CoIIcctlon", "Collectlon-Boütlcapazes de elevar a taxa dc co- , que' -car íp I 1 c a em mlnialcsierol, podendo, assim, ser in-itllm dos u-mns principais das gran
CRIAÇÃO LANVIN-CASTILLO
geridos sem inconveniente mes-!cU,s c0|fções ne lançamento. Coh.sermo pelas pessoas que soltem de vnml„ as mesmas diretrizes e somesnelas
distúrbios circulatórios. !m0 tempo simplificando o que "Pente
O esclarecimento destes fatos! possa haver de extravagante.
é de grande importância a lim Collection" é a fórmula estudada pede evitar impressões errôneas los costureiros parisienses para fasobre o valor das carnes das di- ctiltar ao grande número rie imilheenquadradas na cate„or,a de
ferentes espécies. Enquanto as Ires
"more taste th.m money", a posslbide algumas podem ser contra-inum modelo de
dicadas em certas dietas, as das Hd.ide de adquirirem
nw tempos atum,
aves não soltem quaisquer res- *""">* ''•1"-dia° iue tomando
se
privilegio
dta a
Irições, principalmente com re-h"
d<- 1:ra R»"'0 H™*ào.
lação ao problema do colesterol
'^^^^^^_i^-_^-_^-_^-_^-_^-_-K—^^^^y"^yF '
.'^g1 ^ ^üfiTtfwraii ~ *:*j'
Normalmente, o co-; Desse tipo de coleção não constam
sangüíneo.
UM ir-storpl é produzido no organis-, modelos de cund solr, nem soílstl;
"toliettes" cie cock-tall ou.
Wm\
S^_iak^!.ífí
_dl^k.
tf
nl0
mas a introdução freqüente cadas
itranstornos.
. . .„- it. nllmiinlna p.-ini Aeirln« arnvosuotirrures rie alto luxo: é uma cole-,
;'
'__-_-!
^^a-ii-ac
'"
»«an__M
outros
1°^
prováveis
__^__ ^_i
1»?^eJU°fmc°Ií\, ^ua^roduc?5o
¦
™» ProdU^aa°J Ç«o de vestidos Portabir< que.
Éstc receio baseava-se na crença sati ™dM a^^*
do * simplicidade do teltlo a qu.Ho>

Atí há pouco, recomendavase a não inclusão de alimentos
gordurosos nas dietas dc muitas
pessoas, principalmente dos hiperlcnsos ou portadores de vários distúrbios cardíacos, pelo
receio do aumento da taxa de
colesterol no sangue, alem de

quando a ma¦enenliuda de uma ação identr o. que nao ocorre
teria gorda dos alimentos econ

£

item

com

elegância

durante

"®°,Ja: fv; longo espaço de tempo
tltuiria de ácidos
qi,P Dior
turados. f. este JS*
precisamente o classificou como "mldl-mlnult".
nas
contidas
rias
caso
gorduras
No panorama da moda de 5S cabe
cantes das. a\es.
"etlte-robe e ao conjunto "três-pe-

dc piaTutomento do pele j or lixas, foliculina e extrato
—
—
Cirurgia
pclos do Rosto
Cabelos
plástico
cento
45 B
Dr Carlos Alberto dc Souza. Rua Senador Dantas,
Dc 15 às 18 horas Fone: 42-3291.
SG1

Rua S«t§ dt Settmbro, 179
l.o andar - Tal. 43-1283
(Fundo, da l<jrt|a Sio Franristo)
RIO DE JANEIRO
l

\Z casas a serviço da elegância
"""
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PUDIM DE CHOCOLATE COM
LEITE

CLINICA DA FACf

ATEL1FRIIE PELES

|Ey»- > ^'^^ijdBpf^^gW^^^P

INDICADA PARA TODAS AS DIETAS

ciide todas as gorduras introdu-j
ridas no organismo. Atualmente,
labe-se que as matérias goidurosas nâo agem da mesma forma,
dependentes que são da dispo/i-.

TROVA

Delmar Barrar,

BôLÓ nrt.vNto com
MAI/.F.NA

VISTA ¦ a longa PRAZO

Oftrina ispedallzada «m reformai di
Estolas e Casaioi - Imunlzafio
lavagem t reyltalliaiáo

Trou.re-rne grande val\a
A verdade que nprcnd»;
Toda pessoa vazia i
Ê sempre cheia de si..« '

BOLO BRANCO
2.50 grs. de farinha
250 grs. de açúcar
100 grs. de manteiga
8 claras
1 pitada de baunilha
3 colheres (chá, dc Eoyal
Bata as claras em neve. Junte
n açúcar Já bem batido com a
manteiga, depois a haunilha iquc
poderá ser suprimida, e, por útilJuntamo, x farinha peneirada
mcnlo com o Royal, Despeje em
fiVma tintada e leve a assar no
forno.

—•» 2.290,00.
Grande Sortiramlo
rm IVIr.i Finas n harnU* »
Vendtmoi por mino»

Não pode a S.O.S. cerrar as
suas portas, pois que o bem não
pode, não deve ser anulado! O
milagre há dc realizar-se, afim

i
ças" um lugar (te destaque, nio sòmente porque íio pritlros e chirs.
Testem
mas principalmente porque
"Jovem" — argumento poderosíssimo,
que dispensa qualquer comentário.
A'.<im. certamente, ter* sido a "Petite Colection" a cujo desfile uma
gripe Indesejável me impediu dc as-
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em suas modernas c .
ampliadas instalações
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Para d presente estação
.u ultimas novidades ,.
em esporte e toilettt
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ATTÍLA

"DIA

iea aos

f~

7

Que há de mais ongtnai
em tecidos finos
nacionais e estrangeiros

774

COPACABANA,

AV.

e 776

DAS MÃES"
A ELAS TÔDAS AS HOMENAGENS DA
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CHUVEIRO

LGREÜZ

- I¦

lh.
o meinor
Culdodo com o* imitações bo ratot,
0 itgttimo tem só cita m arta

LORENZETTI
FILIAL RIO: AV. NILO PEÇANHA, 155 - 3.° ANDAR
TELEFONE: 42-9644
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TOVAR, GOMES _ CIA. LTDA
RUA S

SALA 326

,

« _"",-_'
_;'V_brantola de pique
.-_.,,, Tara meU-etUt-O. dius-peçis »iui-mí.nnh«.
4j/iZ
eo, abotoado nas co-íta*. — (EuroprCM)
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LUIZ GONZAGA, 624

, CAiXA POSTAL *3t\ - TEL 2*0354
- TBÉSCíJNMAS
£NO TttEG
«lO DE
JAN_I«0

\

MONTA PAIA VIAGEM
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DA MANHA,

CORREIO

Domingo, 11

de Maio de

5.° Caderno

1958

LINHA "SACO", PARA MEIA-ESTAÇÃO

Seja
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CUIDE DE SEUS COTOVELOS

CRISTÃS?
0 PARTO SEM DOR SERÁ PERMITIDO ÀS MULHERES
"Petites

— As
0 Parto sem dôr será permitido às mulheres cristãs?
católica de Cambrai dão a esta delicada pergunta uma resposta

Soeurs" da maternidade
direta e bem particular
LOUIS

Cambrai. Üm homem caminha
no longo do muro levando, qual
se fora um guarda-chuva, um
volumoso ramo (os _ homens nao
Ei-lo
sabem assegurar flores).
no número 5: Mateique pára
nidade Católica.
Atrás dele eu atravesso o pátio. Um patamar dá acesso a um
Flores, espagrande vestibulo.
Nosso
Iham-se por tôda parte.

ou melhor, religiosas: seus véus
são os das enfermeiras, mas po,'
vestido branco
cima do longo
está colocado um esçapulário de
monja. Uma pequena cruz eslá
pendente ao peito por uma coirente dc metal. Existem muitas
dirigidas por freimaternidades
ras, mas há duas somente oncie
as religiosas sejam elas própria:;
Êsse ofiparteiras diplomadas.

RA1LLON

cm 1930, uma parlcira — que _, çâo que conta hoje oitenta relielas parteiras, enatualmente a irmã Marie-Jean- glosas, todas
sociais
B a p t i s t e. superiora-geral — fcrmeiras ou assistentes
apoiada
padre dn dio- diplomadas. Desde então, o abapor um
cese de Grenoble, o abade Guer- tle Guerry tornou-se Monsenhor
arcebispo de Cambrai.
ry, solicitou ao Vaticano a apro- Guerry,
segunda
maternidade.
vação dos estatutos da congrega- ' E unia
"írmãzinhas
dez anos, funciona em
das Mater- faz já
ção das
¦Cambrai.
nidades Católicas Auxiliares
"lrmãzinha". á
Rcligiosas-parteida Família".
primeira vista,
um pouco
havia existido , isto parece
ras,' isto jamais
pueril.
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litsrado azul-marinho c branco e fede pique branco. — (Europress)
botões.
Gola
chado com cinco
Manto, criação Hermes,

.
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Pelo fato de nós muito nos apoiarmos neles, os cotovelo!
ficam escuros e crossos. Também as mancas compridas não são
muito. Por isso é preciso
boss para os cotovelos, por roçarem
que. cies sejam cuidados com atenção. E a melhor técnica, e »
mais fácil, é a seguinte:
o banho csfrcRUC-os forteNunca se apoie neles. Durante
mente várias vezes c depois passe uma loção aplicando uma IIIteira massagem. Semanalmente mergulhe-os num banho dc águ»
Sento-sc num
durante 15 minutos.
morna c sabão espumante
hanqiiinhn o aproveite o Icmpo lendo.

GRANDE LIQUIDAÇÃO DE MOVEIS
A Fábrica dt Móveis Guanabara ..tá liquidando I seu fabuloso estoque
di móveis. Grande variedade em dormitórios e salas em Marfim, Imbuiu
i Peroba — Oaulquor quantidade di pejas. Pi;.os minta vistos.
Fábrica dt Móveis

TORNE AS COSTAS INTERESSANTES

Guanabara Ltd.
RUA FREI CANECA, é-9
Tel. 32-0044 - 32-5397
Diariamente das 7 is 18 bs.
Aos sábados, de I is 12 hs.
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Mas quando vistas em atividade,
O
compreende-se.
que conta,
unicamente aqui. são as mamãe.., j
as crianças, as lamilias.
Compreende-se, nós pertencerrios a elas, diz-me a Superiora;
Os pais não são sistcmàticamente exilados nas salas de espera,
ou nos corredores obscuros, onde
SEM JUROS EM 10 MESES
se espera,
passeando em frente
alguém venha
às plantas, que
dizer o que se passa.
Ao contrário,
informa-me
*™
_____¦_________! Hm^M
^H
_______ Sa. -;£<"_&¦ - jH
fazemos muita
uma das irmãs,
questão que os papais assistam
ao parto.
Quando não seja sesustentar o moral da
não para
çspôsa. E depois, é normal...
esforçamuito tempo
Desde
vam-se as "írmãzinhas" em criar
atmosfera dc alegria e de
uma
Philips — Emerson — Copehart — Philco — RCA
bem-estar na casa. Avisadas pe— GE — Hotpoint —
¦
_J__
-'
¦
¦
W*
__B
IH
____Pw
WmW
^Ê\
mm
la prática, não deixaram de nolar a feliz influência de uma tal
a partir de Cr$ 36.000,00
•<___.._¦______.
Por isto acolheram
_________^It____E______________B_________________________________I
^' • "_______B
m\
¦ ¦_^l _¦ atmosfera.
t_L<^¦^|F.:-¦"^^¦i
____¦-___! ^I~
_^^Kr
MT** '^ _H^H'' mm
v'*í;-^m"<iAl____B5ivi____l
__F\.—Sí_^___I
_¦¦
¦
V
___
^_____F.
o método
com muito interesse
psicoproíilático.
Quando ouvimos falar sobre
método a primeira vez,
o novo
GE — Philco — Frigidaire — Hotpoint
ficamos um tanto ceticas: velhas
— Kelvinator — Luna —
parteiras...
''* v
^h__H
Bl_.- *^l^^______i^l
^K^s!^^Hi_^l __B.
Não
tão velhas assim, mia partir de CrS 14,500,00
nhã irmã.
... que contam vinte anos
de experiência, não se "embroDar a luz som dor! No
ma"...
"ver" em Paris.
entanto, fomos
estágios
depois fizemos
e, vai
H
^^nfl ^L^|
^K^B^^3___íii___________ki_^_^__a_^______l ^bM^' - ^ T . ^_____l
para um ano, praticamos o novo'
entusiasmo. Êsse
com
método
doi melhores fabricantes nacionais e estrangeiros
entusiasmo, não se sabe qual se-j
o dessas parteiras
ja o maior:
a partir de 2.500,00 mensais
e dlque, durante vinte anos,
versas vezes ao dia, assistiram a
mulheres tomadas de grandes sofrimentos e que acabam "de mudar de oficio" com o parto sem
que V. imagina, estão em
f' ^
____B-__Í 31
____r^^_l
I dor: ou das novas parturientes,
que nem acreditam ainda. Visitei novas mamães da mesma manhã, da véspera.
Em um desfile realizado na semana passnda, observamos vários modelos inspiraÉ incrível, diz-me
a mados na Escócia, alguns dos quais apresentamos ns nossas leitoras. A esquerda, modelos
mãe Micheline
nunca
(1 dia);
"Princess Ann",
juntase pudesse ter um
para meninas e mocinhas, ainda tecido escocês, um modelinho
pensei que
"Queen
"Trapèse", vestido em sedalninc branco, com
.Iá
tive
filho tão calmamente.
mente rnm
Elizabeth", A direita.
dois, sei o que é...
Desta vez,
grande hotão nn gnla (que é baixa c justa ao pescoço). Chapéu, luvas e bolsa cm escocês.
eu senti, compreendi o trabalho
quc se fazia em mim,
A "irmãzinha" acrescenta sorrindo:
O trabalho é encurtado.
Não estamos ainda habituadas, e'
agora por vezes cometemos erros
de previsão: julga-se quc a coisa vai durar horas e tudo émais
rápido.
W&A.ÁA& <__>!
_fcl
i ^B I Bk.
. fi ,_-_-______a_____tgia
"Tu darás
a luz na dor..."
Esta profecia, inscrita na segunda página da Biblia, não será
'-*!*F '
.
em breve nada mais do que uma
m\
WW
lembrança má da humanidade.
Mas pode uma cristã furtar-se a;
a irmã'
isso? Não se espanta
quando lhe faço esta pergunta.!
Responde-me, aliás, ao pé da
letra.
E o senhor,
ganha o seu I
Tilvtr V. niii sjibi direito j
pão com o suor do seu rosto?
mt
miitcriou bflc.i qus hí «m
Fiquei atrapalhado
um
mo-'
kui cibeloj. Tilvtz V. nio
mento. mas logo a irmã, com
um sorriso, acrescenta:
uibi iprovcit.i-los totilmeme
¦
_B'- -•-________¦
Ir * »!_^5^^
A maior parte dos trabalhos!
como poderosa arm» de ieexigem um esforço penoso quc,
'
duçio. Seii mais bela e mais
Im <1_É£_I_____S______ni<<>
_________________F
faz suar o rosto, i
nem sempre
tM_Sr__Íí____; JjffW^""^^7 '^_______________Hr
atraem» dando aos teus ca________E___r$_fe^''~" ¦: t_*'^Por que então se há de tomar i
*-rXjiy
;.-v,'.l:W^-,--;.
'¦¦-<:/..%
ao pé da letra essas palavras da!
belos o tratamemo que èies
Escritura? Ser mãe, é reservar-j
merecem. KtMT checou!
outros
sofrimcntn=.
se muitos
Aproveite! Comece hoe
'
muitos outros cuidados que não!
_9K
mesmo a usar kEMT e os
os do parto.
É o que
fazemos,
"dc!e" refletirão
i dirntar às jovens
olhos
mamães cristãs!
que, rom um escrúpulo que adferen^al Seus cabelos ficarão
miramos, perguntam se tem n
esplendidamente luminosos e
direito. Plenamente nós as tranmuito,
*
V.
ficará
Juvenis
O Soberano Pontíqüilizamos.
muito mais bonita! Em casa
faz
alguns
fice declarou aliás,
anos, num discurso que êle fazia
ou no seu cabeleireiro, use
às parteiras: "Seria para desejar!
KEMT!
' ' ""J_____L___J^^F^fil
que ss dores fossem reduzidas
B____i_Mt___f >-?--'i'^_____^ri3^'-',
an mínimo, com a condição que
.'.v2s___P*^-'•«'f
.-•__l______^_f
'-•"¦•
não seja nocivo nem para a mãe
- __,_______:j
Jv^^^^Hlf
\.____:1_25_____-F---'
EM FRASCOS COM E
nem para a criança".
SEM VAPOR.ZADOR
No corredor, um pequeno cor-.
lejo dirige-se â capela para um!
E V. só prtciu-a do vaporiiabatizado.
Um alto-falante — é
dor a (vimeiri rei tm que
mas era preciso pensar,
Isimples,
comprar o pn__Ki..<. Assim,
— vai permitir à mamãe,
(nisto
RSMT * muito mai. eonvev d,í aos cabelos um brilho
:de seu quarto seguir a cerimônia.
ni«nte i sua beleza e à m»
• Assim, não terá que indagar se
12 vtzeí maior àoqut t brilksnútiá
ecenomi» umbem.
iêle portou-se bem. se apreciou o
sal ..
Pode unir-se ao primeiro saFor*; 2&-S692 (rK*ootj
itíl 1618
cramento que seu filho recebe na
Oustiwtóo. na R» às J_ní_s. M. 0. BIST OS - Ugo S. Francisco. 2_>
pequeti* capela.

Não compre sem antes ver

os nossos PREÇOS e CONDIÇÕES!

deve ter cio maravilhoso ó cumprido aqu: na Igreja. Uma Instituição relidesapareceu:
homem
da
ao serviço
ido reunir-se à mulher e ao fi- como um sacerdócio. E e o mé- giosa dedicada
tal
coisa pareceu
um: todo psicoproíilático •— ou par- maternidade,
lho.
vagamente
Ouve-se
iparadoxal. Mas por que não? A
choro de recém-nascido. to sem dor — que ê aplicado,
Para
dizer a verdade, íoi um. Igreja gosta do paradoxo. O VaAqui não há porteiro rabujénenfermeiras, acontecimento em Roma quando,; ticano aprovou a nova congregaVemos jovens
to.

DESFILE DE MODAS

À VISTA E A PRAZO,
ATÉ EM 24 MESES
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PREÇOS e CONDIÇÕES

23-QUITANDA- 23
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Novos penteados!
Nova beleza!
Novo "charme"!

chegou
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Para o cabelo que é o seu mais belo ornamento ¦Tu- ;>:,'"^^^_^:^-
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Chame a atenção para as costas do seu vestido. t'm rebuxado para trás terminando com laço para baixo do qual sai um
drapedo. È um feitio bem jovem que salienta bastante a mocidade do seu corpo.

MÓVEIS COM 50% DE DESCONTOS
normllrtrios

rnllioadin

ei»

Dormitórios MCXlcánoi dn
Dormitórios Chipandale ile
Salas de J.ntar rolh»»da. dr
Salas
Salas

rir
rir

',inl_r
lanur

fr$

4

000.00

CrS 18.000,00
CrS 20.000,00
Cri . ooo.oo

MexlrAD_ de
ChlpaiidKli rio

Grupo estofado (lo

por

CrS 16.000,00
CrJ 20.000,00

Cr.

8.000,00

CrS
Vrü
CrS
CrS
CrS
CrS
CrJ

2 000,00
H 0011,01)
10.0(10,00
_ 000,00
S 000,00
10.000,00
4 000,00

(iranrtp variedade dr llorinMórlo», S.il,i_ rir mniar r- peça» avuliai «rn
todos os fslllos por nr.ns abaixo rio cu.lo por motivo da miovaçAo
rio rs'nqiif
FacllltS-lC o pacanirnto

RUA DO CATETE, 137 1.° ANDAR
..4041

TROCAM-SE MÓVEIS
Ardíamos os seus mói ris srllios rm Irora dos novos, firand»
variedade das mais modernas salas r dormitórios, para mdos «s enstoi
r tortos os preco»
Executamos tanihrm móveis rir qualquer estilo.
Pagamento .uprr-lacilltario rnm a ma mnhllla romo mirada

M ó V E IS

CL O li O

RUA DO CATETE, 137
4I>«*|

CINCO

ANOS

DE BELEZA
E DURABILIDADE DO ASSOALHO COM

BEL-LAR
Econômico
Sem Trabalho
Sem Desarrumação
A RESINA REVOLUCIONÁRIA PARA
AUXILIAR A DONA DE CASA
Peça a visita de um dos nossos técnicos
sem compromisso:

Tel.: 22-8927

BEL-LAR (H
IRATAMENTÒS QUÍMICOS S TÉCNICOS ITDA.'
.3468

CORREIO DA MANHA, Domitigo, 11 de Maio de 1958

5.° Caderno

S

NOVO PENTEADO DE ALEXANDRE

"MISS PLEIN-AIR"
(AR LIVRE)
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ROSINHA SERZEDELLO
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A MINHA MÃE"

É horrível ter que confessar (principalmente a você, mamãe) minha inteira incapacidade de escrever qualquer íoisa
no dia de hoje. Tanto tenho a lhe dizer, a lhe pedir, a lhe agradecer. E me vejo como os medíocres, que não sabem como
exprimir aquilo que sentem, nem dizer aquilo que pensam.
E isso me acontece, exatamente hoje, quando o que eu queria
escrever era para minha mãe.
Vi meus sentimentos em imagens f<_itas por poelas, com
palavras, algumas vezes, tão simples. Sinto que eram essas
palavras as que eu queria dizer, mas que não soube. Pensando rio que Você me deu dc carinho c dc ampain, tantas
vezes por mim pedido, não consegui senão lembrar os versos
do poeta Araújo Jorge:
"Foste tudo de bom que aconteceu!
O beijo puro, o jfesto carinhoso, ,
a mão primeira que nos protegeu...
Tudo nos deste: o próprio ser c o nnmc!
í. foi teu seio farto e pencroso
que até matou nossa primeira fome!"

Se quis lhe falar do sacrifício — que foi seu lema como
mãe, — de como eu quero um dia, ainda poder reeompensá-lo, outro poeta, recordo, já disse que:

^flP*"* l_fl_?j__!___; ¦''*_£*"'¦'

"Se gastar., teus dias em
servi-la,
Se consumires teu coração em amá-la,
não terás pago em carinho
- n Filho!
o que lhe deves em amor,.."
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Será egoísmo meu, pedir a Deus
que me leve antes
de Você? Que lhe dè a dor dc perder um filho, mas nào me
dè a ae perder a Mãe? Como poderia eu viver se lembrasse
as palavras dc Cipriano Jucá?
"O* vós que tendes mãe,
que sois felizes,
F. não sentis ainda as cicatrizes
Dos que a perdem um dia, sem querer,
Náo deixeis que cla morra nem por sonho,
Pois um grande culpado eu me suponho
Por ter deixado minha mãe morrer..."
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Vê? Seria uma tortura que alguém vivesse sem ter
cumprido sua missão de filha. E eu não terei cumprido a minha
se um dia deixar que morra aquela que mais amo — a
Minha Mãe.
R. S. M.
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Entre as últimas criações apresentadas pela Associação dos Mes- bém, as crianças, vas mães quejajuda aos necessitados. E' você, do
preocupada,
finge-sc alegre para passar todo êsse tempo, noconceptrês-Cabeleireiros Europeus, grande sucesso obteve esta
uno a receberão, por qualquerimamãe, que com seus ensinamen- para nos agradar.
"Charmcuse", para "soirces".
vãmente ao scu lado.
ção dc Alexandre, intitulada
CLAUDETTE ESTEBAN. secretária parisiense, de 22 anos de
—
motivo. Que cada mãe encontrejtos forma meu caráter, minha inMãe
é aquela que, quando cs- Mamãe —
desejo que nocé seja idade, foi eleita "Miss Plcin-Air", por ser fervorosa adepta da
me-:dole,
menino,
consertando,
e
de
nestas
continuamente, tamos doentes, passa de mãe à enpalavras,
desejam homeiia
dou
seus
ideais,
a mulher mais feliz neste mundo.
vida ao ar livre c do "camping".
'!,«»;• i/j
que os defeitos que ve em mim.
fermeira e, noite e dia acordada,
Mães Brasileiras r_jri-'n-nas de 9 c 1 Õ anos, aquilo
Por
tudo
escrito.
lhe
teria
isto.
seu
mamãe,
filho
querida
lá
próprio
está
ela
nos
velando
todo
com
Govèrno
Ângela Maria Carvalho Pacheco, Salvo Souza está marcado para o sorriu
Talvez poucos saibam conioj gindo-se ao Chefe do
eu lhe ofereço hoje, um presente carinho.
c, lhes disse es^cabularia
pedia vinte e um, às dezoito horas, [tar mu.t
>!: *i: :'c
i\ contente com-o conceito,
nascc.it a idéia dc dedicar-se tu»| Provisório, por esta moção,
com
esta
cartinha,
que,
junto
lhe
—
rio Dia
oficialização
dem-lhe
a
Máe
ê
aquela
cose
nosque.
*.*¦*.*¦•;.
r/ia rio rnio às mães de todo o
,.
provarão o grande amor que meu sas roupas,
jq»c elas |j.iam, daquele, médico.
„.
¦mundo. Não sei se é lenda ou se' riu.s- Mães, no segundo domingo do
ali- Mais duas _. noivas escolheram
faz nossa comida,
coincidência acontq-Era a sra. Humberto Ramos, que
a
coração lhe dedica.
Simpática
,,
,
...
,
,
"papo"
exemplo rio que já
maio,
mê.s
a
ric
sa nossos cabelos.
belos. E sua maocan- Capela de Sao Pedro de Alcân-;ceu durante um
entre'tinha ouvido atentamente * toda a
o falo realmente aconteceu,
Desejo-lhe muitas felicidades, sada é leve.
se faz nos i.slarios Unidos da Amé- Como estamos no segundo doE seu olhar abatido tara da Reitoria da Universidade'Lúcia Beatriz Kocller, Tais Ferraz conversa' das' maças.
Contam que ANA JARVIS era rica
as
dedicado
dia
maio,
de
muita
alegria
e
muita
saúde,
ilc.i™J?°
decreto
do Norte".-(Pclo
Católica, para seu casamento. Am-de Abreu, Maria Regina Maciel '*;•:;•:;•'
e alegre.
uma menina muilo querida no coõ de maio rie 1932, o Governo P«- *Mes'. aproveito para dizer-lhe,;para que no futuro, possa ver êste, Máe _ é -„„.,."ffi1% ,,
bas louras e bonitas, casarão nes-de Sá c Eliana Bocaiúva Cunha; A Sociedade Hípica Brasileira
lêàio em qud estudava, na Fila- uisórío declarava, oficialmente, a Maezlnna como e grande meu|_èu filho, um homem feito, am-j-X',
no5
respei- te mês de maio. A primeira é quando conversavam sobre ope- escolheu esta semana, scu novo
qíe
delflU) Estados Unidos. Em 1911,
você.
-a
carinho
e
meu
tp_rando-a
amor
ajudando
c
por
celebração, em todo o Brasil, rio
tar as outras pessoas, que nos cn Maria Helena Radiei- rie Aquino rações dcgarganta em crianças -.presidente: o sr, Aldemnr de Momorreu sua mãe e, no primeiro Dia das'maio).
Com um beijo carinhoso, do fi sina a amar nossas
E' você, minha mãe, quem me
Mães, no segundo dominmestras. Tudo,que, mesmo
depois de casada, evidentemente, um assunto que às rr.es Carvalho.
aniversário da morte, as colegas
Foi
grande a
Achei; então, que agàzalhá à noite, quando estou lho que lhe pede a benção
rie
isso, para o nosso bem. (conservará seu sobrenome de sol- quatro jovens màcs interessava,
dc. Ana Jarvis quiseram prestar- go
entre
os
sócios
"Dia
d'"s H B
disputa
vê
minha
roupa
dormindo;
—
das
Mães",
tôsendo
hoje.
o
que
Mãe
Não
é
leira.
se
traja
aquela'que,
de
alguma
Lúcia
Beatriz
comentava
oria
necesquando
lhe uma homenagem, tão querida das elas mereciam algumas
pois uns apoiavam o sr Murilo
Carlos Henrique Miranda erramos, nos mostra o erro
pala-consertando-a e trazendo-a semMais, como;siriade dc operar a garganta de Goulart de Barros e outros o sr
e uosíginalidade da praia.
era cia pelas amigas da filha, A vras
" •'— vai
• ' se casar
'"
'
E resolvi que pre limpa e bem passada; que me
rie
seus
chama
filhos.
Mana
Helena
atenção.
Mas
nos71"
a
seu
com um
que
filho o que, pre/rà. elnicufc, Airiemar de Moraes"escolhido
menina concordou, pedindo, po"i
Carvalho que
nos estudos; que zela pela
orienta
escrelhes
seriam
crianças
quem
Roberto
nos
Radiei*
E
nós
de Aqui- seria feito pelas htiijèis mãos do finalmente, íoi o
ama.
primo,
perdoar porque
rám, cpie a homenagem fosse não ívertam,
para
pois suas palavras não minha saúde, obrigando-me a cono, continuara com o mesmo so-Dr. Humberto Ramos, conforme substituir o sr. Hermes Vasconce*
devemos sempre ouvi-la.
só a sua mãe, mas a todas as mães
você
Nas
horas
certas,
bem.
mer
isso
mais
simples
e,
—
isemprc
por
Mãe
é aquela que. não deve- brenome. O casamento será àsiihe haviam aconselhado. Eliana, los. A sra. Lucy dc MoracsCarvadas alunas daquele colégio And mais
puras. Sabem elas, melhor é a máe, a professora, a enfermei- Mãe — é aquela que em seus mos esquecer neste dia. E' cla dezessete e trinta do dia dezesseis, adiando ótima a idéia, fez vários lho
Jarvis ainda quis que todas as
que já foi eficiente diretorab sua mãe. Ca ra e a babá. Graças a você, mãe braços nos embalou, quando pc- quem nos /a. feliz e a ela deve- Será êste, um dos casais mais bo- elogios àquele mcriico,
os
adultos,
que
dizenSp-se|social do clube,é,agora,a*'pi'Imei«
pessoas órfás que comparecessem^.uma de.ta* falar
carinMs quej^blíSfetaha, sou um menino educado, quenino, noite, c dia.
mos indo na nossa vida.
nitos do Rio. A segunda noiva satisfeitíssima com os résultadoslra dama da Hípica" e como tal
co hoje, foi escrita a uma deter- \que gosta de seus semelhantes,
— c aquela que sc sacri/i- Mamãe — se eu pudesse, volta- bonita de maio será Babp Vignoü.jrias operações feitas cm seus
fi'
flor branca, c as que tivessem a minaria mãe. Mas, pensaram (oijv-jque respeita os mais velhos e que Mãe
vida ititeira e que, quan- ria a ser pequenina, outra vez, cujo casamento' com Fernando'lhos. Ao lado delas, uma senhora. (Continua nn fi» pigbu)
ca
uma
ter
sua
mãe
viva.
de
feleeidade
usariam então uma flor amaNOVA MAQUILAGE, 1958-59
rela. A homenagem foi assim
prestada, a tôdas as mães daqncle colégio. No ano seguinte,
no mesmo segundo domingo rie
maio, ja outros colégios prestavam
lambem sua homenagem, tal foi
a .cpercu.são üèsse gesto dc solidariedaric. Já em 1913, o Congresso Nortc-Americauo pedia a
oficialização rio "Dia rias Mães"
• •ê
c a 10 de maio daquele ano, hou- í,: a3_â"*^»; ^_^W'-% "¦''"'''''" íy ¦ -Stá^ ''"'''¦* ^: i§__-^tf?_____í^ ¦ :™^w___B
ve a sua primeira comemoração ^^^^^-i^&^^iSMBHMHSagi^^fc '-:fe_iíi& ''-'. ''^•^hTVB.mTM ^^^______H^|j_:_______________________l
t
Em
oficial.
1914, o presidente
¦yS.
Wilson decretou que no segundo
domingo de maio, seria celebrado
o Dia rias Mães, em todo o territôrio norte-americano. No Brasil,
essa comemoração foi Jeiía, pela
i
primeira ve:, cm üllfl. na Assom'eu preferidoI 0
é o que melhor me
cincão Cristã de Moços, sendo o/i'. ¦'
: ^';9___f_____j
i
--tk "•'/,¦'•
**
eiaíirada, sòmoníc, em 1931, quan- ^^^^^H-____H_____-^_M___H_E_________^
/\ íi .sf!\\
ri
rio rio segundo Congresso ria Febôio, em duas seções.
deração Hrasilciru pelo Proprcs-I
- Hí^i^^É-____L_______!
^_S^~J_-T^-?3B_1 ____£___ ^r ~w^-f
I convém pois seu forro
i
sn Feminino. Conde á Dra, BERtpespontado em círculo, r
THA LI/7'/, a solicitação ao Conde espuma aumenta
gresso, para a oficialização desta
/•¦¦¦/ .._t.V-^É_,:v':;:?>-/
/
festividade. A presidente do Semodela e realça com \j-^Bh '¦'-' '•*>^^V'^N_^SS_^_l____í_'.,,í*''
com dlscrecáo e
/¦'
/
'^^d
-«fíS'ví?' _* '.____________Bf
^^^^^____B_^TÍI_____________I
Internacional í Ví^^^sís-e *¦**' ^!^__BI_BB-K^^
_________ "^
gundo Congresso
'
"**?-.
*í__l
¦
¦
¦'-^°t^^*£i^_ti______j
'»!_________
•
Nt\v'
SMt
n'---wS^i
___^
Feminista, Sra. ALICE DK TO'
' ' ^^^l^^^Bé__i_____é_____I ___fl_\'^ 'i^í'
'¦'¦'**
-^^^^H
LEDO TIBIRIÇÁ, em julho dc 31, ^¦¦ffc^^teã a-,"
l mais elegância!
.uralidadel
riirigla-se ao Governo Provisório,
nos seguinte.*! termos:
—¦"As mulheres do Brasil reu/
V
iiirias por um alto ideal de confratcrnizaeão feminina pnra tmbalhar pelo progresso rio País,
sentindo-se /orles nn educação recrhiria, paia obter a realização
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A célebre "covcr-Rirr, JACQUELINE BAUER, eom penteado dc
Jean Sinioii, apresentou a nova maquilage criada por Stcndhal:
harmonia tlc tons rósros, alcitrcs, o batom dc côr rosa brava combina com a base còr dr areia rosco. O conjunto foi denominado
"Farondolc".
•

"QUERIDA
He'.le, como a senhora sabe, è
o segundo domingo
dc
maio.
comemoramos e festejaÉ que foram prepa- quando
"Dia
mos o
das Mães".
Receba, pois, mãe querida, as
radas com o incomIminhas felicitações, meu carinho
lc todo o meu amor de filho. Sem.*??
parável
pre, mas especialmente neste d;.n,
me ven. à memória quão grande
IfSMINTO EM PÒ
é seu amor, seu sacrifício e sua
$f_T*_í
dedicação para com seus filhos.
Na alegria ou na tristeza, dc dia
de noite, sempre, mamãe, eu
|0u vejo
a
a meu lado. compartilhant *:7
|do. comigo, minhas alegrias e miG«r«nlie d« 6 mim
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... ê unânime a preferência por De Mulas-

UMB BELEZA!
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PREÇO

lOAmrçiaoi CS 400,00
optii-M
500.00
t fapndiKiia 70000
t tf»pni_(^c«i Í5O.0O
. «jr-Mrcjt
I.W.00
• jl!»«»nc,|| 1 «oooo
• s»,»»*.J«i;n» 1750 00

SERVIÇO insetisan 27-9797

AMERICANAS"

PHILCO, GE, dc 8" a 15 pês 1 e 2 portas, lindos modelos 1958
Desde OS 52 000,00
TELEVISÕES AMERICANAS
Pcrtctfis GE, PHILCO 17 polegadas CrS 42 000.00
ZENITH, PHILCO, ADMIRAI, 21 polcgodos CrS 52 000,00
AR CONDICIONADO. MÁQUINAS DE LAVAR, GE
IMPORTADAS
Vende, troca c facilito, COREX, Rua Barata Ribeiro, 253
Copacabana.

Aberto ate 21 horas.
43789 I
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MAMÃE"
nhas dores. Estou certo de que
a senhora é a melhor mãe do
mundo. Quanto a quero e quanta
a amo, mãezinhà! Abençoe este
seu filho e guarde-o sempre cm
seu coração, o qual eu prometo jamais magoar.
Sei que, assim, enlão, lhe darei a maior das felicidades. E a
sua felicidade é, também, a felicidade dc seu filho.
Miguel Feninndc. y Fernandes

"QUERIDA

MAMÃE"

Como boje . o dia 11 ric maio
— o ''Dia das Mães" — escreroíbc esta cartinlia vara agradecer
tudo o que a senhora tem feito
por mim e por meus irmãos. Graças à senhora, já estou na última
serie da escola. Porque foi a senhora quem me ensinou as prifileiras letra*;. E' a senhora quem
faz minhas roupas c, também, foi
irmãos, hoje
quem criou meus
crescidos c formado.'. E criou forioí. ria mesma maneira. Com todos. foi n mesma mâr. .Vão terr
pre/eríncia por nenhum dr 7»ris.
Sei que a senhora, rangando comicro, tem sempre a ra:âo. poi.-.
por errto. terri feito atptima coisa errada. E a senhora tem me
r-*aíndo eom tanto carinho, com
fonío amor! E' a senhora, a meihor dos màcs. a mais bonita, a
riais simples e a mais carinhosa.
Deus proteja quem . órfão, quem
mia tem sua mãerinha, pois acho
que quem não a tem. não tem futurtt, não tem carinho. <Vão tem
**«ria. Por isso, devo tudo à stti hora.
Vira o seu dia, mamõe? E que
Deii.t abençoe tóâas cs mães do
•nundo.
Sua /«lho.

Maria Cecília Leite Ce.arino.

___K'

Num acontecimento social, nas horas de trabalho
ou numa reunião esportiva, sua presença será
mais notada... seu porte mais destacado... sua
elegância muito mais notada... com Dc Millus,
naturalmente! Para qualquer traje, em qualquer
ocasião, há sempre um modelo De Millus adequado ao seu tipo. Experimente... e veja porque
é unânime a preferência por De Millus, entre
mulheres verdadeiramente elegantes!
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Prelúdio
Todo o conforto . tltgància da moderna linha PreIiidio, num modelo com
exclusivo cós ruberizado
que jamais enruga. Cetim
Cr% 135,00, Tricoiine

Uqio

I

Bojo eom pesponto circular, I
Dá ao busto mais firmeza*f^\ *%'
modelando melhor. KT1
Tritoline Cr$ 81J30 I

01 105,00.

Romance
Ideal para dtfmtr com /irmeia e naturalidade peguenos bustúj. Espiral de soutache e bojo em três secções. Tricoiine Cri 93,00.
Cetim Cr$ 136,00

1

Balada
\^&^^/i

DeMilms
ergue... prende... realça ! (fc

Pmcure o wu De Mtlius na loja de «ua preferência ?

/

Aumenta eonfidemialmente
o bmtn gratas ao jeu/Srro,,
de espuma de latex,\Bôjo
pespontado em espiral^
Tricoiine Cr$/6S/)0'>

wmA

Exija a etiqueta

^DE MILLUS»'4
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'

CORREIO DA MANHA, Domingo. 11 de Maio de 1958
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AS BANDEIRANTES

RUMO A FOZ DO IGUAÇU
111

REGINA MAGALHÃES
LÚCIA PEREIRA BRAGA

"boa vida". Ditou-me
está virando
Durante a vo ta para. a cidade deDO
IGUAÇU:
CATARATAS
descande dentro
do
Porola.
D.
j,
desta
reportagem
de
.
._
_.;,,„, da parte ,.
lizou na casa
mos uma demonstração
pratica
_,.M
SEGUNDA-FEIRA
negou-se a descre.
alem disso,
"a
no
e
I samos do movimentado dia ao som
bandei"não
Finalmente Cataratas do Iguaçu!... noi.a oitava lei que diz:
cantadas por
ver as Cataratas, acrescentando:
I de músicas nostálgicas
Nunca saltamos táo depressa do rante enfrenta alegremente todas as tenho palavras para descrcvt-las. Dcum Quarteto Paraguaio.
lá elie. dificuldades". A temperatura estava vemos agradecer a Deus
por nos ter
Boa noite ao fim de um muito bom nosso Cadillac" como quando os lados tão elevada
quc, embora de uniíor- dado
todos
Pulávamos
por
a felicidade de apreciar tanta
dia!
gamos
todas nós so tinha- me, derramávamos os cantis cheios. beleza, mas somente um poeta podeNotas da secretária:, um dia movi- do caminhão, pois
Brasil-Paragua
um desejo: conhecer uma das dágua na cabeça, para amenizar o ca- rá achar as palavras adequadas à tal
suíi- n.o: um
Um grupo nas obras da construção da ponte
nientado como o de hoje seria sufi-'mos
"Cadillac" é também nosso ci- ciente para cansar qualquer pessoa., mais belas coisas que Deus botou no ior_ Apesar disso porém seguíamos, maravilha".
DOMINGO NA FOZ OO IGUAÇU
| nosso
cantando e nos divertindo, sem per-. Vou seguir o exemplo da chefe:
i cerone, levou-nos a visitar a cons- Imaginem então se essa pessoa além mundo.
c impossível! der tempo com lamentações. dormir e, se
as
Cataratas
Descrever
de
uma
que
c
secretária
Brasil-Paraguai,
ajn(ja
Uldo
djssQ
possível, sonhar com as
¦ Ao ouvirmos a busina do nosso "Ca- trução da ponte
um especonstituem
elas
faciliDizer
nota
e
que
tomar
mundo
do
tendo
mais alta
ativa repórter,
que
Fomos ainda visitar 0 Hotel Brasi-, Cataratas,
a
será
dillac" corremos ao seu encontro e tara sobremodo as comunicações en- do que lhe é ditado, passar a limpo, táculo grandioso, maravilhoso,.,
i leiro, bem instalado e situado num;
nele fomos até a cidade, onde assis- tre os dois paises
1 it.comparável, é ainda pouco. Mesmok^ ló_.- c Q hospjtal da cidadc,
BRASIL - ARGENTINA . PARAe em seguida enviar para o Rlol
a dicionários nao encon-1 Terminado o jantar, estávamos tôtimoi i missa numa típica igrcjiitha
GUAI: TERÇA-FEIRA
à Rádio Cultural, Eis a razão pela qual estou com recorrendo
fomos
tarde
Mais
madeira
suficiente-!
de
adjetivo
local, toda construída
entãol tanto sono e não consigo me lembrar tramos nenhum
das com um único desejo: dormir e Bem poucas pessoas têm oportunlaproveitando
Iguaçu,
do
Foz
de
.'¦_:-.-,_
almoçar;
i
ttiuiutfU*.
Tivemos um convite para
digno de qualificá-las.
A _F_r_.r_r>__n mií» «Sltltn OO
_.„_.„_ j_ «.„!.. *s--.m
sonhar com as Cataratas do Iguaçu.
através o microfone! de mais nada. A emoção que sinto _o mente
dade de realizar proesa igual a nossa:
•Mais tarde tomamos um
ui deliciosoj Boa noite.
"-«.•.«m:"Peyto»chuM^
«ais
numa bela granja
tomar o café da manhã no Brasil, alde
ido
tou con, a presença de
segu
gos-j
Iguaçu
rasco que contou
no
rio
banho
Ir
em
\ L ___ \om qUe tenha pressa
da secretária: cheguei hoje a moçar na Argentina, lanchar no Pa^^ff^S^
Notas
ci-^^^^£jldo
da
dei
Chefe
de
habitante,
o
númer
pe
pela
almoço,
grande
preparado
'
chefe ragual e jantar novamente no Brasil.
Jantar, deitar-me para que a hora de partir| I toso
Depi
¦i Patrulha da Copa.
triste conclu.«ão rie que minha
dade.
¦'••-- Logo
Alimentação
se reu-l chegue depressa
que
pela manhã seguimos pata a
oferecido
prefeito
o
pelo
dirigir
além
de
O »r. Darcy que
Argentina numa lancha gentilmente
cedida pela nossa Marinha. Chegamos
a Pucrto Iguaçu visitamos a cidade e
compramos algumas lembranças. Tomamos em seguida um ônibus que
nos levou ate uma bela cascata. Como
"íósse
o calor
grande reírescamo-nos
com um bom banho dc cachoeira. Almoçamos no Hotel Argentina. Tcrminada a refeição, subimos ao Mirante
para apreciar a vista das Cataratas
do lado argentino.
'
¦'¦'¦V<,
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Novamente na lancha, rumamos
o Paraguai. Muito interessante o.
para
M
i
I
'
do rio Iguaçu ao desaguar no
trecho
'¦ ¦
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1
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___________!
Paraná: olhando para a esquerda via-!
mos a Argentina, á direita Unhamos
]^^^^^A^^^Baa^^^B^J|V
'¦?
__—»**"" '",7n"**^,*"T____,
o Brasil e à nossa frente, o Paraguai
t^_^_^_^_^_^_m
________!
^nlm^^fflPJI
Ao chegarmos a Bela Vista travan.os conhecimento com outro pais:
estávamos no Paraguai. Em Bela Vis-1
ta não nos esque.-.-emos de comprar as
'"j.
'il >•.
célebres alianças paraguaias.
:-.<
>
\.
í__\-Í\
«¦:
^1
\\\\\\\\\\\\\\_^^^^^_^<^^% \¦¦'¦ ' fT!»rr!!r!r!v_^!wii^^ .mn»in»i»>«'fy****^
Para encerrar o passeio, demos uma
' ¦'¦
""•*"'«'>p'^^*'*'''^',<'***'>'*'^ íí
.'
^R-:<?3(^^^fe^wSííg^ .
i
^L^ jAj||^ JÉKK JMÉj^HS^'
mm
volla de lancha pelo rio Paraná, apreciando a paisagem do lado do Brasil e do Paraguai c ao cair da tarde
voltámos à nossa pátria.
;:rô««J5«Stt?-''*<oã*'*-*" '*"*" ,:¦;
*'
1
Como jantar tivemos um excelente
____________W______^twz^ê^_^__a' '-B*^^**lmW^s\mm^^^-'^SSm\ HBWw**?\
churrasco a nós oferecido pela Companhia Madercira do Paraná.
"casa", onVoltámos exaustas para
de fomos dormir já sentindo a saudade de Iguaçu roer os nossos coraçfies.
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Comendo ura delicioso churrasco
Itecina dr MagalltSei
ao Bandoiranlí.mo pela esplêndida
oportunidade que tivemos de conhe
Notas da secretária: ao voltar rie
cer um pouco mais êste imenso pais
c assim melhor amá-lo, Pedimos des- tão bela quão instrutiva excursão,
culpas aos leitores pelas falhas desta'posso resumir minhas impressões nu•'uma marinheira dc ma *o frase: precisamos conhecer
reportagem de
primeira viagem", desejos,, apenas de mais o nosso Brasil! Ate a próxima
contar a todos os maravilhas que viu. excursão.
A secretaria Lúcia Pereira Brasa.
A repórter

TEATRO

.(Continuação da 1B. página)
E "Treze à mesa", quc nos pri- !
meivos dias não parecia se fir- '
mar, agora c um sucesso. Num
elenco dc gente moça, se des- j
taça Teresa Raquel, que c sem j
W£
ULTIMO DIA EM IGUAÇU:
sombra de dúvida, a maior;
QUARTA-FEIRA
promessa feminina da nova ge-!
Hoje dormimos ate tarde. Como tl-| ração. Célia Biar é a estréia
nhamos necessidade de um sono re- do elenco. A direção c cie Rtlgparador depois de tanto movimento,! gero Jaeobbi.
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nào houve hora para acordar; as quej
se levantaram mais cedo prepararam',
o cate para as outras.
Mais tarde nos reunimos no bosque;
da escola, onde rememoramos Iodos
os agradáveis momentos que haviamos vivido desde a partida do Hio. |
Para não perder n hábito do trabalha, > Patrulha das Cadetes preparou
uma deliciosa ma/.-arronada com massa argentina.
Depois de uma boa sesta tomamos;
o nosso "Cadillac" e fomos à cidade:
agradecer a todas as pessoas a quem
devíamos as grandes alegrias da nos-j
sa estada em Ifruaçu.
Aproveitamos paia visitar o Forum, onde as bandeirantes represen.
"in
taram uma cena dc julgamento
loco".
Após o jantar fomos a uma festa
no Club Oeste-Paraná para com bastante tristeza, apresentar nossas despedidas ao povo amigo da cidade.
Notas da secretária: tenho apenas a
acrescentar que adorei esta viagem,
estando no momento em vias do morrcr dc saudades.
A VOLTA: QUINTA-FEIRA

m
m
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Pela ultima ver sobrevoamos as Ca-;
taratas! Agora já as conhecíamos cm
seus diferentes aspectos. Ficamos emocionadas como da primeira ver., não
mais de curiosidade mas dc saudades
por ter de partir.
Depois de uma rápida parada em
Curitiba chegamos á São Paulo onde,;
após uma tarde livre, tomamos o noturno para o Rio.

________________¦________!

RIO DE JANEIRO: SEXTA-FEIRA
Viagem num trem super-cheio, cheRada á Cidade Maravilhosa cm perfeita ordem, Agradecemos a Deus e

Linha Supei^^^OhLm 1958

"VAMOS

MAIS ESPAÇO - MAIS UTILIDADE - MAIS CONFORTO I
A linha Super Bérgom para 1Í.5S, loi estudada de
maneira a proporcionar mais espaço interno, do que
resulta mais utilidade c mais conforto, sem maior
utilizaç&o do espaço exterior.

f?,..i-"

anos de garantia
O compressor Bérgom
(unidade selado) tam
bém é fabricado pela
Bérgom S. A.
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"O rcl do .rudre:" — Companhia Cole — Tactvinho JarCopacabana —
deu — Av. N.S. "O
Rei do xaA ação (?) dc
drez" se passa muna Penitcnciaria e nela existem alguns
"Conúmeros engraçados como"Entrera) da penitenciária" e
vista com a assistência social".
No elenco, alem do empresário,
temos a bela Lilian Fernandes,
Rosemarie Sulqtier e o bailarino Lídio de Rlva, que acaba
de passar dois anos na Europa
propagando as nossas músicas e
danças. Vale a pena
as nossas
ver d "show" que é realmente
limpo e muito divertido.
"J.K. rni'I(i" — Teatro Zaquia Jorge — Madureira •— E
enquanto J.K. vai lá c volta,
muita gente vai a Madureira
ver a revisllnha no teatro, qun
atriz
unia
tenacidade dc
a¦transformou
em realidade, O
espetáculo 6 alegre c bonito.
Vale a pena.
"Pc£itici ura im »o Norte" —
Teatro Recreio — 8 jovens
?'Joãò Valentão" resolve enfrenHa,
lar a Capital... pega Um "Dóonde encontra "Maria" e
ra". E entr.- músicas dc Doryval
e Haroldo Barbosa, transcorre a
história. Pode levar sua familia, leitor, que a coisa é alegre
e limpa, José de Arimatéia, Sónia Mainede, Zélla Holfinaiin,
Magalhães Graça (o melhor do
Mocma
espetáculo) e Gracc
viveu os personagens
quc a
música dc Ca;,mi criou.

MULHERES?...

//

sendo dr meu
da 5». página) lAíafos), com o Gatinho (Errqtila.. .sidrro como uno
(Continuação Marquês
conseqüentemente,
c.
Bobo
o
(Ro-intcrdssc
Jr.-), com
não o serão do dr meus
poderá, mais umvvez. colaborar berío Ribeiro). com o Hei o fCIriu-tamb.m
Fcii.mcnte, masenhora
leitores.
MenCa.itro).
com
c
dio
Corrêa
em
agora
seu
clube,
o
granpara
saoeiro (Guilherme Dickcn), eom descon/iou que jornal» faríamos
de ascensão social.
a Princesa (Munira Haddad) tiumacoisataodeselegante resolveu
:;: :;. *
com a Onça (Isolda de Souza), nos telefonar para auert»tiar.r.e hsjú:
.Sepundo a opinião de uma cria.i- pero que êsse nlguóni que
um
Nesta próxima semana, lerri o fa ,\(, trés anos r meio, os mais passar nor li. S, M. nrrnnpr ma6 uma
prazer de. posar para o Dr. Emi- "boniíos" são a Onça r o Galinho, trabalhinho. .Sempre
r., senão
Ho Hidal que, como sabem, tem q q,,,», „n minha opinião, coinci- neira de passar o Cmpo.
ser mais
como "hobby". a fotografia. Para dr com 0.. melhore,, trabalhos, que bom o trabalho, pode ate
agosto, está marcada uma Etpo- ,„o rie Eecqtiias Marques Jr, c divertido que passar trotesrins para
«e*nhrr "a vu,a Particular
sição dn Associação Brasileira ric /:oldn dc Souza,
Arte Fotográfica, de onde c prenhoras.
',,...
,
Spicr resolveu
Maria Cnmpello
$ .;: .;:
sidente o Dr. Chaquibe Jabor
"boutique que naa
com
acabar
üice-presidente, o Dr. Emílio Hi- Dcpol; de uma viagem de luadal. Ncsla exposição veremos fo- de-mcl, de quase cinco meses na via montado,-com sua cimbada,
loerafia de; Teresa Souza Cam- Europa, estão dc volta ao Rio, Horlencinho Cflmprllo. Ha vanos
enorme
por, Gilda Bernandez Muller, Eu-Kvülem e Lúcia Fonk-crt. Lúcia meses, vinham fazendo
nice Modesto Leal. Tereza Munlz voltou um pouquinho mais gor-isticcs.o as roupas que elas faziam,
Bernhardt. Eisicda com o cabelo mais escuro e a pois tudo la era dc muito nom
Freire. Hansv
Lessa. Sônia Wolter, Wanda Man- pPir mais clara, o que a féz mais gosto. Particularmente bonita,
g_a. Carmem Mayrink Veiga, Ze-bonita. Domingo foi dia de festajeram as blusas. Desconheço o moa
íinda Lee, Bekv Klabin e ric rd-'cin Casa de seus pais. Adamaitor tivo que levou Marta bpicr "boutirins outras mulheres quc. até e El:a Cantalice. que, além dn rcr acabar com aqueia
aposto, ainda serão fotografadas. volta de Willcm c Lúcia, comemo- que", mas tendo a certeza que
Iravam mais um ano de casados, não foi poi* falta de encomendas
que, dia a dia. aumentavam. Será
5|{ .'.
{/.
^ ...
Dario e Dircc' A;ambiija esta-1 Mesmo quando sei que uma rol- que vai surgir um negócio maior?
vão recebendo hoje. para uma sa dc mal existe, me surpreerndo
:-: :-! ¦¦•
noite "boêmia-artistica-soclal" em r/iinurio ela acontece comiflo, Sehomenagem ao poeta Vinícius de Diana passada, uma pessoa, ta-1
Marcada, finalmente, para o dia
Moraes. Tràta-sé de uma despe-jÍCndo-se passar por li. S. M..
dida ao poeta, que também é. dt- telefonou a uma senhora muito lá de maio. «estréia de Jornada
na
pmmata. que está de viagem mar- r0)t.ierirfn e qur eslá se desqui- Ac um Longo Dia I ara deDentro
O Nem,
cada para o Uruguai, onde servi- ía,irfo. para saber detalhes dessa Noite", obra póstuma Pessoa,
que
rá em nossa Embaixada, em Mon- seporaeôo que. a mm fer. só in-.traduzida por Helena
as atrações tcrcxsa a ela r a seu marido. Sr será levaria pe_o Teatro Lacitfia
tevldéu. Várias serão "cantora
do 0 mofico de um desquite é èsse Berker. Dirige cite espetáculo.
Ida noite, além da
!ano" Elirefe Cardoso, quc depois 0i/ aquele, é coisa quc jamais eu;Z:embinski, sendo os cenários e
_dc .Gtanni
;dc cantar para os sócios do Coun-perguntaria à mulher on ao ma- figurinos Caeilda
neckrr, Ziemdos .*..—
Azam-'ririo.
Muilo mriioseleneo:
#-*¦*• ~
casa mvj
L'f_»_._.*
_-. ^imu, pessoalmente.
irá aà vn,-o
*-•«_•»¦*_/
Clube, i»o
try
; 1 *»
V,iuut..
Jíl-lWUiun iu>. ,
Chagas, hicbcr
Walmor
bínski,
buja, homenagear Vinícius de Mo-o faria na qtmlidflf- de jornalista.1
raes.
pois há alpun, assim ms qnr rm. MflCÇdO E l-reoi Kieem;,n-.
# * *
Hoje é dia dc mais um tspetáculo infantil no Teatro da Praça
—
Lvgia Nunes escreveu a
•Ò Bobo Bobão" — Fdblopeca
Sabão
(do Teatrlnho Trol) a dirigiu e.
Norman Weshcatcr criou os cenarios e figurinos. Trata-se de um
bom espetáculo infantil, onde as
enanças poderão passar uma hora I AVA-SF. TINGE-SE - fOVSEHTOS FM TAPtTtS PERSAS. ETC
«! dir.rftndo com o Duque OIMnho (Roberto de Cleto). com o
RUA SANTO AMARO, V 121 — FONE: 25 7756
iAfarqitíí Olhcn (Pedro Ptmenfal.
eom n Conselheira (Adiia A.-íu)o), com o i_odnhe.ro (Emuto de

TAPETES - OFICINA

Super Bórgom- 74
Super Bérgom • 74 «AF com chave
Super Bérgom - SS • AF com chave
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MRGOM . A MAIS COMPLETA LINHA DE REFRIGERAÇÃO DA AMERICA DO SUL!

"Casal entre aspas" — Companhia Aurimar —Rocha — PraAurimar Roça N.S. da Paz
cha é um caso muito raro cm
nosso teatro. Corajoso e sincero, é comum oferecer a pessoas
de "íora" oportunidades grandes. como faz agora com Reé uma das
nata Fronzi',
"casalque entre aspas". •
partes do
Além deli* e do empresário, te- '
mos Cclmc Silva — uma grande atriz — e Rlldo Gonçalves, |
West- ;
Cenários de Normam
watlier.
"Foi/n um pedaço em meu
marido" — Teatro do Leme —,
Av. Atlântica — Um espetáculo
despretencioso, o que Milton
Carneiro apresenta no tealri-,
nho lá da praia do Leme. Des- [
pretencioso mas dc amplo agra- \
do, tanto assim que B carreira
da peça foi sendo prolongada.!
Para quem quiser algumas fiar-,
galhadas, é ir ver o original de.;
Maria Luisa que c simpático c^
alegre.
"Ê tudo ju.iu-írtiíni" — Tea-'
tro João Caetano — Pça. Tiradentes — A revista 6 medíocre,
não apresenta nada tle original
e o texto é fortemente apimentado. Para quem respeitar sua
própria família, aconselhámos
manter.se afastado da bilhetevia do .João Caetano, mas...
para quem gosta da coisa livre
é comprar entrada, que vale a
pena ver este esplêndido artista que é Silva Filho, quc não
necessita da pornografia para
íazer sucesso!
I

"Que
pedaço de mau camiii lio" — Teatro Rival — Rua
Álvaro Alvim — A revestinha
é simpática e apresenta um
grande artista, sempre querido
do público, Grande Otclo, que,
imitando Maysa Matarazzo, faz
dar gostosas gargao público "pedaço
de mau calliacias. O
Mascaininho" e esta Conchila
renlias quc .iá foi "notícia" cm
muito jornal.

s
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A MODESTA

SECRETÁRIA QUE VIROU

ESTRELA

Por obra do acaso, a bela francesinha Christine Carere ingressou no cinema — O que teve
de aprender em Hollywood
Uma pequena que chega a Hollywood para ingressar no cinema
tem umas tantas coisas a aprender. E isso c ainda mais evidcnte quando se trata dc unia pequena francesa.
Vejamos o caso dc Christine
Wm\ m\\Xfcmm^Á^ÊÊm\w$'' *"'"
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Carere, jovem bem proporcionada, dc olhos côr de avelã e cabelos brilhantes castanhos, que nasceu em Burgundy, pequena localidade da França, situada em região
onde se cultiva a videira para o
fabrico de bom vinho.
Antes de mais nada, digamos

que Christine tem todos os atributos, todas as qualidades feniiiiiexemplo. Christine tinha
,
do inglês,
Havita o problema
por
**
,
..-¦¦,
...
nas para tornar-se uma das mais
, acento
francesa,
da
sua
o
forte
daquele
livrar-se
pronuncia
de
«jue, de resto, dava-lhe uma (.raça inconfundível no falar. Mas, atraentes e vivas estrelas do ciua escola, ela consumiu o tempo cm desenhar o retrato do pro- nenia. Ela é toda beldade. E' —
..
.
fessor no quadro negro.
, ,
como sc diz — uma variedade

^^^BSfsfy-fô ¦'-'¦- '<'-¦'¦ ''¦ •<*-*i'"* "---'"'¦ \".;: '<':¦'

c.om a bela jovem. Em dado momento, exclamou:
"— Você deve tornar-se atriz!"
E, dc fato, assim se deu. Christine Carere fêz-se estrela, apare"Douce
cendo em sucessos como
"Olivia".
Folly" e
Ela passou a trabalhar também
como modelo de fotografia.
Depois disso, é que Christine
surgiu em Hollywood, onde, como
contratada da 20th Century-Fox,
apareceu em "A Certaiu Smilc"
(Um Certo Sorriso), filme extraido da novela escrita pela já
.conhecida Françoise Sagan.
Mas, uma vez na Capital do cinema, a bela Christine descobriu
que tinha umas tantas coisas a
aprender.

Aqui, Christine retira um casaco de pele do manequim qu»
Em primeiro lugar, ela tinha de
obedecendo exatamento às suas curvilincas dimensões.
feito
foi
melhorar o seu inglês. E isso significava freqüentar um curso, onde
costumava desenhar a caricatura
SuflH _Kb_&^ ''¦¦'¦^^xsSUm^-'' " t!9__I
do professor no quadro-negro e
francesa.
-\ '¦mffiBPX -°ê?<mWÈÈm
pondo assim a mostra seu conta- mmmmaiSBBtímm] mm,
Mas acontece que Christine Cagiante senso de humor. Depois,
rere, quando decidiu deixar sua
_w«
aTOrS^Brvt :\ '¦¦v«ji^;^fe
^IPmImMk1
íll<?
aprender, por si própria e com a iisilB__'llp*í^
jjslilfò .sf,.%3etr ^
v-^r;,ft__'h_ 1
^W».IkI»..
Pae
rumar
para
pequena-cidade
ajuda de especialistas, algo sobre
ris, tinha cm mente tornar-se apeas técnicas de produção dos pai- M ^^I—>¦!¦—ÜMhi_—-MWj^** iVv^_l^BIR)t>_E_-fl s^üVí^ií- ssv ?¦i^^^^KSS^S^»£«___*.-Í3
46» 1wllbt__l j^^WrXTmWÊfNtimml J£* "'-ínas uma boa secretária. Em relacos sonoros de Hollywood. E, fição ao cinema, parece quc não asnalmente, tinha também de apren- ¦^^^^_c^H^t^SÜ^^ «?'•* ^8&_»'', . ^^s_liiMè«^_^ - A^tJ.
aupirava mais do que colecionar
A adorável Christine Carere chegou a Hollywood contrata- der, por si própria, como se con"inoclus vivendi" do
tógrafos dos ídolos da tela.
| da pela 20th Century-Fox. E logo descobriu, como acontece com duzir face ao
Certo dia, ao passar pelas Ime- todos os recém-chegados, quc havia muito o quc aprender na maior centro cinematográfico do MBI^^5w|^^ *
'v^^K_^9B_k
^^^^_^HFyHF%l3Ç
capital do cinema.
d i ações da famosa "Kermesse au.\
mundo.
Etoilcs" c que é o ponto de reuTod.tivia, ocorreu um episódio;mesmo tempo que a foi conduziuE diga-se de passagem que
- <¦.- wra__F
-*- - *$Rm^:,M®&
nião das mais importantes perso'
inesperado. Nem bem ela havia do pára onde sc encontravam os Christine tem sido sempre uma mmWLmÈt&
W38eA ___________y____kiS '^_^^_Sí_^H%I^I^B^____j_|^SèSSwHã___H___H__ra
nalidades do teatro e do cinema, a
entrado no jardim, foi notada pe- diretores cinematográficos Jas- aluna das mais brilhantes...
!o conhecido ator francês Noel- qucline Audry c Jcan-Paul Pau- Em se tratando de música, a
transpor os seus portões.
Pronta para continuar seu trabalho na filmagem da produ"Eis unia maravilhosa oportu-iNocl, o
'""'
bela francesinha adere ao romanqual, ao ver ali aquela
da 20th Century-Fox — "A Ccrtain Smilc" (Um Certo Sor.
ção
BeeChopin,
Ela
aprecia
tismo.
de
apreUmas
ràpidameripoucas palavras
ntdade para aumentai- minha co- moça, encaminhou-se
riso), da novela da jovem escritora francesa, Françoise Sagan,
'thoven
e Liszt. Quanto à literatüaqui vemos Christine sendo penteada pela cabeleireira
leção dc autógrafos" —- pensou te em direção a ela. ciimprimcn- setitação foram trocadas. Paulinc
ja
Mcrle Stoltz.
tando-a sem maiores delongas, ao ficou vivamente impressionado ra, inclina-se para os modernos.
logo Christine.
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Num momento dc descanso, cia sc diverte com o diretor do
filme, Jean Negulesco, o qual, como sc vê, está tentando a phltura moderna
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Conforto

e qualidade...

Preços
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Condições
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RÁDIO & TV

MEXERICOS DO AR

OZIEL PEÇANHA
\

lato catando as melodias da
época. Veio em seguida a
Mayrink Veiga cm sua vida e
aprendeu ali,
Odeie muito
permanecendo durante anos
desfrutando dc uma poptila-

Foi na velha Rádio Guanabara que Odete Amaral manteve o seu primeiro contato
com o microfone. Menina-môça ainda, Odete iniciara seus
•primeiros passos para o cstre-

*

Escreve MARIA HELENA

VAMOS OUVIR ODETE?

PASSATEMPO RADIOFÔNICO

*

(De ROBERTO REIS)
VOCÊ SABIA?
... que o dlsc-jockcy José Messias apresenta uni programa de gravações na Vera Cruz, transmitido do auditório?
,,. que o noivo de Angela Maria 6 proprietário de uma firma de decorações de interiores?
,,. que Jorge Goulart gravou um "I.P" para São JoSo onde figura
como ator ao lado de Brandão Filho c simonc Morais?
,,, que Agnaldo Rayol ingressou no rádio em 1!>*19. levado pelas mãos
de Renato Murce?
,.. que o ordenado dc Marlene em Paris foi dc 20 mil cruzeiros por
noite, para dividir ainda com os ritmlstas?
:;: # :]:

VERDADE
OU r.iENTIRA?

*

a) — ORLANDO 9ILVA nasceu nó
subúrbio de Engenho de Dentro;
b) — O FILME nacional "Escrava
Isaura" foi protagonizado por
Paulo Porto?
c) — JUAN1TA CASTILHO 6 casada
com o maestro Alexandre Gnatalli?
d) — FRANCISCO CARLOS iniciou
aua carreira na Rádio Clube do
Brasil?
c) — O CANTOR Bill Farr é fluminense da cidade de Campos?

vação de Jorge Veiga:
Iracema
A nrlmeira umbigada
Eu quero é rosetar.

O MEU RETRATO...

VEJA SE ACERTA
1 — Paulo Tapajós iniciou sua carreira no rádio cantando numa
dupla que tinha um destes nomes:
Duo Tapajós
Irmãos Tapajós
Os Tapajós.
— Onde nasceu Francisco Carlos
Pernambuco
Distrito Federal
São Paulo.
— Qual distes e o "slogan" dc Aracy de Almeida;

A Imperatriz do Samba
O Samba em Pessoa
A voz do Samba.
4 — Alalr Naznreth c irmã cie uma
destas rádio-atrizes;
Lourdes Mayer
Luiza Nazareth
Llgia Sarmento,
—
8
Qual destas íoi a primeira gra-

Ainda não sou das mais conhecidas do Rádio. .Minto nele, apenas, hA aove meses e já cantei em
todos os prefixos cariocas, Fiz um
teste rui RCA Victor c espero fazer brevemente minha primeira
gravação. Tenho um horário às
sextas-feiras na Vera Cruz, de
cuja emissora sou candidata a Ralnha, com grandes esperanças de
vitória. Bem, para não tomar muiIo tempo dc vocês vou dizei logo
quem sou. para os que não me
conhecem, é claro. MSU nome é
Marion Duarte, h ai está o meu
retrato. Gostaram?

Kffl B^l<a_ •"*"

ridade que se iniciaua para a
cantora. Uma cantora que se
inicia precisa mudar de "galho" c Odete seguiu o que
¦manda o figurino: passou para
a Clube do Brasil para em seguida trocar pelas Associadas
e ali ficar até os dias atuais.
Odctc foi casada com Ciro
Monteiro, mas a incompatibilidade entre um casal que vive
do público não podia perdurar
c Odete foi para um lado e
Ciro para outro, sem contudo
deixarem dc ser bons amigçs.
A cantora dedica parte de sua
vida ao filho Cirinho, um rapagão que começa a dar trabalho a mamãe. Odete canta
na Rádio e TV-Tupi, participa de "shows" isolados e caravanas artísticas, tudo para
levar ao seu he\eiro, um pouco de conforto e cobri-lo de
apoio nos estudos. Odete é a
cantora que todos conhecemos,
é a mãe exemplar que coloca
o bem-estar do filho acima
das obrigações profissionais,
se preciso fôr.
Mas voltando à cantora, podetnos afirmar que Odete
Amaral é uma das mais belas
vozes do nosso rádio, não perdendo aquela classe que tanto a popularizou através dos
anos na interpretação de um
samba-canção. Mas falta aiguma coisa cm Odete: uma
gravadora que se interessasse
de fato pelo seu talento, colocando seus discos na carreira
para o sucesso, competindo
com as demais cantoras que,
graças a um bom sistema de
distribuição de discos, a nm
selecionado repertório e atnda a um maior interesse pela
artista, poderia fazer novamente de Odete Amaral uma
cantora permanente das "paradas". Odete quer dar prova dc que ainda pode fazer
muito pela nossa música, mas
senhores diretores de gravadoras, vamos ouvir Odete
Amaral? Vamos colocar suas
gravações em "igualdade" de
condições com as demais! Vamos "soltar" Odete com toda
aquela sua voz tropical...

8__C3wí9_8!sctK^^'v:.',',a ¦'''>¦
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VAMOS FALAR DOS ARTISTAS?
? HEDNAR MARTINS, cantora
da Tupi e ex-integrante das Três
Marias, está se apresentando, com
sucesso, no Texas Bar, onde Já completou ura ano de atuação constante.
? RIBAMAR e sua orquestra estarão logo mais, a partir de 17 horas,
era mais uma audição pelas ondas da
Rádio Ministério da Educação e Cultura. RIBAMAR, nova aquisição da
PRA-2, tem levado aos ouvintes tôdas as sexta-feiras agradável entretenimento.
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WALDEMAR GARCIA lançará,
domingo próximo um programa inVera
fanto-juvenil na
Cruz. Uma
atraçüo de auditório.
Regressou de suas férias tendo
se apresentado ã direção de rádioteatro da Tupi, RADAMÉS CEI.ESTINO. O conhecido ator de rádio,
teatro e cinema foi
escalado para
da novela de
JÚLIO
participar
"A
ATLAS,
Namorada do Vento".

Mara Silva anda devidamente
armada. Ela mostrou-me uma pistola bem guardadinha na bolsa. E
ela não c motorista nem nada...
\Sj__S¦'¦' Tt___F__§l-l 109if|S3§r :'~^___F'¦¦'*V;''i- vvl* ¦'¦ f_fl_K$Í^§
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9> PAULO CORRÊA escreve e
GUILHERME DE SOUZA lê, diáriamente, às 23,55 horas, pela Rádio Ministério da Educação e Cultura, a
crônica "Hora Certa", um pequeno
quadro da vida de cada dia, com suas
alegrias e tristezas. A crônica de
hoje tem por tema; uma criança na
solidão da cidade superpovoada.
GALHARDO
canta
tf CARLOS
hoje na Mayrink parte do seu bonito
repertório.
? Os rádloatorcs
VES, SUZY KIItllY c
NA, que se encontram
ciarão suas atividades
cional no próximo dia

\ *J§^H__f_

O flagrante de Rádio de hoje constltui-sc em agradavel novidade por ser de uma emissora pequena da vizinha
cidade de Duque de Caxias, que aos poucos vai-se colocando entre os prefixos mais procurados. £ êle da estréia do
programa "Rádio Semana Difusora", produzido c apresentado, aos sábados, por Gerson Monteiro c Roberto Reis, cm
que aparecem três dois participantes da festa dessa nova
atração: Washington Fernandes, diretor de broadeasting da
Vera Cruz; a cantora Lola Morei, também da E-2; c Nóli
Coutinho, dono do único programa de Rádio carioca, que
fala sobre basquete, atualmente na Mauá.

<m. LULU MENDES está prometendo mais um bom "TV-Ring" para
hoje. E LÉO BATISTA e TETI ALFAISO garantem perfeitas apresentações e narração, respectivamente.

? . MAR1LURDES e MARIofc 1)11ARTE foram as duas cantoras escoIhidas para concorrerem ao titulo dc
"Rainha" da Vera Cruz.
*> NADIA MARIA, filha do ator
PAULO PORTO, estará, segunda-felra próxima, dia 12, participando da
apresentação de "Sessão das cinco",
juntamente com a pequena atriz VERA CRUZ.
ORLANDO BATISTA prestará
sua homenagem às mães brasileiras, com uma festa que será realizada hoje na Tupi, pela manhã,
quando oferecerá lembranças às
mais jovem e mais idosa mães.
Participarão das comemorações
todo o "cast" da G-3.

RÁDIO RECEPTOR!
FREMO, a nova conquista da
eletrônica alemã, adaptado ao
seu rádio comum, permitirá a
captação,em ALTA-FIDELIDADE,
das emissões de rádio em
FREQUÊNCIAMODULADA
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Esta beleza que aí está é HILDA
VIANA, "estrelinha" da Rádio
Difusora de Duque de Caxias",
que esteve visitando a nossa rcdação, dcclarando-nos na oportunidade: "Quero conhecer pessoalmente todos os cronistas cariocas
que têm sido inuto gentis, lembrando em sim coluna o nome de
HILDA VIANA, apesar rie militar
no "sem-fio" tio Estado rio Rio rie

Janeiro". E nós acreácentamos: se

isto acontece é porque sc reconhecc nessa cantora o valor artistico.

I
I
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B.B.C: 20,00 — SMmAilo das notlcias; 20,05 — Sumário dos programas;
20.011 — Intcrlúdio musical; 20.15 —
Palestra; 20,30 _ Tcatrinho intimo
"Um sucesso
social"; 21.00 — Noticiário; 21,09 _ Comentário de Algos.
Copacabana: 18,00 — Escola Bíblica;
do Ar; 18,30 — Fias Lifiht rio Esporte
Amador; ÍO.OO — Programação Tento
Brasileira; 20,30 — Música popular
Brasileira; 21,00 — Solistas Famosos;
21.30 — Irradiações ria Crkz; 22,00 —
:?ádio baile.

I

EldoraAo; in on — Um programa .i
mela luz; 18,30 — Festival; 111,00 —
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o sou revendedor Teletunken.

**w^~'

Ele se orgulhará

em lhe

demonstrar que, com uma simples ligação, o revolucionário FREMO
transformará o seu rádio comum cm ALTA FIDELIDADE.
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REPRESENTANTES

AEG

Mosaico; 10,30 — Favo.itos do pítbllco; 20,00 — ftstc é o sucesso; 20,05
Recital rie Melodias; 20.30 — 1'la— Tribunal dos
esportivo;
card
"Hils"; 21,00 — 20,3.")
Informativo; 21,05 —
Brinde musical; 21.10 — Cortina IIrica; 21.55 — Brindo musicai; 22,00 —
Páginas dos Mestres; 23.00 — Ritmos
de boite; 21,00 — Brinde musical;
00,05 — A noite é nossa; 00,03 — Luzes da madrugada.
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Com FRElrfO V. obterá tima recepçâpficl e natural da música transmitida cm Frcquência Modulada, isenta
de ruídos c perturbações
estranhas, o que signi.
fica: ALTA FIDELIDADE
EM SEU
RÁDIO COMUM!
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EXCLUSIVOS

Nóli Coutinho falando mal dc
mim nos corredores da Mauá,
hein? Bem que senti minhas orelhas arderem... Mas ainda sou
contra o abano de cabeça, tá bem,
amor?
Floriano Faissal proibiu que o
menino Cauby Peixoto cantasse em
programas dc auditório. Agora, só
em estúdio fechado, ou por trás
do vidro... Isso devido á gritaria do auditório que prejudicava
os ouvintes de casa.
Mais dois papais no rádio; Fausto Guimarães e Orlando Drumond.
A cegonha trouxe um farotfio para cada um. parabéns aos "papás".
Há um partido político tentando lançar a candidatura de um
cantor (ou cantora) famoso do rádio à vereança.
o negócio está
entre Caubi c Emillnha.
Mas n
Miloca já deu o "não". Vamos
ver, agora, o Cauby..,
Já posso dizer o nome do novo
amor rie Mara Rúbla; Milton (examor de Angela Maria) Carvalho.
Parecem dois poinbinhos nas no!tes cariocas.
Vocês Já repararam no corte de
cabelo do
menino
Carlos Pobre
(ou Nobre)? Depois que o Rock
Hurison esteve por aqui, deixou o
cantor de cabeça virada... Fica
tao feio, querido, tenha mais personalidade, tá?
'
Pelo
taçoes
mais
horta

l.o de Maio, minhas fcllclao RR qUc, assim, colhe
uma folha dc alface na
de sua existência.

Meu Abraço da Semana vat para o programa "O Céu t o Llmlte", onde semana passada seus
patrocinadores ofereceram um donativo de 22 mil cruzeiros ro Jovem que
respondia
sobre São
Francisco de Assis. O candidato
perdedor recebeu 8 mil de cnnsolação e a "Varie" ofereceu ns 22
mil como donativo A uma Instituição particular de caridade. Comovida, envio o meu Abraço da Scmana aos organizadores c patrntlnadores do programa "O Céu r o
Limite", extensivo ao João SUvestre.

e terreiro.
Globo; 18,00 — Tarde alegre; 19,00 —
Informativo; 19,05 — Minha sogra ó
um amor; 19,30 — Música, sempre música; 20,00 — panorama turíista; 20 05
Domingo esportivo; 20,45 — Solos
instrumentais; 21,00 — o bilhete da
semana;
21,05 — Seleções líricas;
21,30 — Repórter;
22,00 — Plantão esportivo; 22.05 — Mesa redonda;
—
23,00
Informativo; 23,05 — As mais
belas páginas; 23.30 — Canta o seresteiro.
Jornal do Brasil: 18,00 — Ave Maria,
18.05 — Palestra do Monsenhor Macalhães; 18,30 — Musical; 19,00 — O
Jornal do Brasil informa; 19,05 —
Concerto Toscaninl; 20,00 — Sociais;
20,05 — Programa Jóquei Clube; 20..10
Audições; 21,00 — Temporada Lfrica da PRF-4; 23,30 — Ritmos; 21,00
Música para um sonho feliz.
.Ministério da Educação: 20,00 — Re-

^.
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COMPANHIA SUL AMERICANA DE ELECTRICIDADE

A Companhia Brasileira de Leite e Café Solúvel, com moderna fábrica em Bragança, onde
adota os mais modernos e higiênicos processos de fabricação, tem o prazer de apresentar
as famílias cariocas os seus produtos que já foram adotados e consagrados pelo público
paulista. Leitesol não é apenas mais um leite em pó. Ê leite em pó de primeira
qualidade, idêntico ao melhor leite de granja. É fácil de preparar e gostoso de tomar!

JWfc
LEITESOL INTEGRAL

LEITESOL DESNATADO

agorda e fortalece!

fortalece sem engordar!

.\

Mayrink! 18,00 — Oiavações- ipoo —
Pescando entreis.; 111,55 — córrespondcnle

A-9; 20,00 _ Festival; 20.30
Zé Maria; 20,55 — Gravação; 21,00 Al vem o sucesso; 21,25 — Mensagem
musical; 21,30 — Galeria rias grandes
orquestras; 22,00 — Assembléia da
Deus; 22,30 — Música alemfi; 23.00 —
Resenha esportiva; 23,30 Vai da vai1 sa; 24.00 — O munrirt
cm sua casa.
Mundial: 18,00 _ Melodias do Cieptiseulo; 18,30 — Mensagem musical18,35 — Intermezzo; 18,45 — Álbum
dc melodias; 19,30 — Programa Bezerra de Menezes; 22,00 _ Oferta muStcali 22,05 - A I.BV Informa; 22.30
Intcrmetzo; 22.35 — A voz do espirito; 23.00 — a marcha dos esportes
23,30 — Noturno de ritmo; 0,00 — Andlçôps; 1,00 — continuação do programa da madrugada.
Mauá: 18,00 — Hora do pequeno trn-

Música selecionada.
Nacional: 18.55 — Domingo csportlvo; 19,00 — No tabuleiro da balanr.;
19,25 — Preferências musicais; 1931
Tancredo e Trancado; 10,00 — Preferíncias mutlclai; 20,u0 — Caneloneiro romântico; 20.25 — Repórter;
20,30 - Tudo vai bem; 20,55 - Prefcrénclas musicais; 21,00 — Nada além
de dois minutos; 21,25 — Preferenciai.
Itoquete: 18.00 - Ave Maria; 18.05
Brasileiros nos Estados Unidos,
13,15 - Sonatas famosas; 19,00 — Allnl|,|. ds concerto; 20,00 — Discoteca
cm sua caso; 20,30 — Noticiário das
forças armadas;
22.05 — Melodias
inesquecíveis; 22,30 — Momento musical.
Tupi: 18,00 — Calcldoscõplo; 19,35 Boite do Ali Babá; 20.00 — Calouroí
em desfile; 21,00 — Altamlro e sua
bandlnhã; 21,30 — Clube da Múslcn:
22,110 — Discos Impossíveis; 22,30 —
Grande resenha esportiva; 23,00 — Suplemcnto do Grande Jornal Tupi,
21.00 — Reprise de Incrível, Fantástico, Extraordinário.
Vera Cruz: 18.10 — A voz do pastor
1 reprise); 18,20 — Moldura musical;
18.30 — Torço do Santo Rosário; 18,50
Moldura musical; 19,00 — o cartaz
de amanhã; 20,00 — Programa Victor
Bacelar: 22,00 — Serestas; 22.30 —
Domingo alegre.
Canal 6: 18.15 — Tele entrevira;
19,00 — Convite à música; 10.20 — A
voz da RCA; 19.40 — Reportagem;
20.00 — Teatro; 20,30 — Resenha esportiva; 21,05 — Boliche; 21,35 —
Show; 22,15 — Teatro dc equipe.
Canal 13: 11.00 — Clncmax-Factor:
13.05 — Malazartc c seu» bonecos.
13,30 — Stúdio V; 14.20 — Jorna-la
esportiva; 18.00 — Glnkan» estríl»;
18,55 — Club dos Gourmets; 19,25 —
Aquele teatrlnho; 20.00 — Teatro de
variedades; 21.03 — Show; 21,35 —
Bolada Aymore; 21.15 — TV-Rlo Iling.

PASSATEMPO
RADIOFÔNICO
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VERDADE OB MENTIRA' a) —
Verdade: o "cantor dai multidões*'
é dc Engenho dc Dentro; b) —
Mentira: foi protagonizado pelo
ator Rodolfo Mayer. c) — Verdtde: a r.intor» da Xarfona! # espôtu daquele maestro; d) — Mentir.:
iniciou na Tamoio; ei — Mentirac fluminense, mas dc Sapucaia.
VEJA SE ACERTA: I — Irmüoi
Tapajôí; 2 — Distrito Federal; 3 —
O 9amb» cm Peno»; 4 — Lourdej
Mayer; 5 — Iracema.
? if if
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Escritório np Rio: RUA MACHADO COELHO, 1C0 - TEUFCNEí 32 3933

citai do baixo Dlmítro Semansky;
20,30 — Música na Alemanha; 21,30
Temas e sugestões da poesia- 22,00
A música no Brasil; 23,00
— Grandc Concerto PRA-2.

Guanabara: ifl.oo — Retftaos musl- baíhador; 19,0o — Domlngucira dar
cais; 18 30 — Boleros do momento; cante; 20,05 _- prog. Nenan Martinez;
19,00 — Discos pnra sua discoteca; 22,05 — Resenha esportiva; 22,30 20,00 — Rádio baile; 22,00 — Melodias Maravilhas cm Lon Play; 23,05 —

o mais gostoso e nutritivo leite em pó/

*•».

Meu prezado Flávio (Noite dc
Grana) Cavalcanti, você não acha
que satura os telespectadores de
seu programa com aquele "anegócio
dc "eu sou o repórter",
notfcia interessa ao repórter", "e o
repórter sou eu", "aqui está o rePórter". Afinal, não precisa espalnar que você ó repórter... Ou
será que alguém pensa que o repórter é o entrevistado?...

DOS PROGRAMAS DE HOJE
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E por falar em Mara Silva, a
minha querida estreou um "saco"
esta semana, Mas ficou uma beleza| Também, com um corpo daqucles..,

Então o meu prezado Murilinho
de Almeida aderindo à campanha
"quebra xícara", hein? Só numa
noite, eu vi você quebrar oito...

WALTER ALALDA VEROde férias, rcimna Rádio Na8 do corrente.

NESTOR DE HOLANDA, o conhecido homem de rádio c imprensa,
iniciou terça-feira última seus trabalhos na Rádio Ministério da Educação e Cultura, para onde sc transferiu recentemente, assinando a crônica que a PRA-2 apresentará dora-
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vante tôdas as terças e quintas-feiras,
às 12 horas, sob o titulo — MOMENTOS DA VIDA QUE PASSA.

Renovaram contrato com a Rádio Nacional, por mais uma têmporada, os seguintes rádioatores: BRUNO
NETO, CARMEN
LÍDIA, CARLOS
MARQUES, ILKA MARIA, MENDES
NETO, JUHACIARA DIACOVO, LÚCIA DELOR, LUIZ MANOEL, NEWTON DA MATA, PAULO PEREIRA,
RAFAEL DE ALMEIDA, SAMIR DE
MONTEMOR, SIMONE MORAIS, TAMIRES FONSECA e WALDIR FIORI.
Também
reformaram compromisso
com
a PRE-8 o narrador JONAS
NADIR DE
GARRET e a cantora
MELO COUTO.

corredores da TV-Tupi, a
dc uma provável separacasal Haidec Mlranda-FerGarcia. Será verdade?...

Então o meu prezado Euclldes
Duarte passa pelo Barnabè (êsse
aqui do lado) e r.em cumprimenta? Olha que èle é seu amigo do
peito...

FLAGRANTE DO RÁDIO

AMÁLIA RODRIGUES, a maior
intérprete da canção portuguesa, voltara a atuar na TV-Tupi, domingo,
dia 11, às 21,35, e segunda-feira, dia
12, às 21,05, nos dois últimos recitais
da temporada que realiza no canal 6.
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Pelos
noticia
ção do
nando

Se no cêrr.puf) feral o leitor
conseguiu 5 pontot, colorju*-»* entre um profundo conhecedor das
coinaj do rádio. S« conseguiu 4
pontos, continue ouvindo ridto
com mais atenção. Par* 3 pontot.
nâo saia de perto de i«u receptor,
voei ainda esti fraqulnho. Meno.
de 3. desista, n.o ouça mal« tidio U bem?

"WWiW^W i p ¦¦¦HI ii i f i mmwwtmmjmmm

mMmwmmmvmBmaai

WswwWwW^Pmw^^WlmW&ll^^^í

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958

5." Caderno

tio exterior*. Nossas sinceras /elidiaçôrs nos rnpazfs rie "OS BRAS1LEIROS" e .cio rompositor Humberto Teixrirn, grande arquiteto de tão inriiscvtivet triunfo, formulando ardeutes votos de novos sucessos na ceimiiihncla que ciinclci tém n empreender
pelo mundo enropcii. A mtísicd popuIcir* brasileira, em últimri niieilisc, c
quem r.ilri de parabém, — C. P.

iscòTeca^
DEFESA DÁ MÚSICA BRASILEIRA NO VELHO MUNDO

Música evocativa
do Brasil

lado: "CAVAQUINHO MARAVILHOSO". As diferentes execuções estãn a
WALDIR AZEVEDO _, com acompanhamento de conjunto. Na face A
cargo rio solista de cavaquinho —aparecem: "Veraneando", samba de
Waldir Azevedo: "Noturno", arranjo
do solista, extraldé da páe,ma de Chopin de idêntico titulo; "Ai, que sacidade.« da Amélia" e "Atira a primei-

Na face B, temos: "Sunshine Cake"
(interpretação de Carole Riehards.
Coral Jeff Alexander e Orquestra de
Victor Young), "Play a Slmple Melody" (com Gary Crosby e os AU
Stars de Matty Matlockl, "Sani's
Song" (com Gariy Crosby e AH Stars
rie Matty Matlockl, "Geme FUhtn'"
(com LOUIS ARMSTRONG). "In th<*
Cool, Cool, Cool of the Evening"
(com Jane Wyman e o.« AU Stars de
Matty Matlock) e, finalmente "Y'all
Come", (com Cass County Boys e Orquestra regida por Perry Botkinl.Para os amantes da música popular norte-americana, sobretudo aos estudiosos
dos "clássicos" do gênero, este disco
possui inestimável valor. Reúne êle,
particularmente, as canções que mais

CRIAÇÃO DE DESSES

* Comentamos
íIísí-c lorig.play.
in? "FHSTA" (selo vrdei, h," LDRj 5.002. de 12" Iduze polcgadasi, lanfidelidade, de lf'58.
[çamento em alta
: gravações em "ill 1/3 r. p. m. intilu"DOZE valsas - choros".
[¦lado:
Trata-se rie bela coletânea musical,
de Francisco Mignone, dedicadas ao
poda Manuel Bandeira. A.» execuções
ao plano estão confiadas ao próprio
autor, figura exponenoial do mçio arllstlcn nacional. Na face A. temos:
"Valsa-chôro n." 1 em si bemol menor. "Vslsa-Chôro ri." 2 em dó menor", "Valsa-chôro n." 3 em lá nv*"Valsa-chôro
,nor; "Valsa-chôro n." 4 em sol ni c'¦-¦ ¦ ¦
n." 4 em .«oi menor";
^^9m^3Smmmmm^m\í^^^^^^:-- ¦*'- ^¦^l^^^nor" e "Valsa-chôro ri.» B cm dó PUSb,
tenido menor". Na face
encontra"Valsa-chôro n,« 7 em si bemol
^X^i^A, -. mos:
Wtf&Xw&fâdmmmm hÉiswJH
^>âSÍ^KíáÍl^B
B^Í^^BSâ
í- *"Valsa-chôro
n." 8 em ml
menor",
\mmm\L \\W Wm^^^^^^^^^^^^^^^^^
menor", "Valsa-chôro n." 9 em fa
"Valsa-chôro
n." 10 em ré
menor",
menor"; "Valsa-chôro n." 11 «n lá
m*J**tm\
x
bemol menor" e, finalmente. "Valsachoro n." 12 em fá «ustenido menor". í
Este precioso grupo de valsas cons-1
/~*2mm%mmmwQ'
'>mW^-' mm »m Emiifa lÊ
Hf
titui autêntico relicário musical. Sãoj
encantadores temas, impregnados dc |
um profundo sentido romântico, exteWALDIR AZEVEDO
riorizando o Iricomparável estilo cho- I
de Mário Lago e
piniano. FRANCISCO MIGNONE dá- ra pedra", sambas"Luar
de Paquetá",
nos um maravilhoso recital, fugindo' Ataulpho Alves;
Hírmss Fontes,
à fantasia da improvisação e aos ex- rie Freire Júnior e "Cirinho.»o",
chócessos de Virtuosismo; nem também em ritmo cie baião;
se preocupando com rigores de téc- ro de Pixinguinha e João dc Barro;
"Ciscando",
choro de Waldir c Chinica da mecânica pianifltiea. Suas e
"Serra da Boa EscriaçóJs têm a marca da espontanei- quinho. Na face B:
Babo; "RanLamartin?
dade, elevação espiritual, além de pu-; perança", de
^^mm^mmmmmmmmmmmmmx^SÊÊI^^m^^^ÊÊÊfm^f
Barroso e La-;
rissimas na essência. Uni disco, na cho Fundo", de Ary
"Favela",
.d» Ro-^
verdade, digno da tradição artística martine Babo. e
"Ternura",;
brasileira e que recebeu uni carinho- berto Martins e \V, Silva; "Sentimento
so tratamento não só por parte do choro de W. Azevedo;
"Sói
chinês", baião do mesmo autor;
"Ü
'
autoria
ainda
dj
dois",
**" <¦
choro,
para
'¦'¦ :YOKmmmm\ ^B
^mmÊÊÈÊÈ Êêm ''MÍmBBMK*^"Torna Sòrrlento", em rit-j
^HW^iS/r'de
Waldir:
"OS BRASILEIROS-'
mo de samba, de O. B. de Curtis e Er-1 HBHfl ^^^âi>^3**&:^:5íí^'^iSW
fímm)
"Teus mKB HL ** *J^ 1 '" -flallKrvI
nesto Curtis; e. finalmenle.
olhos", choro de W. Azevedo, Um
Percorrendo os mais rcspclíducls re com os oilo elementos seleciona- de. vinte composições, sendo Que riore
disco, na r;alir'ade. .«-m oferecer
Pará meia-estação, vesüdo^rcdliurotc azul. Linha "saco" porém
centros culturais t nrtfstfoos curo rios prio compositor Humberto Tcl- foram leuada? daqui e oito parpémodificada na cintura marcada, mansas 3/4, saia ampla com
grandes atrativos. Primeiro, porque
"OS BRASILEIROS" .reira. /Wicís, mui acertndamcníc, jire- tunrlnx cm cha na oportunidade. E.s-'
o
conjunto
pcus
encontramos nele, adicionadas criafranzidos dos lados. — (Europress)
parou rir o terreno através dc anto- tas composições aparecerão, posicBING CROSBY
liá cerca f/e alguns meses, nem rea- cipadas entrevistas e assinatura de
ções de WALDIR, já bnçadàs em dis"extenrlornicnte, cm cinco discos
co comum de 7R rotiçõcs. Segundo
oferece ao público Cori gráfico par- e « sou filho GARY. Magníficas as
lltnndo ic»i pro/leiio trabalho dc pm- vantajosos contratos cm
em rddio. Ica- ded-play" de 7" isrte
polegadas), em
pelo individualírm i que domina da tornaram famoso e popular o eterno tlcipação de expoentes artístico! In- diferentes
33 .1/3 r, p. m., di-stribuídos em tória
gravações. As próprias rc[fagontln objetiun rios nossos di/cren- im, íçleuiscio c em espetáculos ao
dc
colclãnra musical, cm cictr m-ntos
vocalista BING CROSBY, Dono de
les ritmos populares Rc ssaltrmos aii-^',;rr nu»>a hábil .scuiricípcm. Eis por- a Europa. Recebemos, esta scmniia,
dc maior expressão mclódi- um c.-:iln iicrsonallsslnio,' caisejou Iml- temacionala tais comn: BUDDY CO- gravações das páginas Interpretadas
páginas
ludo tem corrido udmtràvelmen- .noras informações rm cariei, datada
ca e artística, das qua-s o próprio si- tado:-.-j'cm todo o mundo, eentinuan-lLE c seu Trio — o trumpetlsta LOUIS por BING estão satisfatórias quanto
\r\ iln tudo, que c>:sn extraordinária que
le para "OS BRASILEIROS". Inicial- de 24-4-58, procedente rie Pan.s. Di
lista haveria de tirar nvlhor partido! doV psre/rn, êle mesmo, apesar da ida-l ARMSTRONG, a notável Orquestra ao nível dc missão sonora. Uni lanfi^^fcá*'J^cccccccccccW^-fl
l.areta visa não sé tornar mais co-\menle, em Londres, cujo público dis- o juissiuista, maestro Caio dc Mo-;
Há algumas criações, no entanto, dig- de e rio témpol Trata-se, ainda, rie cie VICTOR YOUNG, a vocalista JA- çamento digno de aplausos. Colação:
"OS
BRASILEIROS" atua-;
ijhecida n mtísica brasileira no este- cretiísimo e rloídamcntu tradiclonn- racs, que
nas cie menção especial. Sáo elas: um- LP prscioslssimo, unia vez queNE WYMAN, nlçm do próprio BINt BOM. — C. P,
"OLVAIPM"
llista,
ainda não Iwvia travado co- rnn: no Teatro
e deil-a"Carinhoso", "Serra da B a Esperanrior, cqnio ameia apresentei-la dentro
nliccimrnto com autênticos tntcrpic- ram gravados três discos lonri-play-]
"Ai,
rir ioda a fidelidade ritmica, í; sabiça",
que saudades da Amélia".
les rio ctuberante material rítmico ings a serem lançados pela etiqueta1
a escolha de rcp.rLamentavelmente,
"VOlCl
do, sem diiuida, do grande ntímeroibrasileiro. O sucesso /oi espetacular. Odeon. São eles:
LE I3RK-1
tório vem ofuscando de alsum modo,
de. miisipoj, cantores absolutamente\as poderosas antenas da fl. B. C, em SIL", "LE BAIÓN DE BRCSIL" c. fia merecida popularielade de arti-*tss
'(jesconlie.clrios do público foiior/r<i/i- sutis transmissões de ni io n TV es- nrlmoüe. "BRÊSIL, SONORE". Tramagníficos, como é o ciso de WALço e radiojónica nacional; e até mes- paliiaram, por lóc/u a Grã-Bretanha, ta-se. segundo nos' adiantou, de dtsDIR AZEVEDO. A v;r:!;*dc é que o
ijio dr orquestras que ja cstiuciam- a bclcta incomparduel cio sambei rio cos 10" ide- polepadas), reunindo uni
público fanográflco tambínv can-a
liiajando atraues de dl/f rentes países ba!c7o, do frevo, do ro,'ã ', do coco, A toía! rir 24 [vinte e qicti-n) músicas,
FRANCISCO MIGNONE
com ?s repetições.., A >ltável, o niiipeuns lenínudo sucesso fácil u se "fiiiíii c. na rcal.'ff"tíc, estc:un mulo D- Paris, seguirá o magnífico "orleamoldando ao Interesse mcramíiilc bem lançada. Um dos grv.núcss jornais lo" rumo ri B**!nic«, ciii''c fará ex- autor e intérprete, cento ainda grava- vel de emissão sonora das gravações,
(lomcrcial srni n prcot-uppaçâo ele cii- lourfv.uos, o "THE RECORD iT/."- bicões na "Feira lnl-:rnari"ncl" ác dera. A cohcengSo da e.-pa é m?g- um pcüro. pr:judicado pia iná qualltilpar dentro de suas verdadeiras ca- ROU". de .i dc abril, dedicou vasto Bruxcta**, dc onde também prome- niiica. evoc.-.ido a época sonh.d.ii-a lldSde do material de f' hriccç.içi ri i
qtt3 acusa • -liado. Cotação,
ijficlerístlens a ii'Jssa'músicai K as ué- espaço à rstrèin cie "OS BR:\S!.L'~.J- tem enviar farto itoticIcirio.^Sdo as das serestas e cios lamp õcs. em cò- disco
tes, quando rleparauauí com patrícios ROS". O homogêneo octeto nacional mais auspiciosas, pois, as pcrspccfi-, res expressivas e de esplêndidos ei i- ACEITÁVEL. - C. P.
trabalhando lio estranciciro, iiu mts- fonuaao por mu Ir.o vocal (''Trio Vas riesín longa "tpurnée" dc "OS tos. Irrepreensível o nível de sonoma ciiluih, chegavam aa cúmulo de fralcitan"), que lambem aurante a ba- BRASILEIROS", t com iileqrin e oe- ridade rias gravaçô .'. Reilizaçáo cr".
ijtilijar meios escusos a fim ria rii- sr rilmica com instrumentos de per- gullio que riii.-iilc/amos rsias notícias, doía de aplaus'» os mais sincr-ros e
ininui-los on prejudicd-los numa ati- cussâo, nrircscnta, ainda, o pianista c considerando, acima de tudo, que cie- que certamente marcará uma fase
* Artista dotado rie cxnres.:ivoS
tnde Diiptitriolicu. Bem oi -.tntados executaute cie cauaquinbo Guio dc* mentos rio nosso meio artístico no áurea da etiqirti d? Irineu Garcia.
atributos vocais, n veterano interpreentrítantó, alem de cantat rom aju- Morais Pernambuco do rjandcirOj atem, além-mar estão dfffnl/lcando a mú- Cotação: EXCELENTE, — Ç. P,
I
le ALCIDES GERARDI vê chegada a
ria ecqiidmica do pouÉrno federal, o de Abel F«rr:Ira (clarinete e sa.rc) sica popular brasileira e chamando
sua voz de uni merecido lugar a0 sol,
"OS
brasileiros" cumpre c „ exímio ocordeonista Siuuca. Exl- a atenção rio mundo para a variadaí.rupo
cantando a bela guarânia, "ÇABEÇI
brilliauiemcuie a irai /inalldade dc biu-se no famoso "Palladlum", local de e o encanto Incomum cios nossos
KUA iNO OMBIIO", rie Paulo Bor*ua lonaa temporada .na Europa. Wclo^oiric lém aluado os nomes mais cou- ritmos,1 Que ns autoridades do Minisg:s, em disco Columbia. Esta gravacontiterin
da
Educaçdi)
e
CUtttira
fiodcTM st r consíílçratiosi portátil'-, c« sny.afíus, •cniusircSmaiiiMi
IIMiiiitMi
luiiitéiúíiO
M l tl.Wi
o
O
inegavelmente, constituí um dos
lilb simples "turistas" artísticos ri pio- ptiblieo c abrindo eominho uns de- uueiit a propiciar outras excursões
* £ oh.iclo rie nossa apreciação, no ção.
cuia rie falsa publicidade ncj\ dc. mais eni sins nacionais que tenham miirin ao encontro dc um velho sonho ensejo, o disco longrplaying, cm selo sucessos de maior vend-gem e popualiiscoilnr dinheiro sob a cond.'ctTo de de exttirsionar em mssSo de d'/u- rins autores instrumentistas, llurando CONTINENTAL, de 12" (cloro pole- laridade do momento,
falsos embal.cadores culturais, Feliz- :eíei cultural. Nos está lios da E. í!. /., a nossa música de uma permanente gada*-). n." LPP-il.nOã, Instrumsntal, ESC--'*- -.-:' ¦ oJjffrfcWBr.of WSSy r*'j£mmmmríÈtàm&xtc*iy&siv, ^«BSckIxSc
mnile, paia Iodos mis, isio nãi neoi'- prayiu, o conjunto ptitrícln, um ftnl situação de. deturpação c descrédito gravações de .Ti IM r. p, m„ íhtltti-
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Um rssio Iísei
é sucesso assessurails!
Barbecüc"cr

ALCIDES GERARDI

n
Com gorantij

250,

de 1 cno

Mensal

Prático, eficiente*, econômico.

Baibeia

minuto, sem sabão, sem pincel e não irrita a pele.
Em belo estòjo p

presente. Assista a uma denions-

fração, sem compromisso de sua parte. Venha ver!

R(P5|HSP*srN^

™

fSf> yví-^h ^ í!',^P^^a

lavadeira

inteiramente

automática
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etlqutta Odeon,

À vista..
Inicial

única

* "DM.V.V, difc-i long-playing de
doze polegaeips, em alia fid.-liriade.
erirções da veterana cantora DALVA
OE OLIVEIRA com a. oiripanhamento
ria Orquestra rie Léo Peracchl, r o
mai.» ree:ni? lançamento nacional da

eEéfrico

n

Wm :|í|;;

<**-*

na
Coloque este cupom
URNA, em qualquer loja
SEARS - Botafogo - Meier Niterói. Você poderá GANHAR, sem qualquer desFeSÜ* um °*0$ prêmios nele

L_,

"QUANDO OS ASTROS SE ENCONTRAM" é o long-playing Copacabana, que reúne o pianista Waldir
Calmon <* a cantora Angela Mina,
distribuído á praça na última semana rie abril.
"BOLEROS E BEGU1NES", na
voz da cantora Rosita Gonzálc7, foi
o disco LP apresentado nos últimos
dias P'la gravadora Todamérica.
Na data dc hoje. festeja-se em todn o BríSl) o 'DIA DAS MÃES". O
ncs.«o mundo fonagráfii o conta, Inegàvelment , com expressivos discos
long-playngs alusivos A grata efemeride L'm dclet — •'HOMENAGEM A
MINHA MAE" —, em selo nacional
Polvdor. apr:s'nta-nos o lo-, utor e
declamador paulista Walter Foií-ter.
interpretando uma fantasia que trai
n mesmo titulo do LP; o cantor AgoJtinbo cio? Santos, odm "Doce Mãesinha" ("My Ylddlshe Momme"), em
versão brasileira de Max Golil e Lourival Faissal: Dirceu Mattos, na can"Mãe Pròla ", d* C.Ko Velho e
ção
Pnatini; "Madre", na voz de Dalva
de
Andrade, Carlos Augusto, em
Mamma": com a dupla Ouro * Praia. a pág.na "Deus te abtnçò*"; com
Wilson Rotyrto, "Maezinha distante",
* A estrela da minha vida", na criacã 1 do cantor luso Francis. n .tese.

VOZ QUE DESAFIA
O TEMPO

%mtúimm$ê a*9tv£íís te tu iLhAuc** de «tíâ ^t|||f?5>

tOJA «OTAfOGO tOJA NITIIÔI l O i A MI III
Proio <¦ %ettshx)o, Rua Sáo João, í. Dio» do Cru».
4C0.Tfl.4éUC<0
ri'*"frf* * *

Analisamos, aoui. o dl* o lontplaying DECCA (.'èlo jzuli vocal, de
12" tdoze polegadas), n» Sl.P-7.761. I
-'matriz;»'!
prenssgem d* Sinfr d*
originaú" norte-americanas, gravações i
"UMA
it alta fidelidade. »«b o titulo
|
AUTOBIOGRAFIA MUSICAL DE
ÍBING CROSBY" ivol. I), EjíCOntramo» interpretando nada menos de dezoito 1I81 'xpresnvas página.», rom
acompanhamento d» Buddy Cole <¦
«Mi Tr:o. o t.xtrae-rdir.irir» cantor \
BING CROSBY. Ns face A. desfilam:;
"MucJiiy Wster". "Mississipí
Mud",,
"My Kínda Love". "I
Surrer.der,
'Wrsp
Dear". "It Muit Be Tro-"".
' Out r.fi
Y«Hir T*r«ubl'» in Dresm»".
Nowbere". ' Jun Orv* Wcw Cnanr*',;
"Star Dust". ¦ S* #Ti and Lwrly".
•-Wher» the Bly ri tbf Hl«ht Meet» i
'
th* Cr«ld of the D»y" s Pa-ídl**-"". |
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DOMINGO
11 de Maio dc 1958
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JACQUES
Não falarei hoje em "bailerinas" ou estrelas de ballet, tão
ou acrobacias
pouco em passos
de técnic». — o assunto é bem
diferente do pão de cada dia
do ballet como está sendo praficado aqui. Mas não menos nutritivo e necessário — na verdade, terrivelmente necessário.
Acontece que não se pensa nele,
as atenções focalizadas como
estão somente no trabalho de
pés, como se o ballet não tivesse cabeça nem inteligência...
"sui
Quero falar numa escola
instituição
cuja
paregeneris",
ce-me digna do interesse de loballet,
no
dos os que pensam
especialmente no seu sentido
estético, cada vez mais descuidado. Uma escola para lembrar
que ballet não é apenas um

exercício muscular, como é
mais praticado ultimamente —
mas ejue ele pude e deve ser
também uma arte, um instrumento de cultura. O que náo
deveria ser esquecido por todos
os que participam de sua vida
de qualquer lado do proscênio,
Trata-se da "Ecoie Süperieútc d'Etudes C/iorcgrnpliiques",
formada em Paris (como não
poderia deixar de ser quando
sé trata de uma iniciativa de
pensamento e cultura) sob y
patrocínio da Association Françoisc d'Action Artistique, do
Ministério do Exterior. O diretor fundador é Thcodore d'Erlanger — um nome de família
ligada ao ballet pelo seu lado
mais sério e prestigioso. O diretor adjunto é Edmond L. Linval

A fotografia industrial é uma das atividades mais interessantes, para todo fotógrafo
amador que um dia pretende tornar-se profissional. Por que o leitor não tenta fazer
algumas fotografias expressivas de fábricas, como esta que hoje apresentamos? Alem
de um bom treino, visando uma futura profissão, não ac pode negar que também se
trata dc passatempo muito interessante.

FOTOGRAFIA

0 USO DEE FILTROS

arquitetura c.rlpem o emprípo de
um jillro laranja, que aléns dc escarecer o cfu. realça toilos os Irnbalhos de pedra ou eat da construCito. O mesma /litro, ainda, deve ser
usado rm cenas marítimas, pois os
efeitos que produ; são bastanto beuí/lcos.
Julgamos, porlaulo, caro leitor,
que, com um filtro amarelo, um
oerdo c \im alaranjmlo, os seus jirincipai.t problemas dc fotografia com
filme pancromdtlco rstarclo resolvidos. O que so (orna preciso confie, cer apoiii, sã0 os Inconvenientes que
o filtro apresenta, dos quais o mais
importante ti a redução de sensilillidado do filme que o uso dc fitlros
acarreta. Cada /litro tem o seu fator expresso por um nilmcro, o que
nos indira o quanln dc sensibilidade
<fo filme tle irdur. para estarmos
capacitados a suprir ésse iuconueitlrntc com \Cm aumento de c.i|Wílçiio.
K.rempll/lcandOj podemos di:cr quo
o filtro nmarclo mtídio tem um fafor btlsleo ilo e-posIçAo n.« Z. Assim,
se o filme pancromdtlco possui a
sensibilidade <lc MO A. S. A., rom
o usa daquele filtro esta /icctrd rertarlda il mcliido, ou seja .Ml. A íste resultado cheoamos, dividindo a
sensibilidade riu filme peto /ator do
/litro. Para completarmos os dados
rflativos «os /iltros comentados, podcaos acrescentar que i> alflranjatem um fator Jco verde rlaro um
fator 4, considerando-se r»i' fôdas

ns liipótcsc.s o filme pancromilico.
Eis aí. caro Irítor Ney, alguma
coisa sôbre filtros. Não pense entretanto que o assunto estd esgotado. fiei muita coisa ainda a ser
dita sobre jiltros. Preferimos, entretanto, nesta coluna, dar orientação mais prritica aos nossos comentârios. Envie-nos algum resultado
por você obtido cm suas tentativas
dc fotografias com o emprego de /il-

(ro, que sentiremos muilo prazer cm
comentá-lo. O que não podemos assegurar é sc você gostará dc nosso comentário, Dc antemão diremos
que não nos sentiremos acanhados
cm eriticd-lb des/auorciueImcn(e, so
fôr isso o que mereça. De qualquer modo, entretanto, aqui estarr.os sempre, às ordens, para voce? e
fodo.i os leitores que nos cônsultarem.

NOTICIAS
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A MÃE ESQUECIDA
FLORENCE BERNÀRD

fotografia. No caso

fi« transparências coloridas o fotografo deve segurá-las pelo cartão
protctor (moidura), a lim dc não
manchar a fotografia com os dedos.

ções

em dia, com os novos vtsomaioria das máquinas monão é mais possível adrrtlCiro tão comum antlgamen-

pre a carga da bateria. Para o foitógrafo blsexto, portanto, qualquer
"flash" ó desaconselhado, cm virtude da deterioração que a falia dc

aos

nossos
uma

segurarem

Hoje
tcs da
dornas,
llr-sc o

leitores,

tle

como

¦'.-. r;

te, entre os principiantes, do cortarnios uma parto essencial da totogrníla, Cuide bom o leitor do enquaiiramcnlo, porque fotografias dccopadas goram sempre críticas ncerbns e certamente justíssimas.

Uma outra novidade que está aparecendo nas máquinas mais atualltadas, principalmente nas ile tipo

.ií-

letlox.

c

o

solctor

t'^Kh-7
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I

aiitomAtíco

de

Abertura dc objetiva, A objetiva fica aberta ao máximo, no momento
da localização (para maior penetração de lurl e em seguida sc fecha
no ponto por nós prc-dofrmmado.
Freqüentemente temos recomenCad» aos leitores o emprego d-'
"flashes" eletrônicos. Ag:ra cabe
tambCm faicr n observação de que
tais aparelhos só apresentam rendtmento satisfatório quando empregados freqüentemente, ativando sem-

t»0

fi

SIS: í,
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cri «it

todas vidro dc perfume francês falsificaNeste dia de homenagens a
a:, mães. lembro essas centenas, ml-jjio.
donativo,
Mandemos o nosso
lhores talvez, dc mães condenadas, modesto que seja, para essas criai!que de seus filhos não podem rece-!cflSi Scrâ essa a nossa melhor hoher os beijos, quo a seus filhos nem menagèm iis rnücs tristes, a essas popedem dar carinho, estigmatizadas, D1CS desesperadas mães que não poexiladas em colônias distantes, pa- ticm _ nCm isso ao menos! — rogárido um crime — qual? — dc que -ceber o beijo de cumprimento do seu
suo inocentes.
filho,
neste dia.
— Vê-las, neste dia, ouvir-lhes o
¦
• ¦
pranto conformado c triste, t mais
do que pode uma criatura humana
que tenha coração. Se receberem a
visita dc seu filho, não o poderão
ver senão á distância dc um metro,
suas mãos não irão tocá-lo, e seus
dc
lábios — ah, esses! Tão cheios
beijos o murmúrios de ternuraI —
r.fto hão dc senti-lo ou. sequer, murnuuar-lho. Junto ao ouvido, as palavras dc amor que lhes transbordam.

SSo as doentes internadas nas ColfinlasVle Hansonianos,
essas mães
de tôdns as Idades, muitos delas separadas de seu filho ao dá-lo à vida, mulheres com o coração igual
ao nosso, que
tiveram os mesmos
anseios setnirem as mesmas doies.
u.Mo acarreta tanto às baterias como sonharam os mesmos sonhos; sabem
a
que seus filhos estão entregues
ãs pilhas, dependendo do caso.
mãos caridosas, capazes de tratá-los
bem, mas não se sentem consolada*
pot isso. Os braços, que os deveriam
Já que falamos om objetiva, na embalar sáo os seus, elas sabem r
anterior,
convém 6cmpre nós . sabemos, pois nem mesmo
notícia
a
mulher estranha
lembrar aos leitoro.s a importância ternura de uma
!substitui a caridade de u'a mãe.
j Kesto dia. que é de festa para tôj__íf_í5i_88___fc_
das as ínáes, que poderemos nós fa'dos
izer pela mãe esquecida, longe
filhos, da sociedade, da vida de lu'ícta mas também de alegrias cá de
ra? O perfume das flores, que lhes
oferecermos, não substituirá o perfumo do hálito de seu filho, que lhe
ou
é proibido sentir: doces, música
piesentcs não lhes darão prazer.
Vc'-las tão tristes faz-nos lembrar
a no«.«a própria alegria de ter saúde,
se escondo envergoda conservação da mesma, íftbrclu- alegria que até
o
repartir-se,
náo
tihada
poder
por
<io contra o mofo, que se atacar um
desejamos entío ajudá-las; como o
de s-'us elementos prejudicará por
sabido que o caminho do coração do
completo tòii.i a objetiva.
cada mãe é o prazer de seu filho,
qeu através distes i que lhes chega
sempre o bom e o mal. será através
Uma das novidades Introduzidas dos filhos dessas doentes, pois, quo
pela Lcica M-3, e que os tipos an- poderemos faser algo de bom por
terlorcs nnc vossuiam, é o retarda- cias. Eles sáo muitos, milhares, espalham-se por todo o país Imenso,
a
acolhidos nos Prevcntõrios que
Federação das Sociedades de Assismantém: abrirténcla aos Lázaros
lhes os nossos braços ovr lamentá-los
com palavras bonitas nfio basta. Eles
precisam Tiver. Estudar. Ter infãncia. E só o nosso auxilio mate/lal
poderá tornar Isso possível.
aos
As Sociedades do Assistência
! Lázaros, em Iodos os Estados do Brador de disparo da fotografia, pos- sil. vivem à espera do auxílio que
sibílitando assim ao fotógrafo tam- outras mãos, oi:tr.».s mulheres sedia.»
bím aparecer no "grupo" por «Me lhes darAo.
formado, bastando para L«so fixar Neste dia dc alegria nos lares, dia
* máquina vo tripé c pór o cur- dc lesta na famil.a. neste Dia das
riador cm ação.
Mão». lembremos, por instantes que
sejam, ossss qu- a sociedade esqueciu. As roupas uíadas dos nssos fidesdenhados.
os brinquedos
Pios,
dinheiro
inúteis.
livros
o
os
num
iamos gastar fütilmente
que

O BANCO Dt DESCONTOS
DO RIO DE JANEIRO ESTÁ ONDE*»
VOCÊ REALIZA SEUS NEGÓCIOS,
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•Duas-peças "saco" em fina lã bege, larga gola muito original,
mangas compridas e saia reta. Criação Cardin. — (Europrcss)

Pretendemos hoje dar algumas 11-
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0 Banco da sua cidade para seus neeócioa
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CORSEUIL

e professor,
que além de artista "Cahiers
de
c responsável pelos
Ia Danse", publicação,, destinada ao estudo do ballet c análise
dc suas atividades contemporàrieas na França e no mundo.
A idéia de Thcdore d'Erlanger para a sua E. S.JS. C. veio
da seguinte observação: faltava
uma escola de estudo superiores
à formação intelectual e estética dos dançarinos, como em
geral de todas as pessoas interessadafi pela dança em seus diversos aspectos. Hoje em dia,
as diferentes atividades artísticas acham-se dotadas de cursos
superiores, onde todos podem
adquirir os conhecimentos teóricos ao mesmo tempo que os
técnicos, atingindo assim alto
grau de qualificação. O mesmo
não acontece com o "metier" da
dança. Inúmeras são as escolas
espalhadas pelo mundo inteiro,
na hora atual, onde cada professor ensina segundo a própria
concepção. E essa educação exclusivamente prática, por mais
perfeita que seja, não pode ser
suiieiente para tormar, artistas,
menos ainda professores c co
réógrafos. A criação da £co!c
Superieure d'Études Chorégraphiqaes visa preencher essa lacüna. Sua finalidade é completar e aperfeiçoar a educação intelectual dos alunos formados
nas escolas "ráticas, inculcando-lhes os conhecimentos esteticos indispensáveis ao desenvolvimento dc sua cultura artística.
O ensino teórico oferecido na
E. S. E. C. não pretende, de maneira alguma, substituir as aulas práticas ministradas pelos
professores de dança — mais
um complemento,
constituem
A estética junto
necessário.
à técnica, a teoria completando a prática. A formação
intelectual por ela dispensada, é destinada a todos
(dan"maitres'',
çarinos, professores,
bállétòmanos) que deseja m
a
saber
o que representa
arte que praticam c conhecerão
seu importante papel evolução
constante da humanidade.
São admitidos na Écoíe SuperLnire d'Etudcs Chorégraphiquês, sem concurso, alunos de
todas as nacionalidades, maiores de Ifi anos. O curso tem a
duração de um arj.o (de 12 de novembro a 12 de julho) e é, sancionadò por diplomas c certiticados. O programa de estudos
divide-se em duas partes: A ou
Ensino Geral, compreendendo a
corelogia, a corenomia, a estetica e a pragmática: B ou Ensino Especial, incluindo a coreografia (preparo á •'niaitri.se de
ballet") e a pedagogia (preparo ao proíessorado). O ensino é
ilustrado por projeções e demonstrações práticas, completado por visitas dirigidas a museus e palcos dos principais teatros c conferências, onde mestrês e artistas de todas as nacional idades são convidados a
expor seus conceitos artísticos c
suas teorias pessoais. Kurt ,/oosse Leonide Masstne são dois
exemplos recentes. Para os que
não podem seguir os cursos
orais, em Paris, a escola edita
textos resumos dc todas as au-
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•Qutrn espera sempre olconçn"
d:; um nfío popular;
Qutm muito espero, se eonj«,
dc tonto fi sorte ernerar...
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N|na vyroubova e Scrgc Golovine cm "Chanson dc 1'Etcrnello
Tristcssc>. _ novo bal»ct dc Ana nicarda sôbre a velha China da
dinastia Tang.
las, que podem ser obtidos na
sua sede: Avenue de Villicrs
132, Paris-17. A. E. S. E. C. está
agora no seu terceiro ano letivo e o bom resultado dos dois
primeiros, permitiu à direção
pensar em novos projetos, como
a criação de um segundo ano
complementar, incluindo novas
matérias, como a escritura dc
ballet, o estudo especial dos
diversos estilos de dança, etc.
Pelo exposto, pode-se ver a
seriedade da organização e que
.. E. S. E. C. procura ser, de fato,
um centro importante de cultura artística a serviço da dança.
No estado em que está o ballet
entre nós (sinecura c fonle-delucros, vaidade e interesses pessoais) desejar, louvar ou simplesmeiUe citar como exemplo
uma escola desse gênero, talvez
seja uma quimera. Ou um perigo. Consola, no entanto, saber
que ela existe, mesmo lá longe
em Paris, que funciona e cumpre o seu programa. Ao menos,
é um estímulo saber que há
quem sc interesse pela sua formacão e que há quem a frequente, realmente atraído pelo

-òtudo teórico c estético da dança. Quando ó mais importante
treinar somente os pés, encher
o bolso e deixar o cérebro vazio
de idéias, êsse estudo não pode
atrair muito... Mas a verdade
é que ballet não /ale apenas
pelo que se faz com os pés, pclas acrobacias que dependem
dos músculos — e sim pela beJcza que exprime, pela cultura
que espelha. Ballet, para ser
p.rte, deve ser uma exterioriza'•a,> de espirito e nâo somente
tuna execução de ginástica,
É bom saber da existência
dessa ÉcoIe Suücrieurc d'£luries Chordrjrup.iiigues: que tinha vida longa c consiga os seus
propósitos, que floresça, c cumpra a sua finalidade, formando
e cultivando uma mentalidade
superior. Pari: que o ballet volt- a ser o grande movimento de
arte que sempre foi absorvendo
na sua vida de palco outras artes além da dança. Para que
seja um fator cultural e não
apenas um divertimento fácil,
para satisfazer as ambições de
alguns c aumentar os lucros dc
outros.

MÃ E
Mãe querida de meus sonhos,
Sonhos dc minha vida,
Quisera tê-la ao meu lado, minha
Mãezinha querida.

Bem
Cara
Mãe.
Por

cedo partistes, mãe,
encantos de outra vida.
que deixa teus filhos
to findar a vida!.,,

Por incrível que pareça,
Para longe le afastastes,
Mas teu coração ficou,
Como se aqui continuasse,..
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do CRUZEIROiDO.SUL
Viojo noi rápidos e confortáveis CONVAIR 440 da CRUZEIRO 00
SUI, que lhe oferecem oir.do o máximo em serviço de luxo o bordo,
or refrigerado, poitrônos reclináveis e cobine pressurizoda. Nos potsagens de ida e volto, 20% de desconto no volta,

ganhe em conforto e economize em tempo!

SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL
— encurtando distanciai, unindo o Brasil I
CWTlAl: Av. Rio Bronco, 128 - Tel.: 42-6060
cajtuOi Av. Nilo Peçanha, 26-A . Te!.: 327000
santa lurtA t Roo Sta. luzío, 799-loja B • Tel.: 52-300&
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EsorevB'n°.l o leitor, cnpitrio Ne;/
Jtcícntiu, preocupado com o proble»
-i/m de filtros em suas fotografias,
Tem razão o leitor. Realmente o
problema é dijieilt c sc quisermos
rcsoluí-lo cfcnll/lcainciUB, podemOa
mesmo arriscar (íiw iodo fotógrafo
deve ter bastantes conhecimentos do
fisir.a, para usar o.s /iltros-com precisão. Nós, entretanto, náo temos essa pretensão, do modo que vamos
tentar explicar ao leitor o emprego
de /iltros, c/a maneira jiiuis simplrs possível,
Paro limitar o n.í.siniío, cousirieTaremos Itojfi apenas u uso de /iltros nas fotopna/tas < m branco c
75rõto, /citas com Jilmcs pancromdticos, que são os mais empregados
hoje cm dia. Com jüme colorido,
por exemplo, a explicação já seria
muito mais demorada, <i!rm dc crii/ir do leitor uma certa prática para a sua compreensão, o que o nosso leitor capitão Ney confessa ho.
neslamenta não possuir.
Tratando-se dos jilmcs pancrOmtlros, entretanto, podemos fazer o
emprego dc jiltros em daas hipcSíc.
ses: a primeira, quando desejamos
corrfjjlr a tonalidade de certas eflres, dc modo que a fotografia nos
pareça mais natural; a a segunda,
quando visamos com o jiltro criar
um efeito dramtUico qualquer, mmo a trans]»rmaçSo do sol cm lua,
por exemplo,
¦Vo primeiro ros», o jillro que
mais emprego oferece, ao ar Ume
<¦ cm dias cia sol c o amarelo de
tonalidade media. Sempre (pie tivervios um pedaço de ciu azul para
fotografar, mortmmtn quandu êle se
encontra adornado com algumas nuvens brancas,, não liri dúvida dn
que o nosso problema se resOlut»
i.oiu o emprego tia filtro amarelo.
Existe, entretanto, uma tendência
liara sc julgar que sem/ire ao ar IItiro dcuemos usas} o filtro amarelo.
Nada mais errado rfo que Isío. Quando o cia cslri nublado, por exemplo,
r a Iluminação muilo difusa, o /iltra nâo ajttdard cm nada à solteçJo cio nossos problemas. Um /<>lôgrafo, fazendo critica acerba aos
"/lltro-manfncos",
coadunou»»
lemlirar nn.t sfus leitores que a máipilna som fllro também lira fotografias.
Qlltmdo InnOj uma luz difusa, C
n ocasião propícia para fotonra/armas sem filtro, se o que visamos
são os efeitos naturais. JA nas fotograjias dc pessoas ao ar livre, dc
encontro fl uni etfn ittlil, podemos
substituir um filtro amarelo por um
verde, pois que (ste ronsertia v\clhor a tanaliiltiilc da pele das possoas fotografadas. As fotografias dc
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Fatores que contribuíram para o saldo negativo contra o Brasil — Razões do desprestígio do nosso algodão e do relraimento nas importações
de café — Interesse pelo cacau, minério de ferro, madeiras dc construção
e pedras semi-preciosas

PIMENTEL GOMES

"Sta- Colômbia 6.9r. e os paises da
De acordo com dados ultimamente divulgados pelo
O.C.E.E. e N.P.C., W».
tisrisches Bundesamt", de Wiesbaden, foi a seguinte a situação área
da balança comercial reuto-brasileira, em 1957:
Exportação ptira o Brasil — DM 528.290.000,00
DOS IMPORTADORES
Importação do Brasil — DM 452.671.000,00
Alemanha
de
fcvorável
à
Disso resulta um saldo
A grande preocupação dos im
DM 75.619 000,00.
portadores hamburgueses cònti

Uma comissão dc agrônomos brasileiros percorreu a África, estudando solo, clima, transportes e
condições dc trabalho. A África c um continente de
terras pobres c muito explorado. Não há zonas virkciis férteis, como no Brasil. Há. muitas vezes, uma
escravidão disfarçada. Muitas vezes não s_o braços
livres quc trabalham nas culturas de café, sisal, amendoim, algodão, dendê, etc. Nos países independentes
tal não acontece. Algumas sugestões para o Brasil e a
America Latina.

cafés
licenças nua a ser a qualidade dos recoCAUSAS DO SALDO NEGATIVO I março, registraram-se
Se bem que se
brasileiros.
referentes
a
...
de
importação
!
benéficos
Para os peritos do Escritório de 276.600 sacas, num valor de ... nheçam os resultados dos
cafés
favor
a
da
campanha
Aliás,
marcos.
Expansão
Comercial
Propaganda e
82,26 milhões de
5.253.000
as
duvida-se
finos,
que
do Brasil em Bonn, concorreram a posição do Brasil, entre os
(que reflete países fornecedores, atingiu um sacas (31,5% da safra), indicapara esse resultado
uma inversão do que se verificou mínimo nunca antes registrado, das pelas entidades competentes
em 1956). os seguintes principais com apenas 4,7% das importa- brasileiras, como sendo cafés fifatores: 1.°) protecionismo alemão ções, enquanto os paises centro nos, corespondam, efetivamente,
aos seus produtos agro-pecuários, americanos forneceram 72,2%, a aos requisitos.
restringindo as importações nesse
da Alemanha:
As importações de café da República Federal
setor; 2.°) a política da valorização
dos
1957
retração
do café, provocando
1956
negócios com o nosso principal prot
t
duto exportado.

No começo desta década, um hábitos e processos têm influêngrupo do agrônomos brasüeiros cia direta e perniciosa sôbre a
chefiados pelo agrônomo econo- economia
latino-americanamista Rui Millcr Paiva, em mis Criam uma concorrência que julsão oficial, visitou todas as co- g« desleal, porque às vezes é ba
lònias africanas produtoras de seada em trabalho escravo, em
café. Esteve demoradamente em bora se trate de uma escravidão
57,6
21.7
Tanganica, Uganda, Quênia, Ru- disfarçada.
Bolívia
AUSÊNCIA DO ALGODÃO
41.963,6
47.407.G
arda-Urundi, Quivu, Angola e
Concluindo, o agrônomo econnBrasil
15.154,8
16.602.3
África Equatorial Francesa. Visi- mista Rui Millcr Paiva dizia que A õsses dois fatores,
14.8.3,3
12.985.9
poderemos Colômbia
Costa Rica
tou, ainda, Moçambique, Nigéria, a ecologia da África é pouco fa825.5
008,1
do
algodão
a
ausência
quase
juntar
Cuba
Ghana e o Senegal. Percorreu as vorávcl a uma civilização alta- de
V-45,8
575,7
nas transações com Equador
qualidade
7.435,2
1.578.9
culturas dc café, sisal, arroz, ca- mente desenvolvida. O solo é a Alemanha Federal, que nos com- Guatemala
'—
253,2
438.0
catl, dendê e amendoim. Estudou o quase sempre muito pobre. A prou em 1956 DM 40.529.000,00, e Haiti
1.420,5
938.0
soloc o clima, Examinou as con- água é escassa ou falta na maior em 1957 apenas DM 4.243.000.00. A Honduras
76,4
233,3
dições de trabalho. Pesquisou o parte do continente A moléstia esse respeito sabe-se aliás que a índia Ocidental Britânica ..
9.629.1
7.902.7
México
3.239.1
Vcridos
transportes.
do sono torna inabitável grandes Alemanha Federal, grande imporproblema
2.119,6
23,8
ficou como estavam sendo exe- extensões de sua superfície c tadora da nossa fibra, não dispunha Nicarágua
32.5
Panamá
"impede
570.6
917.1
cutados os planos de desenvoia manutenção de reba- desde fins de 1956 de ofertas do Peru
22.8
476.6
vimento econômico das colônias nhos nas zonas infestadas". Ou- produto nacional de qualidade, ca- Pôrto Rico
26.014.3
18.185,8
francesas e inglesas. Chegou a tros recursos naturais são escas- paz de enfrentar no mercado ale- Salvador
2.781,7
2.668,0
conclusões interessantíssimas. De sos. O ferro e o petróleo são ra- mão a concorrência do algodão nor- Venezuela
14.3
África Equatorial Francesa
81,7
volta, o agrônomo economista Rui ros. E resume: "Podemos dizer, te-americano.
90,7
África Ocidental Francesa ,
1.344.2
915.6
Miller Paiva escreveu e publi- sem receio cle exagerar, quc são
Angola
14,8
14,1
cou um relatório de 232 pági- muito pequenas as possibiidades
Camerão Britânico
ALGUMAS MELHORIAS
77,2
103,6
nas. É bem escrito, preciso, cia- dessas colônias virem a se deCamerão Francês
2.480,0
1.910.9
ro, objetivo. Não ataca a niri- senvolver no sentido de se torna- Se. no conjunto, os índices rela- Congo Belga
59,9
27.8
13.751,1
12.304,5
guém. Diz o quc viu, embora rem regiões produtivas com ca- tivos ao intercâmbio apresentam si- Etiqpia
Kt'nia-Ugánda
85,9
30,9
passe de leve sôbre hábitos c mé* pacidade de sustentar uma so- tuação desfavorável ao nosso país, Madagascar
7,0
todos colonialistas chocantes, in- ciedade rica e civilizada. O con- alguns itens da lista de produtos Serra Leonc
2.668.5
2.945,7
compreensíveis para os que ti- tinente africano não è, como se exportáveis do Brasil, indicam me- Tanganica
23,8
13,8
veram a felicidade de nascer nas supõe, uma região inexplorada, lnoria. E' o caso, por exemplo, do; Havaí
5.543,9
1.415.7
'"'¦'
ame
57,6
terras livres do continente
rica, coberta de matas virgens e cacau, dos minérios de ferro, ma36,5
Port iguêsa
852,1
1.006,3
ricano. Mas não poderia deixar terras férteis, à espera de gente deiras de construção, frutas meri- Índia
rndonfsia
6,6
cle citá-los porque alguns desses e de capital para progredir. Ao dionais. pedras semi-preciosas.
Malaia .
contrário, a África é um conti154.027,4
135.032.0
Total.
nente já gasto, muito explorado,
CAFÉ
DO
MERCADO
que sustenta uma grande popudo Brasil c ria
lação há milhares de anos. Não
Observei.e a dlminulçSo considerável das importações do Salvador, da
A tendência acenluaclnmcnte Colômbia
se encontram zonas novas e fér
e para o aumento acentuado das importações
teis para serem abertas, como o regressiva das importações de Guatemala, da Índia, da Costa Rica c do México.
nosso norte do Paraná". O agro- café, em janeiro de 1958, que loEnquanto a França importou,
O CAFE NO MERCADO
CHAPAS
nomo Miller poderia ter citado talizaram apenas 8.898,4 tonelapo qüinqüênio de 1950-1955, quadeclaradamente,
COMUM
outras zonas brasileiras virgens e das, terminou,
se 65% do café dos seus terrilófertilíssimas, como o oeste de no mês de fevereiro, com imporultramarinos
Bitolas: 29 e 30
c
)...,(.,_cA_ro
alrios
12.718,9
totações
num
total
de
a
imnn.tacõesc a Bélgica
sobic
tratado
o
bem
Se
Paraná,
Santa Catarina o
os piaque
as ''"P<ni.u.ocs de cafés
sua
origem,
à
Européia!*7""
neladas.
Quanto
Econômica
Comunidade
Tamanhos: 24"/36"x727144" naltos de Mato Grosso, grande
distribuem-se,
pouco
(Continua na 5a. páRlna)
parte do sul e do centro de Goiás, estas importações da seguinte tenha sido assinado, háMercado
mais de um ano, e o
o norte do Espírito Santo e o sul porcentualmente,
a
Colômbia
23,1%;
Brasil
tenha
forma:
Comum Europeu
passado
da Bahia.
No caso específico "lo café, há 13,9%; demais países centro e ser uma realidade, a partir de
a notar que são muito pequenas sul-americanos 43,9%; países das Io. de janeiro dc 1958, os meios
Rua São José, 90
"as regiões nas
O.C.E.E.
e N.P.C. cafeeiros alemães ainda não se
quais o café ará- áreas
definitivamente,
Salas: 903/904
bico se adapta bem. São peque- 18,3%. O incremento das impor- pronunciaram,
taçõès continua a fazer-se sentir sôbre as conseqüências desta
nas
Tanganica
áreas
em
Quênia,
42-3938
Fones: 42-3754
Uganda, 'Ruanda-Urundi e Qui- no mês de março. Contra .... magna decisão. Aliás, um juizo
O lançamento, em São Paulo,
mais que
vu". Há, ainda um pequeno tre- 167.400 sacas num valor de .... seria prematuro, tanto
do caminhão "Scania Vabis", pro42557
53,27 milhões de marcos, mani- está prevista uma aproximação duzido pela VEMAG S. A., con-;festadas em fevereiro, no mês de gradual das taxas alfandegárias titui, na expressão do ministro da
(Continua na 3a. pagina)
cie um nivel comum a atingir em Viação, sr. Lúcio Meira, a assitrês escalas dentro de um prazo nalação _e "êxito alcançado por
máximo de 12 anos. Tomando um dos mais importantes setorc»
devidamente em consideração os da nossa indústria — o automonumerosos fatores cm jogo, é bilistico — criado
praticamente
bem fácil concluir quc é preciso do nada e
representa o surgidar tempo ao tempo, o quc não mento de que
uma
nova
era
a
significa, evidentemente, quc se economia nacional"- Altas para
autorideixe de observar a evolução com dades civis e militares, figuras de
toda a atenção.
destaque do parque industrial
O regime aduaneiro dos seis paulista c numerosos convidado,
a
Alemãestiveram presentes ao a'o. rcalipaíses da Comunidade,
nha Ocidental, a França, a Itá- zado nas
oficinas cia VEMAG
lia, e os Estados Benelux para S. A., quando o ministro da Viacom terceiros já está sendo dis- ção, depois dc percorrer as instacutido, acaloradamente, dentro laçoes da fábrica, retirou da linha
do quadro do GATT, não caben- de montagem o primeiro camicio a mínima dúvida que os pai- nhão "Scania Vabis".
ses produtores, fora da Comunidade, façam valer o seu ponto de HOMENAGEM E DISCURSOS
vista.
Neste contexto, talvez seja inApós a apresentação do "Scadicado lembrar que a Comunida- nia Vabis", operários da VEMAG
dc Econômica Européia é, depois ofereceram ao ministro da Viação
bronze e lhe
dos Estados Unidos, o maior im- uma alegoria em
"trabalhaportador de café que recebe à conferiram o titulo de
volta de dois milhões de vohela- dor n°. 1 da indústria automobidas, o que corresponde a, nume- lística brasileira". Fêz uso da paros redondos, 25% das importa- lavra, então, o sr. Manuel Garcia
ções mundiais. Por outro lado, Filho, diretor da VEMAG S. A.,
atividades cli
há a considerar, que os países da que historiou as
Comunidade, ou melhor, os seus empresa, no campo da indústria
territórios associados, designada- automobilística do Brasil, relcmmente, a África Ocidental Fran- brando que há poucos dias, na
a mesma
cesa, o Camerão Francês, a Ilha Capital da República,
dc Madagascar e o Congo Belga, fábrica havia procedido ao lançaautomóvel de quatro
são produtores de café e fome- mento do
cedores de mais de 150.000 tone- portas, "veículo que marca uma
etapa no desenvolvimento
nova
ladas (161.000 t cm 1955).
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í: digno dc registro o fato dc ter sido a diferença da exportação da citada mercadoria, .ntre os dois anos, bastante superior
à própria exportação de 1957, quer expressa em toneladas e, um
pouco Inferior, quer expressa em dólares.
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Ds acordo com ciados oficiais, em 31 de dezembro de 1956, contavam-se no pois
2.308 usinas hidro e fermoe/étricos, com um total de potência instalada de 3.360.0//
<-Ui.ov.otfs. Por ordem de importâhcia e segundo a distribuição regional, a situação'
apresentava-se da seguinte maneira: Sul, 1 .635.36. Kw.; Leste, /.552.4/2; Nordeste,
I20.053: Norte, 32.8/4; Centro-Ooeste, /9.346 Kw. Por motivos óbvios, os maiores
Janeiro, com 830.021;
índices pertencem a São Paulo, com 1.385.144 Kw.; Rio de
Bahia,
e
com 241.011 Kw.
J/6.325
do
com
Sul,
Minas Gerais, com 442.558; Rio Grande
Santa Catarina,
Paraná,
Estados
do
m-se
os
apresentava
Com mais de 20 mil quilowatts,
do conaumento
do
cs
Índices
e
estes
Com
Pará.
Ceará
e
Pernambuco,
perspectivas
sumo determinado pela expansão e criação de novos indústrias, sentia-se a necessidade dc garantir suprimentos que atendessem às futuras solicitações do mercado consumidor. Em 1957, segundo se vê de dados oficiais, a capacidade geradora de encrano anterior, arredondangia elétrica no pais foi acrescida de 3,8 %, em relação ao
do-se para 3.550.000 qu/7owatts o total da potência instalada. Esse aumento decorreu,
Kw), Peiprincipalmente, da efetivação dos seguintes novos projetos: Rio Bonito (1.000
xotos (4Ü.000), Cidade Industrial (2.000), ampliação no Paranapanema (4.000), Guaricana (15.000), Canastra (28.000), Ernestina (4.200). outras instalações: 15.000 Kw. Para
o ano em curso está programada a execução de numerosos outros projetos, de maior
ou menor importância, como sejam: Funil, na Bahia; Furnas, Pandeiros, Anil, Ituitinga
c Brecha, em Minas Gerais; Limoeiro e Salto Grande, em São Paulo; Candiota e Salto Grande do Jacuí, no Rio Grande do Sul, e, finalmente, Cachoeira Dourada, em
Goiás. Assinala-se ainda a usina de Furnas, no Rio Grande, já em construção, c que
Não obstante
deverá produzir, anualmente, cerca de 6.000 milhões do quilowatts.
todo esse esforço, de que participam o Govêrno.e a iniciativa particular, através de
investimentos e assistência técnica, prevêe m os peritos, que as disponibilidades com
que poderemos contar nos próximos anos, não serão suficientes para enfrentar as demandas
que correm paralelas ao desenvolvimento industrial do país. Cálculos recentemente indicam que principalmente São Paulo e o Rio de Janeiro poderão sofrer o impacto dc
uma crise de energia elétrica que poderá prolongar-se até depois de 1960. Quanto
a isso, porém, temos, por outro lado, a pa lavra do presidente do Conselho Nacional dc
Águas e Energia Elétrica, que, procurando tranqüilizar os consumidores, assegurounos o seguinte: a execução das obras em curso e o ritmo de crescimento da potência
instalada não autorizam previsões pessimistas no foconte ò produção de energia nem
prognósticos sôbre provável racionamento nos principais centros industriais do sul do
país.
,

- TCHfQOSLOVAOUIA
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dêsse ramo manufalurciio", ago- [confiança da iniciativa privada, carga, tem o peso seco dc 4 PflO
ra complementado
com o lança: nacional c estrangeira'1. Destacou kg. e. na sua categoria, é um dos
Vabis". "um a seguir o excelente índice cie na- maiores com quc. contaremos pamento dn "Scania
novo e significativo feito para a clonalização no peso de cada vei- ra o transporte dais mercadorias
emancipação da economia nado- jculo, quc permitiu a produção cle quc vitalizam o comercio brasllelnal".
jipes e camionetas ro, cle norte a sul do pais. ÊsU
|caminhões,
O sr. Lúcio Meira, falando a que o progresso cio país estav/i a ano sua produção será dp .'1G0, escm 1059 serão
seguir, destacou o fato dc o Bra- reclamar, citando que no ano pas- timando-se quc
sil ter ingressado num dos cam- sacio saíram das nossas fábricas produzidos 540 caminhões e em
pos mais avançados da produção jnnda menos dc 33.500 viaturas. 1060, 720.
manufatureira, onde se aplicam as Este ano, caminharemos para a
mais modernas técnicas- "Esse produção que
40 MIL CAMINHÕES
excederá 70 mil
campo — frisou — inegàvelmen- unidades, para alcançar 170 mil
Por_o»asião do sua visita n Fete, e o da indústria automobilíslDfíOa cedoação das Indústrias, após "Scatica, que, de repente, ocupamos, [em
numa grande e consagradora ma- CARACTERÍSTICAS DO "SCA- rimònia clc lançamento do
nia Vabis". o ministre Lúcio Melnobra estratégica, graças aos piaNIA VABIS"
ra revelou á reportagem que seis
nos estabelecidos
pelo GEIA e
"Scania Vabis" é um veículo
graças, sobretudo, ao esforço, à O
dinamismo e. à cle 0.540 kg, cle
capacidade tle!
(Continua na 3.* página)
capacidade, ao

aperfeiçoamentos inéditos das
NOVAS LIXAS TRIONITE
PARA MADEIRA, AÇO E COURO

'
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Entretanto, alguns países, como o Japão e a Polônia, fotnentaram o intercâmbio com o Brasil e importaram, cm 1957,
mais 10,:0r'f e mais 10.,19r;, respectivamente, do referido produto em relação ao ano anterior. Aumentaram, em 1957, nossas
exportações de "estópa de algodão", e "fio dc algodão cru, não
alvejado e não merceri.ado". que registraram os incrementos de
167 e 320 toneladas, tendo ocorrido, em 1957, os totais de 140
e 1 tiuiclid.lv. respectivamente.
EM

f;

y^inuavs^

íniAIIITÍ.^.

^U. UN

|;..y \ ^y

r*,

tf

fl

FABRICAÇÃO SOB RIGOROSO CONTROLE
maior

para
...e

mais

rendimento e menor custo de'produção I

estas

vantagens

exclusivas,

tradicional

qualidade

OUTROS PRODUTOS
DE QUALIDADE

mwü

garantidas pela

SUPERIOU A DIFERENÇA

••••••
i
#••••••
• i

»•••••¦

•

•
•• • • • • • # * •_•• •

____j__c_-_B-.-«_.-,

«v*

mmtàm^:. __i
I_S___B_^Hp_HP^ ^HÍ(ÍÍ^Wi____a__ÉÍS_MÍ
InPiilB
. Iáh»_l_i__N__ .-_ÍÍ_H_n___QMs_M_i
lÉu _BI_E_
'

Sc-sundo os dados do Serviço dc Estatística Econômica c Financelra do Ministério da Fazenda, verifica-se o declínio da cxportação do "algodão cm rama", cm 1957, em relação ao ano antrrior na ra7ão dc menos 5.,70ró quanto às toneladas e menos
48,56% quanto ao valor cm dólares.
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Nova fábrica de caminhões em São Paulo inicia produção
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Lixas em folha» para l.rro,
madeira • aço • Lixai «ro

ln«ensivel à umidade, assegurando elevada produção mesmo nos dias chuvosos
*-j4- K-fittâncla aos mais árduos trabalhos,

7.
./

rolo* paro fábrica» d» mó»

graças à distribuição uniforme dos grãos
com o corte exposto.
Rigoroso controla em todas as fases de
fabricação, para maior rendimento e menor
custo de prod .ção.
Grana d* •xtraordinária durtza pouco
inferior à do diamante.
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v.n, sapateiro» • metal.*»
gica» • Lixas d'ógua paro
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1958

meses de
No ano de 1958, os dados correspondentes aos"algodão
em
janeiro e fevereiro ji Indicam um* certa reação do
rama" diante do comércio Internacional, tendo sido exportadas
9.862 toneladas (6.842 milhares de dólares), em janeiro, c 5.078
I toneladas (3.447 milhares de dólares), em fevereiro.
PREÇOS
Os preços FOB do alsodão em rama atinflram 693.8 e 678,8
dólares, por tonelada, em relação aos dois primeiros meses do
corrente ano e foram superiores aos de idêntico período de 1957,
Isto e. 5007, e 6.1.9 dólar.* por tonelada. Quanto a 1956. verifl.aram-se tw preços FOB 828,1 e 636.7 em janeiro c fcrerelro, em
referência ao mesmo produto.
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A CRISE BRASILEIRA DE BORRACHA

6.? Caderno

Recessão norte-americana agrava
crise brasileira
&'

Redução nos investimentos USA no Brasil — Chrysler já desistiu — Relatório aborda informa»
ções do assessor econômico de Eisenhower — Inglaterra, México e Argentina já estão acompanhnn»
do (oficialmente) evolução da crise norte-americana

As repercussões da recessão suas reservas monetárias. Exisnorte-americana já se estão ve- te, entretanto, quem ache até posriíicando (com prejuízo para slvel que êstes reflexos sejam fanós) na economia brasileira. Foi voráveis. Dizem que havendo
A Reunião do Estudos da Boi- cuidados para a obtenção de no- poderia levar a 3 áreas diversas de importação que, num decênio, o que adiantou ontem à reporta- falta de mercado interno,
onde
racha para Aumento da Produ vos estoques.
de interesse
a-'£im se apresenta (CEBD):
gem o sr. Amilcar Alencaslre, os capitais possam reproduzir-se,
ção (REBAP), retaliz3da de 14 a A rapidez do consumo brasieconomista
— Restringir a consumo;
do Ministério do Tra- serão eles remetidos para fora
Importação em toneladas: 1948.
18 de abril findo (1958), sob pa— Aumentar a produção;
18; 1949,29; 1950, 137; 1951,5.695
trocínio do Ministério da Agricul- leiro é a principal fonte no de— Importar borracha.
1952, 11.019; 1953, 777; 1954, ....
tura, íoi o eoroamento da análi- sequilíbrio do problema da borRestringir o
consumo seria 16.391; 1955, 21.964; 1956, 5.836;
se de três meses dc trabalhos pré- racha, pois a velocidade do seu
1957, 15.938.
vios, através dos quais a conjun- crescimento é muitas vezes maior crbr um problema de repercussão
no meio social peO dignóstico da crise brasileiquer
tura brasileira da borracha so- do que a da produção, daí advin- sucessiva,
"chomage" imaginável,
quer ra de borracha revela a absoluta
íreu um acurado exame crítico. do a necessidade imperiosa de la
apelo às importaçõe? como urgên- no avanço do progresso indu.trial necessidade de aumentarmos a
De janeiro a abril, um peque- cia única
acudir ao déficit do pais, as vésperas dos grandes mossa produção. Nela reside co
no grupo de trabalho se dedicou, do nosso para
parque industri.l gomi- passos da novel indústria auto- mo há pouco dissemos, a mèlhoi
exclusivamente, no Departamen- fero. A curva
do nosso consumo mobilística. Sem sombra de dú- solução do problema, sólÜCão que
to Nacional da Produção Vege- de borracha
alter- o pais se. áprestapára * tomar, pripode ser apreciada vidas, seria a última das meiro
tal, a verificar os vários temas
.'Cguint-es números apura- nativas a tomar-se.
com a implantação cia usi,
,
pelos
relacionados a crise de borracha, dos peia Comissão Executiva da
"a
de
borracha sintética em CaAumentar
a
é
o
caprodução
crise essa trazida ao conhecimen- Defe..a da Borracha:
minho lógico e sempre apontado; xias, Estado do Rio, e, segundo, wi IBBp* -Pffli
¦ ^Um
m.
to do grande publico pelas indus,
.
r,
,,
,„
1948, por todos como a saída que me- com a aplicação de medidas de
**V_B
teias carentes de matéria-prima,! Consumo m tonelad'as:
m*.\ntmm(mlÀ
B^^^^^^^M
lhor atende às necessidades m- várias ordens na melhor exploraU^
'^C"^^"*'.-"? ..." VWÍ^SW
e prevista, no entanto, há tem 18.880; 1949, 22.867; 1950, 26.820;
UWt ^.m^U^Uw Um\m^^m^^M ¦ ^WUrl^^^^^R
1951, 28.838; 1952, 32.924; 1953, cionais, e que se apresenta sob ção dos seringais nativos e no
pos, é preciso que te diga
37.686; 1954, 45.070; 1955, 46.512; 3 ângulos diversos: Ipl.ntio maciço de seringueiras.
O nervosismo da conjuntura 1956, 45.346; 1957, 45.232.
1—Melhor aproveitamento dos
Nunca é demais repisar que a
atingiu seu "climax" devido às
10 anos, o seringais nativos; implantação de uma grande inem
Verifica-se
que,
—
contingências d.i nossa balança
Plantios
2
maciços de senir dústria não se pode alicerçar na
do consumo brasileide pagamento, pois o necessário crescimento
produção extrativa tão somente,
ro de borracha foi de 146% (pê- gueiras;
doseamento de moeda forte para so
3— Implantação da industria U isso é verdadeiro para o c-so
enquanto que o da proseco),
a compra de matéria-prima no dução não chega a 30%* conforme de elastomeros no Brasil. particular da borracha. O exemexterior nem sempre se faz a
Importar borracha, finalmente,
na espécie, qus nos deu o
da mesma Cotempo de evitar o emprego dos os ciados a seguir,
seria, e e, um esforço heróico do¦ pio,
u%\ \m ..k^^HwWv uTuuà
Oriente, é muito conhecido para
mi?íao:
estoques das fábrica's. Nossa aipai.- para nao atrasar o progresso:ser aqui relembrado, pois em ....
tura, os industriais são obrigado
Produção em tonelud.s: 1948, da. industria de artefatos de borquilômetros quadrados há
reduzir horas de trabalho e a| 1.9.869; 1949, 21.212; 1950, 18.619; racha, eis que seria danosa a re:-| 33.500
já
1 bilhão e 10 mi**mmm*mTZTj^l gg 3S_5S-S_SB5_Smí_i_MBB-KwI
^^^k
diminuir a intensidade de suas 1951, 18.936; 1952, 25.839; 1953, tiriçao do consumo e e relativa- lhõêsplantados
de seringueir.s, enquanto
máquinas, ao tempo que seus ór- 25.469; 1954, 22.268: 1955, 22.109; mente moroso o aumento da prode
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Brasil
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Alkmim presta contas
duçao.
(seringueiras
gães de classe se movimentam o11950. 24.543; 1957, 23.859.
em 4 milhões de quiMas c a recessão?
agilam a opinião pública, na esDeveremos, ainda nesses poucos lômetros quadrados. Em outras
y\ pressão dêsse desequilíbrio
perança de encontrar maiores fa-len*re produção e consumo só nos anos por vir, apelar para essa área palavras, com área 120 vezes me- balho, Indústria
e Comercio, e dos Estados Unidos. Entretanto,
nor do que a nossa, o número deique. a propósito, organizou mi- tal não
poderá'acontecer, porque
arvores (e árvores de elite) é 5 nucioso trabalho. Eis, a seu ver, a debelação
da crise exige medivezes maior... Se é certo que as repercussões que ainda es-a das de efeito imediato e o resuluma grande indústria, repetimos, recessão terão cm nossa econo- tado dos investimentos só se venão deve aler-se a métodos pri-!mia.
rifica numa média de 2 ou 3
mitivos que a abasteçam, não é
sòbre nos-|anos depois. O que acontece nes
Forte
j._
pressg0
a
brasil
co- Q
menos certo de que o
aquisicão de exce- sas emergências, além do aumenmeteria um crime seríssimo se | dentes norte-americanos O re-'to dos investimentos governa-,
deixasse ao abandono,_ ou poucoícente acordo do trigo é um'mentais e da diminuição dos imestimulada, a exploração doj seus exempi0 e marca o início de um I postos e outras medidas, é uma
seringais nativos. Extr. tiva como j eSqUema de comércio exterior de l política imediata e enérgica, por
tem sido, e por conseguinte aindajemergência
"coméçanvá
que os Estados Uni- parte dos EE.UU., usando todo
envolvendo braços inumeráveis,Idos
o prestigio e poder de sua diplo
executar
a borracha e um dos sustenta-' 2 — Diminuição das importa- i macia, numa verdadeira ofensiva
culos da vida amazônica, e pory.
^ ^^ de suas exportações. Tais mediisso me. mo , ou mau do.que t11,:^J«gS
poderiam ser até mesmo be
|das,
seV_^ouestSo
néfíca.s< se em m exportações I
uma das [ontes responsáveis pelo
dós
investimenre^uu». Os»°s vi^em equipamentos". |
povoamento daquela "-tatus
^ ^JS&g» èconoSs
quo
cilações violentas no
sindiversa,
de
maneira
pensem
do problema podem ocasionar
EXEMPLOS
"hintei- ceramente, não me parece possiab.r.dono progressivo do
Fabricadas com o melhor aço sueco, de linhas elegantes,
vel que os Estados Unidos posexcessiatração
hostil,
c
a
land"
O que se observa, sempre,' nessam manter o mesftio nível de
durabilidade eterna c precisão comprovada, as máquinas
de seringais plan- inversões do ano findo. A que- ses caso frisa o sr. Alencaslre,
va para zonas
"over
fie
tados, ou a
produetion"
da sofrida pelos preços das u|ili como aliás aconteceu após a
de calcular Facit realizam enquanto V. pensa... Atenela-ütômeros no pais, (despovoa- dades em geralias:niás
perspeeti- guerra da Coréia, é um grande
dendo à necessidade de cada escritório, eis aí 4 modelos
im imensas áreas já de si demo- vas para o petróleo, manufatu- fluxo de vendas de excedentes
gràficameníe baixas.
ras, minéríòa, plásticos, produtos agrícolas e de utilidade indusque representam o que dc mais perfeito sc pode exigir
A eseassez de braços na Ama- químicos e automóveis, deverão triais. Os estoques de equipaem matéria dc cálculos rápidos, exatos c dc fácil verifizônia é um fato indi.cutivel e resultar em substancial retração mentos sâo, geralmente, pequevem se agravando de ano para dos investimentos norte-america- nos e o problema de recessão não
cação. Escolha a Facit que V. está precisando... e
é o de mais produção e sim o de
ano, cert.mente. A atração do
encontrar mercados para a promeio urbano, com o e.timulo dos
sua escolha será precisa!
dução estocada. A solução é exsalários mínimos fixos, é uma
port.r esses excedentes e nunca
bomba de sucção permanente nos
iniciar a fabricação de equiparalos adensamentos humanos da
mentos, muitos dos quais leva_M?iP>;!lf_____M
Am;zônia. Isso é atual, destes dias,
riam um ou dois anos para sua
pois há um mês visitei a região.
^H entrega. Quanto a isto, não pode
lKi:^jg^^^_y->SB BW
Sofismar sóbre o fato, ou nega- MB ^B^&*3B»?s*«í^E5£*h^B
restar dúvida. Ainda agora um
lo, é ante., de mais nada pueril.
relatório da Junta Federal de
de
acima
é.
capital
O
privado
Reserva indicava que "a.s indusseou
tudo, de tropismq positivo,
trias esperam reduzir suas desde
focos
os
ja, encaminha-se para
pesas em fábricas novas e equi¦atração que lhe garantam alta
em 30 bilhõps cIp dó^
pamentos
rentabilidade. É possivel discutirlares no corrente ano". A dese o mérito e o demérito da tese,
belação da crise exige providènmas o certo, o concreto, c que escias rápidas e eficazes, uma deCA 1-13 —A menor múquisa é a 'situ.ção, e é dentro dela
las, talvez a principal é a expore agir.
na dc calcular elétrica do
que se tem que raciocinar ou estação urgente dos excedentes.
Não foi, pois, sem lógica,
Outra é, sem dúvida alguma,
mundo, inteiramente aulomácapos de bom senso, que os liouma diminuição das importações
mens de várias classes que se entica. Todas as Junções c opeque se limitarão ao essencial c
contraiam na REBAP aplaudiram
assim mesmo, com certa dimi***
a incursão, e a necessidade, da inrações ej chiadas elétrica e au- «¦^ga ES>P*^*^_¥Rffj_PfM ¦"
nuição, imposta por um mercado
^^fc^J^^^^J_Bt^5f^ÍBB^lltJ^)MÍ immW ^m\ mw
versão oficial da Amazônia no seprejudicado com a queda da catonúlicamenle. Cálculo dc
WkUS
tor da borracha. O Banco de Crépacidade de consumo de nw; do 5
de capital misto, I..B
Amazônia,
da
dito
iLm*.
W¦'
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____H
milhões de pessoas desempregaquadrado de números pela ação
Hkí^^^h
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por exemplo, recebeu o maior dos
das que passam a perceber remude uma única tecla. 0 máxiincentivos nara que funde uma sonorações menores, através do scAlencastre
Sr.
Amilcar
finalidade
cuja
anônima
ciedade
guro de desemprego.
Nó
na
do
Brasil
rena
garganta
mo em rapide:.
seringueira
será a de plantar
Informou ainda que o prolescaao
assim,
gião, antecipando-se,
nos no exterior. A atenção oas SOr Arthur Burns. principal asautoridades estadunidense; volta- sessor econômico de Eisenhower
(Continua na 4.» página) se
para suas metas antien-c, en- em seu primeiro período de gotre elas, a exp.-nsão enérgica ae vêrno, declarava há poucos dias'
suas exportações. Tudo indica, ao "New York Times", "que não
pois, que provavelmente teremos há qualquer motivo evidente pa
dificuldade^ em adquirirmos o ra apoiar-se a provi; ão do reequipamento necessário ao nos;o cuperação das atividades econô>
desenvolvimento. | micas no próximo mês dc marUm trecho: — "Não posso ,ço. Na verdade — já estamos
acompanhar alguns liustres eco-'sofrendo as conseqüências
a
nomistás que preferem silenciar atual tendência deverá manteré
no;se
através
e
se
de
muitas
quando
pronunciam,
semanas ou
Veementes protestos sc regis- sentido
de afirmar que a reces- | meses". A recessão, aliás, já está
traram na última reunião' da So- são americana
CS 1-13 — Máquina de calnão
nos
trará
repercutindo
j
em nossa economia,
ciedade Rural Brasileira, em Sâo qualquer conseqüência.
Penso a Chrysler acaba de desisiir dá
cular elétrica, que multiplica
Paulo a propósito das noticias de como o professor Paul Samuel- ] produçáo do automóvel
"Plyque vultosas remessas de café es- son, por exemplo, reconhecida- mouth" no Brasil "porque os inscmi-automàticamentc c ejetua
tariam sendo feitas pelo govèr- mente um dos maiores econo- vesttmentòs necessários vão
muino, por intermédio das empresas mistas ria atualidade, que
automaticamente todas as ouprevê.Ito além do que se imaginava e
"esperado
exportadoras esob,!"eri^mc
declínio das imporia- Ias dificuldades existente' atual
|Je I
iras operações. Seus 3 regiscom Probabilidades de oue! mente na América não o perm Ltfdade 5°e«.nvest
{Tv!?lof
diretores da
Q^enuaaae
vários dnetoics
to,
dos tem". Ainda em conseqüência da
mentos estrangeiros
ser
iros são lerados a tero por
assinalaram que o mercado on- Et d
Unjd
Queda de -50-^ dat side? ral nos
'
compleud
f
estava
Santos,
cm
em,
um único movimento.
, d 57„ Em-IÉE.UU., dos t.y^
hóes V o
afastada a posslbi- nehidas de minérios de fenf dis
I
ft™
^ando
vi,r
íaíendb
Sffan Ô
a que- i poníveis para
lidade de crise estima
exportação, éste
ofertas para limitadas quantida- da desses investimentosquevá além
ano, a Cia. Vale do R;o Doce tedes e na base de CrÇ 460,00 para j ^ ^
ria encontrado, até agora, meros tipos mais finos.
Alguns economistas prosse- cado para uns dois milhões dc toEssa paralisação é atribuída guiu, mostram-se inteiramente
neladas.
àmielas consignações, que natu- , de
a recessão ! já al- temos dois reflexos da red
' verificando na ecoralmcnte acarretam o desinteresse eslá
cessão norte-americana,
se do comércio pelas operações que
Entre outros, entretanto, deverão muitos
nomia
norte-americana.
verj
disso, os nósnormais. Em virtude •oüiTnáo
cafés em poder da lav
f° JA«ó l"*1^''0'1-'-'',.™^-^
"Zl^na0 alg0dã0' 0,GOgÍnosos' *¦
noo. B!f: S? ti?Sorfànto
encontram colocação
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INDIFERENÇA E OTIMISMO
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um dos únicos
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dTrmSèeSdrsanao es*"
países
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a
maior
fia ainda por chegar,
táo acompanhando o desenrolai*:
Finalizando,
disse
o
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ao
está
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parte dos quais
C 1-13 — Máquina de. calcm tal fenômeno. Na Inglaterra ta Amilcar Alencastre
oue «oleto dc liberação estabelecido no !ja se constituiu uma comissão monto
entre nós existem indlferegulamento de embarques da sacular porlálil de comando mapara estudar as possíveis conse- rença e otimismo. A Inglaterra
fia de 1957-58.
qüencias da retração nos Estados o México, a Argentina e quase
nual. E a máquina ideal para
Unidos. Países de estruturas eco- todos os paises, mostram-se nrco
"andar
dc passeio pelo cserinomicas idênticas a nossa, como cupados c procuram observar a
o México, começam a acompa- evolução do recesso da economia
tòrio",,. E silenciosa como
nhar sua evolução c ainda ago- norte-americana — "A nós òar
ra o seu ministro das finanças ticularmcnle, o estudo dessa re
todas as Facit .'
observava que "os sinais das cri- tração seria muito saudável doí*
sempre estamos, também, diante de
norte-americanas
,ses
eram mantidas pelas nações da crise de super-produçâo e uma
talIMPOSTOS E OBRIGAÇÕES
América Latina, sob a forma de vez, desta feita imitássemos nara
.baixa
das matérias-primas, prin- acertar,
os norte-americano»
Kfdrr»ls — Durante è_tc mes c :cipais
produtos de exportações adotando sua própria orientação''
Hinho. fntrega das relações de emlatino-americanos". Arturo Fron- uma política enérgica de exnor
pregados iLei dos Dois TVrçosL j dizJ
já no fim de sua campanha tação, intensificando as atuiaü
Eisa apresentação * obrigatória a
receio correntes de comércio e'cnanrin
manifestava
todas as firma., mesmo as que nâo : eleitoral
tém empresados.
quanto aos reflexos dêssse dese- novos mercados, pnra os notioc
quilibrio da economia ianque e produtos que hoje enfrentam'ií
Municipais — Termina a 17. o
recentemente, segundo noticias ria concorrência *
prazo paia o pagamento da tav.
da imprensa, tem se entrevistado ;: tt-.-.
_.,.•
ur„e
de locação de mercados da Secrc*
°I deParía- •
com conhecidos economistas pa- m_™tS;
,$?££,
taria de Agricultura.
men
"Hidcm as
0ScÍali
«ti
poseste
ra
sobre
ouvi-los
Impostos
Pr»dos
grande
O pagamento
sívd * ^*< que a retra
C 1-19 — Máquina especial
dial e Territorial, relativo ao lote problema qur se poae dizer. - é çáo norte-am^fan
a poderá ter
2. deve ser íeiio ate o dia 36.
o assunto em foco da economia em
de comando manual parti cá!„"„
,.„ -,„„,
nossa economia."
Durante o m's. poderá ser efemundial o que no Brasil não está
tusdo o pajtamcnto do imposto de sendo encarado com a devida seeulos que entoltam números
Ucença para o exercício de comérclo nas (eiras livres, referente riednde.
eletados. Capacidade: 10-10-19
As crises, são, sem dúvida siao segundo trimestre.
— algarismos. E, como todas
guma. uma das questões mais
TKOX1MOS TERIADOS
controvertidas ria economia polias
Fácil , na côr terdetica. em torno das quais se criaMunicipais — Quinta-tcir». 5 de ram uma série de teorias e consuare que tanto repousa a
jutv__o. Corpu» Christi.
cepções as mais diversas, mas
Rancáriot — Quinta-feira 13 de (isto no que diz respeito às suas
risla.'
e à sua periodicidade, . Está sendo estimada em mais
maio. Ascensio do Senhor (só causas
milhões de quilos a sair.
para cobrança funcionarão oj ban- nunca aos seus reflexos, que já.de 16
ccji; quinta-feira, S de junho. são bastante conhecidos através ^e lã este ano, no su! do pa«-B-.Corpus Christi.
da observação das crises anterio-:*e * Mumclpw gaúcho de maior.
res
produção, com mais fle 3 milhoeí.j
LEMBRETE DO DtA
, seguindo-se Urugudana, Pelotas'
Rua México, 21-4.° andar
OS REFLEXOS * Alegrete. A 19 de maio haverá.
A» filiais devem ter um talio
;em Porto Alegre, uma reunião
'
Nota Fiscal devidamente autenti© Av. dos Democráticas, 635-B
— "As repercussões sáo ine- de produtores para tratar dos Incado na Freieiíura para devoluCio que eventualmente façam i vitáveis e sua intensidade será jterésses da clasrse. sobretudo para j
Matriz.
Bonsucesso
(Máquinas de escritório)
relativa i solidei de cada econo-jconseguir do governo federal au-;
mia nacional, esoecialmente. às itorização para exportação.
Osvaldo Bastos de MENEZES — (Especial

"Correio
da Manhã")
para o

Conte com a precisão de Facit...

r8Clt*não falha!
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PR01ESÍ0 CONTRA
AS EXPORTAÇÕES
EM CONSIGNAÇÃO
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NOTÍCIAS DA SEMANA
Chepou ao Rio o ministro do Comércio da Grã-Bretanha,
sir David Ecclcs. Sua visita ao Brasil tem por objetivo tratar dc
assuntos relacionados com o incremento do intercâmbio entre os
dois paises, no domínio econômico.
O sr. Édward Green, presidente da Câmara dc Comércio
Anglo-Brasilcira, em Londres, ora também no Brasil, revelou que
a participação do Brasil io contingente de café atualmente importado pela Inglaterra é de apenas 15%, enquanto a África concorre com GOTo do total das exportações canalizadas para aquele
pais.
__
U Foi distribuído ao Supremo Tribunal Federal o mandado tle segurança impetrado pelo governo Raúclio contra o presidente da República, que sonegou licença dc importação para
material rodoviário dcstiniilo ao Rio Grande do Sul, no valor
de 6 milhões dc cruzeiros.
U Discursando ao ensejo da abertura da Feira Comercial
Mundial, cm Nova Iorque, o secretário de Estado adjunto, Douglas Lillim, manifestou que é conveniente a prorrogação do programa de acordos comerciais recíprocos e recriminou os adversários da medida, dizendo que os mesmos se deixam influenciar
por receios infundados.
O Ministério da Fazenda c o Banco do Brasil celebraram acôrdo pelo qual será assegurado, por intermédio da Carteira dc Crédito Agrícola c Industrial, o financiamento da safra '
de 1957/58 d calgodão em pluma c em caroço, bem como do
caroço de algodão.
% O cobre, o chumbo e o zinco serão objeto de duas
importantes conferências internacionais, convocadas para breve
pelas Nações Unidas.
U I.uhscrilo por nove parlamentares situacionistas, foi
apresentando na Câmara tios Deputados da Argentina, um projeto de lei dispondo sôbrc a nacionalização dc todas as concessoes petrolíferas privadas, estrangeiras e nacionais. A proposlção prevê o pagamento das txpropriações em bônus preferenciais
da "Vacimientos Petrolíferos Fiscalcs".
Segundo os observadores especializados, as perspectivas
do mercado mundial dc cacau para o ano dc 1958, afiguram-se
bastante animadoras. O consumo, ao que tudo indica, se manterá em níveis plenamente satisfatórios, não havendo hipótese dc
que a situação possa modificar-se.
U A Câmara de Representantes dos Estados Unidos, aprovou, sem debate, e remeteu ao Senado, projeto de lei autorizando
a redução tio apoio, por parle do governo norte-americano, aos
preços para o algodáo dc fibra cxtralonga cultivado nos Estados
dc Arizona c Novo México.
U Firma industrial e comercial brasileira obteve do Govêrno, através da CACEX, autorização par aexportar 10.000 máquinas de costuro de fabricação nacional para os Estactos Unidos. Sabe-sc que essa operação representa a primeira experiência no
gênero, objetivando a conquista de mercados externos para ésse
tipo de máquina.

FUNDO CRESCINCO
SOMENTE BONS REPRESENTANTES
Precisamos de diversos, que tenham boas relações na
praça, mereçam a confiança dos seus conhecidos e tenham
habilidade para vender, para trabalhar no ramo de investimentos de capitais, junto a organização de grande conceito
e renome mundial. As entrevistas com os candidatos, só serão
marcadas com aqueles que forem realmente ambiciosos, aptos
e de ótima.aparência. Comparecer pessoalmente, segunda e
terça-feira, de 9 às 12 horas, à Avenida Rio Branco, 81,4.°
andar. Máximo sigilo.
43344

COMPANHIA SIDERÚRGICA
BELGO - MINEIRA,
PAGAMENTO DO DIVIDENDO
A Diretoria comunica, aos Srs. Acionistas que a Companhia
pagarí, a partir de 15 do maio próximo, o dividendo corrtspondanf»
ao exercido social de 1957 (cupão n.° 10), aprovado
pela Assem*
bléla Geral Ordinária de 2? de abril de 1958, nas seguintes bties:
a) — CrS 100,CO por ação para as de ns. 001 a 2.000.000;
b) — CrS 25,00 para as ações de ns. 2.000.001 a 3.000.000,
que
tenham sido Integrallzadas no ato da subscrição do aumento de capital verificado pela Assembléia Geral Extraordinária de 25 de outubro de 1957;
e) — Cr$ 5,00 para as ações de ns. ?.000.001 a 3.000.000
que
náo tenham sido Integrallzadas no ato da subscrição.
Por ocasião do pagamento dos dividendos será descontado o lmposto de renda e respectivo adicional que, de 'acôrdo com a lel, devidos forem.
Ficam suspensas as conversações e fransferênclas de ações desta data até o próximo dia 14 de maio, a fim de serem organizadas
as Informações ao Imposto de Renda.

Aumento de Capital para 3 bilhões
de cruzeiros — 3.a Chamada
A Oli-rtoila convida os Srs. Acionistas, que náo Integrallzaram
as luas ações no ato da subscrição rfo aumento de capital verificado pela Assembléia Geral Extraordinária de 25 dl outubro de 1957,
a efetuar, até o dia 15 de iunho próximo, o pagamento da 3a. cham»da, na Imiortènclá de 15% (quinze por cento) do valor das ações
subscrltrs
O pagamento deverá ser feito em uma das Caixas da
Companhia em Saba-á, Belo Horizonte, Rio dc Janeiro ou São Paulo.
Sabará, 30 dc abril de 1958.
A DIRETORIA
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Rio para Bahia,
Rio para Santos,
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Posiogeni de luxo, primeiro classe, ttc
Vendemos passagens de chamada de Iodos o»
classes, da Franco, Itália, Espanha, Israel e Siria.
Agentes Gerais:
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"Café de Escravos"
Pe. MANUEL DA COSTA NUNES
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 dc Maio ile 1958

EXPANSÃO
DOS EMPRÉSTIMOS
BANCÁRIOS

Transformação de
empiéisa de navegação
aérea em fundação

O movimento dos bancos privados evidenciou, cm fevereiro
último, diminuição do ritmo expansionista que se vinha obser- Renovação da frota com aquisição de aparelhos
vando defde setembro de 1957,'
— Transferencia das ações para
segundo análise de "Conjuntura a türbodiélice
Como pretende a Argentina resolver um problema qne lemos também cm Econômica".
Nesse mês, através j
os funcionários
dos dados referentes a um grupo
pauta — Alívio ao invés de maior pressão sobre os contribuintes
de 30 grandes bancos, estima-se
a' partir de
SÃO PAULO — (Sucursal) — realmente, foi feito ,,,._,
con red idos
-..,,.
.que os empréstimos
„.,,, apo,„,,
,maio de 1954.
,,... Uma
,.
No mês passado, o governo pro-'
dtretpm
1) A fixação do tipo de câmbio
Inaugurando a era do jato comer5) Esclarecimento terminan..
WW1
terminanteípelo
alsetor
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toros brancos oue prosperam com 'ha. Foram ventilados ainda pro- rador.
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6.8 Caderno

NA ERA ATÔMICA

SÍNTESE DOS PROBLEMAS DA INTEGRAÇÃO
ECONÔMICA DA EUROPA

Os planificadores da integraEm termos de energia elétrica,
isso corresponde, por ano, a ....
ção econômica da Europa reco175.000 kwh nos Estados Uninhecem os percalços da difícil
1 dos e 65.000 na Europa. Além de
responsabilidade que assumiram. de comércio entre nações, do. vestir
grandes somas em obras de escassa, a energia na Europa é
São quase desenganadoras
as sistema que a tecnologia criou na instalações
QJ
de potencial elétri- jmnis cara. Em 1954, os preços
250
de
êxito.
Os
perspectivas
indústria, ao articular funções de co. O que há da parte do govêr- médios do carvão eram os seEsforço da iniciativa privada para elevar o conceito do carvão sulino — Prestando relevantes servi- milhões que constituem a popu- uma
.máquina com outra e, suces- no é justificada prudência em fa- guintes: Estados Unidos. $ 8.95
lação atual da Europa não recom muitas outras e; ce da instabilidade econômica Alemanha. S 12.15; França e
ços nas duas grandes guerras, foi depois relegado a plano secundário — Perspectivas atuais e futu- presentam outros tantos milhões sivamente,
assim formar cadeias de produ da Europa e do mundo em geral Grã-Bretanha. S 14,60. O surde
consumidores. Se fosse posras — Mecanização das minas e aumento da produção, eis o que se espera "^
continua em escala fabulosa. e o máximo de cuidado em evi- preendente, observa o professor
sível constituir e solidificar uma ção
Tudo, porém, depende da capaci- tar • possveis efeitos inflacioná- dn Universidade de Lausanne, é
CLÁUDIO CÉSAR
tão vasta área de comércio livre
— e a Europa, rios que os grandes empréstimos que, além de ganhar o consumir
—' maior que todo o mercado dos dade da energia
nesse particular é altamente de- em regra, ocasionam.
três vezes mais do que o eurocarvão inuou Importando carvão e entre- necessário, entretanto, que lhe dêem íabricação de enxofre Outra, ainda Estados Unidos
A Indústria brasileira do
com
171
excetuando a Rússia.
teve começo nos primeiros anos do gando, em troca, os nossos mingua- os meios. Tendo contado, de inicio, e aqui citamos apenas três aspec milhões de habitantes seus
O problema da int-egração eco- peu, o norte-americano tem, pa— então, ficitária,
A Áustria, com 7 milhões de
¦éculo passado, como esforço da dos recursos. Ainda agora há os que com uma verba enquadrada no ex- tos) consiste no emprego do carvão sim a Europa se
européia tem seu ponto ra isso, de trabalhar muito meconverteria na habitantes, é um país modelar. nômica
cruciante na questão da energia nos, apenas 2.150 horas no ano,
Iniciativa particular. Conquanto de defendem essa politica vesga: lm- tinto Plano Salte hoje tudo espera baixo pnra a produção de numerosos ¦ mais poderosa entidade econômiem prudência
o elétrica e stm única salvação, tal- contra 2.330 na França; 2.408
votado produtos químicos.
vasta Importância no selo de tódns porta-se carvão, importa-se óleo, e, do montante recentemente
|ca existente em nosso planeta. Acompanha
exemplo da Suíça e, assim, como vez, na nuclear. Assim
es grandes nações, no Brasil cia | como é de ver, o peso recál sobre a pelo Congresso c à disposição da cl- Podendo ser aproveitado na base Sucede que uma coisa c conceber
pensa o na Grã-Bretanha; 2.492 na Suítada Comlssáo para chegar aos Uns dfc 75% sobre o seu valor normal, um plano e coisa muito diferen esta, não cessa de prosperar. A dr. Henri Rieben. professor da Ça e 2e36 na Alemanha Ocidentransformação de sua indústria
N;i° _ P°>s de admirar que
colimados.
o que constitui um Índice favorável, te é realizá-lo. Se não falta á curtar-lhe-ia cerca de 800 mi- Universidade de Lausanne. Ve- ™_
*¦
capacidade de aquisição,
Com os estudos realizados por vá- pois há paises — dentre eles o Ja- Europa alto nível técnico
V
jamos. Em 1949, 270 milhões de sua
para lhões de dólares c mais ainda pa- europeus
trabalhando 15ré menos que o
representavam
uma
rios técnicos e geólogos, sabe-se que pão — que possuem o produto o
executar, o de que não dispõe ra adaptá-la aos novos
com
mais elevada.
renda anual de 160 milhões de|$ur0Peui B^a i>°
o carváo brasileiro pode realmente, pequeno valor ealoriflco, não é para
de meios próprios para o fazer, de produção, financiar asprocessos
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ffl1_rt__*fft_|h duto estrangeiro. Para isso é neces- mia brasMcira.
pro- industrial
servindo de exemplo a todos os ca, modernizar os transportes e lhões de norte-americanos
os Estados Unidos, de 1938 a
sário melhorar suas condições. Com
outros. Em suma. a situação es- as vias de comunicações. Não porcionavam 260 milhões, quer da
dizer, per capim, sugeriu duas 1954, mantiveram sua produtivios novos métodos de mineração, retá
voltando
à
idéia-chave
i
O
de
CARVÃO
NOS
ESTADOS
dispõe de capitais excedentes
vezes e meia. A diferença atu- dade anual no nivel de 6r;-, no
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organização das minas, facilidade de
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quando a Europa apelou para a ra os invertir no programa paSl.-LINOS
da almente, é bem mais acentuada. passo que, na Europa, não passou
transporte, metaor politica social em
ajuda dos Estados Unidos, em integração. Os
de 2%%.
problemas da Enquanto cada americano
beneficio de operários, a indústria
'' i
do carvão nacional sc 1947, e no ano seguinte surgiu o energia — sua luta constante — em média 1.800 dólares oproduz
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A Europa, excetuaria a Rússia,
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Marshall.
Todos deviam estão sendo atendidos com a aju- some 1.400 o
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H t imprescindível, mecanizar a mine- processa nos Estados do Rio Gran- plano
europeu deve con- conforme reconhecem as automais
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ração, e isto já se realiza no Rio Cabe ao
do que com a de receber. com que sacrifícios. Para finan- tentar-se com apenas um terço ridades da Comunidade do Caiter darFeito
de cada uma dessas quantidades. vão e do Aço, necessita de imprimeiro a glória de
o balanço das necessida- ciar a integração, a Áustria
t *,' ' _(_¦¦_¦____ l*fa.ud.%ftf*W52%Lxtm Grande do Sul e Santa Catarina. fundado, no principio do século depre- Mais exemplos. Segundo dados portar, anualmente, cem milhões
Com a reforma da mineração, não zenove, a
cres
e
recursos,
resulta
in—
a
cisaria
de
que
ajuda
sem esta, é oficiais, no ano de 1953 o con- de toneladas de carvão, o
indústria
carbonifera. tegração econômica
sô as minas produzirão mais, como Com manifestas
que
depende de impossível. O mesmo ocorre com sumo industrial
dificuldades,
essa capital fabuloso
de energia,
representa
uma quarta
partambém o produto alcançará melhor indústria atravessou
a
Europa,
que
a
maior
dos países euro- trabalhador, correspondia a por
os
anos
parte
e
duto
de seus suprimentos de ener25 ,
consumidor. rante muito tempo esteve circuns- sozinha, não poderá reunir. Não peus. Na Suíça,
conceito no mercado
por exemplo, não toneladas de carvão, para uma!gia.
É a única região indusé tão simples como se imaginava haveria dificuldade
Por outro lado, poder-se-á aprovei- crita ao território
recorPassou,
média
gaúcho.
para
equivalente,
nos
países da trial do mundo que não pode cotar o carvão inferior em vários sub- depois, a ter rela Uva significação no fazer-se a adaptação, para fins rer-se ao crédito bancário e in- união
européia,
a 8 toneladas brir a carência de combustível
produtos de interesse industrial. Ou- referido Estado, vendo crescer
de
com seus próprios recursos. A
tra característica do problema asso- continuo os algarismos da
produção.
produção total de carvão, lignicia-sc à necessidade de ampliar a Com duas empresas de mineração,
o
te, força hidrelétrica, óleo cru e
energia elétrica do pais. Aliás, é o Rio Grande do Sul
a coopcgás natural, cm 1956, foi defipróprio governo quem recomenda a rar com a metade dapassou
produção total
citaria. O déficit total de energia
A reorganização da mineração do carvão em bases mais téc- instalação de usinas termoclétricas, do pais. Ainda agora sua posição è
ria Europa, em 1955. correspon(Continuação da 2a. página)
a fevereiro de 1958) registra um
nicas possibilitará uma maior produção, permitindo, assim, a com- notadamente nos Estados carvoelros, bastante expressiva no quadro estaPara essas regiões, a dupla enxer- deu a 146 milhões de toneladas
aberta
em
sinal,
luta
esião
que,
por
saldo
Brasil
da dependência estrangeira. A mecade 8 bilhões e 384 milhões tia ainda é a técnica mais indicada, de carvão, estimando-se
pleta emancipação do
tistico, a despeito da participação
que atinde cruzeiros;
nização das minas c a introdução de novos processos para a ex- contra a escassez de energia elétri- crescente de Santa Catarina e Para- pitai essencialmente privado. De
por ser a que garante maior
gira a 195 milhões em 1960 e 441
No
salientar
é
ca.
outra
particular,
para
forma se ofereceu o Já co- d) facilidade de empréstimos ban- dução e maior resistência ao protração, sâo condições essenciais para que o país possa atingir o
ná. Frisamos que em Santa Catarimilhões
em 1975.
mal
cárlos;
objetivo almejado-. Segundo plano já em execução, a produção que em Santa Catarina e Rio Gran- na existem 27 empresas produtoras nhecido Instituto Agronômico do
das folhas
O objetivo da integração, vinacional deverá crescer de 2 milhões de toneladas para mais de de do Sul reina manifesto interesse de carvão miner.il, dentre as quais a Norte. Dispõe-se a fazer glebas e) prêmio — estímulo financeiro b) Regiões moderadamente afasta-'sando a «"montar a potenciali
em relação ao empreso do carvão Cia. Siderúrgica Nacional, no
2 milhões em 1060.
mo- mistas com seringueira e com planeconômica européia pelo
por unidade de área plantada. das daqueles centros idade
nas termoclétricas. No primeiro já mento a segunda do
Cumpre, a esta altura, uma retlcom
um tas para a alimentação doméstica,
pais
Recomenda-se, neste caso uma desenvolvimento mais rápidp^pbsuma
usina
em
funexiste
poderosa
à
base
de
12
hectares,
o.
com
dificuldade,
e
sem
arrastou-se
economia nacional, de possibilidades
volume
aproxima a 300.000
para re- ficação ao pronunciamento do ilus- enxertin, a de base, com clones já!?ÍVGl c,a Produção,
píeteride
ctonamento, c no segundo Irá fun- toneladas,quec se
venda a pequenos proprietários no tre deputado
¦¦ •
¦
'igualmente elevar o
estimulo do poder público, e multas. já tão minguadas,
a Carbonifera
Antônio Carlos Kon- selecionados
padrão de
para" resistência pelo vida
clonar, ainda no corrente ano, outra litana, com cerca de 165.000Metropoano
de
primeiro
de borra- der feito recentemente na Câmara- Instituto Agronômico
produção
tonelaEuropa
ao
na
mesmo
nivel
vezes atacada por maus brasileiros
do Norte, e
Importante organização do gênero — das anuais. O
PANORAMA UO CARVÃO
minas cha, que lhe garantirá, em 5 anos, Aludiu S. S. que a iniciativa pri- que apresentam uma produtividade do existente nos Estados Unidos,
a serviço dc países do além-mar.
produto das
Chnrquendas,
Usina
com
dc
a
BRASILEIRO
mas sem reforço substancial de
de boa pagar o lote. Êsse planoté de um vada não tem cumprido a lei que economicamente satisfatória
dos entraves,
Persistente, apesar
45.000 k\v e destinada a consumir catarinenses e é considerado
qualidade,
já é utilizado em Vol- alcance extraordinário e.'só o ca- obriga as indústrias de artefatos de
chegou, entretanto, ao nosso século.
O Regiões muito distantes e dc scu potencial de energia não poanuais
carvão.
260.000
toneladas
de
ta Redonda na produção dc coque pitai público poderá executá-lo.
O carvão nacional está à altura ric
derá haver aumento da produção
borracha a inverter 20% do seu lu- acesso dificil, cpmo altos rios e
E a verdade c que o carvão indígena
Ao lado dessas medidas a REBAP cro liquido em plantios de serln- giões de fronteiras, onde, náo remetalúrgico. No Paraná existem 4
nas atender às nossas necessidades ou
serviços
prestou assinalados
APLICAÇÕES
só européia. Não poderá, portanto,
empresas de mineração de carvão, aprovou o Plano Nacional de Plan- gueira, de acordo com a Lei 30.694 a dupla enxertia como a enxertia a integração alcançar nenhum de
duas grandes guerras. Nè.sfe par-1 polo menos, em grande parte Isso é
objetivos.
futuro, Como se evidencia,' a .indústria rio sendo de 70.000 toneladas anuais a tio de Seringueira, em vias de pro- (1952), de inspiração do ministro de base, são atualmente impraticá- seus principais
A
ticular tem um sentido eloqüente: possível no momento; dc
gramação, da ordem de 100-000 Joáo Cleofas, de quem S. S. foi veis, em face às dificuldades de União Soviética, segundo declaicrvlu á indústria e á navegação de com os trabalhos que estão sendo carváo tem por objetivo atender ás participação do Estado,
rações de Kruchev, pretende,
Uma Segundo os dados oficiais, a mine- hectares, distribuídos em quotas de chefe de Gabinete. As Companhias transporte
cabotagem, demonstrando que não realizados atualmente pela Comissão várias necessidades do pais.
dentro do quinze anos, ultrapasera preciso pedir o concurso do pro- . Executiva rio Plano do Carvão Na- delas consiste em transformar-se em ração de carvão no Brasil só tomou 60% para a Amazônia, 20% para a Pirelli e Good Year, no Para PiresPara
estas,
IAN,
recomenda
o
o
sar a
industrial dos Eselé- impulso a partir de 1930, quando se Bahia e 20% para Sáo Paulo. A ta- tone, General e Dunlod (estas duas
ca- eional e pelos mlncradorcs dos Esta- elemento gerador rie energia
duto estrangeiro. Demonstrou
de pé franco, obedecendo às tados produção
Unidos. Mesmo que o não
balmcntc, mas, terminados os con-! dos, poderá dispensar a cooperação trlca; outra, consiste no aproveita- registrava um total de 1.046.975 to- refa é realmente gigantesca e bas- em fase de aquisição de terras), na plantio
técnicas
êle
estabelecidas
por
Jâ
consiga, não so
em dúvida
conti- | de além-mar. Para ésse resultado é mento da pirita do carvão para a neladas. A partir daquele ano regls- tante realista sobre vários aspectos.' Bahia, estáo plantando seringueira
flltos bélicos o nnsso pais
Nessas áreas, o
de se- que os russos têmpõetodas as
protrou-se aumento de volume, sendo Não desloca o eixo da Hevca do se- em grande escala. Não creio que o rlngueira deverá serplantio
encarado, so- babilidades
atingir o stnnque em 1942 o total subia a 1.774.651 tentrião brasileiro ç dá-lhe,-por estejam fazendo dentro do limite bretudo, como medida flxadora do dard de vida deeuropeu
—
isto dctoneladas; cm I!M.r- registrou-se
o conseguinte, um realce majoritário de 20% do lucro líquido, e se não homem, assim garantindo a integri- vido
tão .somente no Impulso convolume de 2.078.256 e a seguir os I na proposta. Açode, e náo podia o estiverem, culpa cabe ao Decreto dade territorial.
tlnuo
a União Soviética tem
números oscilaram entre 1.958.000 e: deixá-lo de fazer, a outras regiões 35-371 (1954) cuja redação ambígua
Elaboração definitiva r exe- sabido quo
dar, om escala muito mais
ecologicamente favoráveis à serln- definiu que a execução dos planos ™fnan0,„°iiftpl«™„«.
2.258.000 toneladas.
»
P°i°amc,lto
elevada do que a Europa, às suas
gueira, e economicamente mais for- aprovados pelo Ministério da Agrl-j
c"
de Côrça em todas as forao ctiinp
tes que a Amazônia. Náo me pare- cultura correspondem
cumpripondem
"
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Sw«S«,°.
&EPS&
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Bnnco
de
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PERSPECTIVAS DO MOMENTO ce da melhor
Crédito
pclo
justificativa, assim, n mento daquela primeira Lei... 0! 1 da Amazônia do relatório anual \ masÀ de „,- energia
_T
critica superior feita a essa dis- que é certo é que plantios estão
Os se.s países
quo criaram, cm
As reservas carhonlfcras rio Bra- tribuição por ilustre parlamentar sendo feitos, e os corri a todos, faz de 1956 de sua Presidência, medlan- 1955, a Comunidade
do Carvão
ação
conjunta
te
dessa
a
entidade,
sil são calculadas em 600 milhões de no Senado da República.
pouco mais de um mOs.
da Superintendência do plano de |e dn Aço, examinando sob todos
toneladas existentes nos Estados suDentro da conjuntura brasileira Valorização Econômica da Amazô- os. ângulos, inclusive a do temúltimos Por uma questão de bairrismo,
Unos. Entretanto com os
da
borracha, o pronunciamento da nla e do Instituto de Imigração c po de provável exaustão, a graou
melhor
compreensível
posto,
por
verificados
no
Norte
indícios
do pais, motivação de amor è
viciado da escassez, decidiram
foi de largo alcance, e en- Colonização.
REBAP
região,
é
naé provável que dentro em pouco tural
também unir-se para ativar o
mencionadas
medidas
—•
tre
outras
se
almeje,
ela,
todas
já
que,
Obtenção
Lei
para
da
estabeleque
seja elevada aquela estimativa.
as iniciativas que venham a bene- podem ser destacadas as seguintes: ça a Tevlsão semestral dos preços desenvolver o aproveitamento da
Embora diminuta, a área carbont- ficiá-la e a engrandecê-la. De uma mais pertinentes:
oficiais da borracha, tendo em vista energia donuclear, dentro do profera conhecida poderá abastecer o posição mais alta, de onde se vá
presidente Eisenhower
Organização mais adequada as alterações verlficndns nos seus grama
de "átomos para a paz." InstiEsta os horizontes das regiões se con- do trabalho nos seringais nativos, cursos de
pais através de muitos anos.
sem retronti- tuírnm também
produção,
a EÜRATOM, da
circunstância é bastante expressiva fundir, a perspectiva da fração se
não só a elevação vidade, transferidas
automáticacomo sc sabe, a Inglaterra
à vista da necessidade de incremen- pqrde na amplidão do todo, e é o compreendendo
como a me- mente às Indústrias de artefatos as qual,
sua
da
produtividade
nâo participa. Mas foi precisatar a produção, que, conforme sa- conjunto que impressiona e real- lhoria das suas condições huma- diferenças verificadas.
lientamos, ainda não atinge 2.300.000 ça. Um plano tem que ser realista nas.
— Concessão de tratamento trl- mente a Grã-Bretanha a nação
quo cedo se destacou no
toneladas. O plano da
Comissão dentro dn realidade, e êsse de planDistribuição de assistência téc- butário e cambial ric exceção para européia
aproveitamento da energia nuExecutiva prevê a possibilidade de tio de seringueira está nessas con- nica apropriada, visando ao nper- sj Amazônia, no setor da
produção çlear para fins econômicos — e
uma produção de 4.000.000 de tone- dições.
íeiçoamento dos métodos de ex- nele sc destacando suspensão da cónti ,u;i
sendo n m
,.••;„,¦¦
',?.?."
ladas anuais. Com este volume se!'"
A
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pars
L*% o os nnípronunciamentos que
cio país e satisfazer os reclamos da
tío c de sernambi coagulado em mifdade da Indústria extrativa e|scsJ dil eÜRATOM, poV sua vez
importação por países vizinhos, como vidade brasileira pode mostrar de blocos, bcm àsim .de sernambi con contribuir para que,i mesma nossa
Sc dentro de dez Sos â
o Uruguai c a Argentina, que
já unanimidade de opinião, pois sua j
nas igelinhas com ácido ser aplicado, benefíclando-se de |23%.
enercia
nuclear nãí
nfoir.V
uliliz.iram o produto brasileiro por aprovação foi íeita por serlngalis- guiado
I
intensificada,
condições
às
ser
idênticas
oue
deve
prevamais facilidades n Gri-Brfcllinha
ocasião das duas grandes guerras. tas,, seringueiros, industriais, ban pirolenhoso.
temde
lecrm
nas
repúbliens
limítrofes.
economia
apreciável
satisfazer suas exiitft rh-!'
queiros e técnicos da Amazônia, da pela
de quer no que se refere ft borracha, para
I
lera- qUe |mnortor ^2% o r,rcrunô
Bahia e dc São Pnulo. E' um do- po que apresentam estesao tipos
O CARVÃO NA ECONOMIA
serlnno
tange
outras
matea
quer
que
EÜRATOM côrca de 33% Mas
cumento de positiva maturidade e fabricação, permitindo número de j rins-primns
NACIONAL,
características da rn- há prognósticos favoráveis.
compreensão, quo encara o proble- gueiro trabalhar maior
Os
ria
mee obter um produto
gião
técnicos admitem
a Grãque
Produto de primeiro plano para o ma da borracha brasileira do al- árvores
volume;
mnior
lhor qualidade e em
A execução coordcnnda dessas
atingirá em 1965 tuna
navega- to para abrangê-lo num todo.
fomento da indústria, da
Melhoria de sistema de trans- medidas resolverá a crise brasilei' [Bretanha
capacidade de 6 milhões kw e
Uma das questões mais sérias
ção. rio transporte ferroviário e para
outras finalidades de grande alcance dêste pais é a do financiamento dos porte.Aplicação de assistência finan- ra de borracha e é necesr.ário que aquêlè grupo poderá chegar a 15
elas sejam executadas por várias milhões kw em 1967. Quer dizeisocial, o carvão constitui um dos grandes planos nacionais. Só para ceira suficiente
para o êxito da razões já expendldas, c por mais ein 1960, a Inglaterra já lera esmaiores esteios da economia curo- ilustração, convém aludir que pe- empresa.
uma que merece nosso cuidado: tabilJzadp
import: ção do compêia. No Brasil êle poderá exercer los idos de 1951, uma comissão de
—Desenvolvimento de progra- gradativa gravitação das nações bustivel, o a
estrangeiros,
ilustres
técnicos
dois
que o grupo do EUum papel preponderante em benefisobretudo,
visando,
agrícolas
orientais na orla comunista.
RATOM pretenda conseguir três
cio rio nosso progresso, desde que a convite do governo brasileiro, mas
as culturas de gêneros essenciais,
E' necessário produzir borrachn, nos depois. Por outro lado, calseia devidamente amparado pelos apresentou um plano qüinqüenal nas
próprias unidades de produ- e multa, no Brasil e finalizo com as |cul.'i-<;e que a energia nticlenr
de 70.000 hectares de seringais nopoderes públicos.
borracha.
palavras que terminei o "odocumen-1 provera ipenas 8 por c-ento da
No instante qué passa os minera- vos, cujo primeiro nno de traba- çáo deCriação de serviços eficientes tário
básico da REBAP:
impacto força tolal do qne a Europa Ocidores se acham vivamente empenha- lho seria 1953, e cujo término scassistência sanitária c social.
que as importações de borracha j dental necessitará em 1975. As
dos em elevar as condições do pro- ria 1957, e da ordem de 1 bilhão de
Revisão do mecanismo de disvem pressionando nossa vantagens econômicas do empréduto. a fim de que sua ação sc faça de cruzeiros. A falta de npoiamen- j tribuição das artigos dc maior ne- estrangeira
de
balança
sua
pagamentos é mais do!go dá energia nuclear podam ser
impossibilitou
financeiro
to
sentir em um amplo ralo de ativldaà vida nos seringais, co- que substancial pnra que tratemos jacentuadas, mas ainda estamos
cessidnde
execução.
des. Resta sup-lmir de vez a buroComn efeifo, o uso de perucas ou cie outros
gêneros alimentícios, roupas e na linguagem dos economistas, da longe de sua predominância abO novo plnno da REBAP prevê mo
cracli e a incompreensão de muitos
medicamentos, material substituição de importação. A ne- soluta sobro a energia clássica
tecidos,
em terno do carvão nacional. Mais crédito de várias ordens, de cerca
etc., a fim de tor- cessidnde de um pnls produzir dlvl- do carvão, durante, pelo meiios,
trabalho,
artifícios serve apenas para avivar a Iempara
do que isto, resta confiar nos desti- re 7 bilhões de cruzeiros:
acessíveis.
mais
ná-los
sns no mercado exterior eslá a!duas décadas. Mesmo quando tinos da indústria carbonifera, mesmo a) orçamentários normais;
branca de sua calvície, mas nada faz para
Aprovação de uma emenda á mostrar que o critério da substi- verem atingido ao máximo desenInconcebível
seria
destruir
extraordinários;
b)
m
extraoramanos;
irei
porque
oue determine que a Suncrln tulção da importarão de borracha volvimento todas as suas fontes
ágios, cujo balancete
um trabalho nue vem sendo realiza- c) saldo rios ágios,
acabar com ela. Portanto, se a calvície lhe
do Plano de Valorização satisfaz indiretamente essn neces-!de potencial, ainda assim a Eu{Sfia
do
(referente
do
Banco
Brasil
do há mais dc um século.
Econômica da Amazônia entregue sidade. ou seja. aumentando nos-;ropa le,á que Importar metade
parece desagradável, como de fato o ó,
ao Banco de Crédito da Amazônia sa produção, deixaremos área livre da energia necessária no seu conmais 10% da verba anual recebi- pnra aquisição de outros bens, sem;.sumo.
A menos que até lá o
nâo procure disfarçá-la.
da da Uníáo, para que seja aplien- perder ("e perspectiva que podere- combustível atômico se lorne mal»
conmos voltar ao comércio exterior, e acessível em quantidade e preço,
da tào somente nas operações
cernentes ao maior rendimento da nesse caso estaremos diretamente posto que ainda nem so firmou
Combafa-a eficientemente, recorrendo ao uso
produção dos seringais silvestres, produzindo divisas E', nsslm, o au-;critério .sobre o tipo de reator
mento rir produção rie l)nirn"ha, mais conveniente a ser adotado
localizados na área Amazônica
da loção TRICOMICINA, cujos componentes
Atribuição dc recursos maiores um crande negócio para o Brasil" na Europa,
Em foce da impossibilidade de obtenção de minério de ferro ou especiais às Inspetorias Regloestimulam o bulbo capilar e ajudam a nana Europa, onde a produção das minas está antecipadamente nals do Serviço de Proteção aos
vendida às principais empresas siderúrgicas daquele continente, índios das regiões onde existem sctureza em seu trabalho de recuperação dos
MVk
industriais europeus estão fazendo gestões para adquirir o mi- ringals nativos, a fim de que estes
T__ffi
nério na América Latina, inclusive no Brasil.
cabelos perdidos.
possam fornecer o maior rcndlmenA êste respeito, o Escritório Comercial rio Brasil etn Nova to em borracha, garantidos os que
Iorque, vem recebendo numerosos pedidos dc informações de nele trabalham contra os ataques
ongrupos interessados em financiar a pesquisa e extração rio mi- rios sllvicolas, comuns nos rios uma
TRICOMICINA — combate a calvície
nério em nosso país. A mais recente dessas consultas provém de é::tes nno são objeto de
da Holanda, de onde se oferece financiamento para mineração, conveniente assistência
CU MODERNIZAR
Inclusão das seringais silvesdetém a queda dos cabelos
indicando-cc, por outro lado, grupo interessado na compra desse
três nas áreas de Heveacultura. a
minério em nosso pais.
SUA
SUA TORREFAÇÃO.J
TORREFAÇ*OJ^£^j*elimina a caspa e a seborréia
Essa eferta revela oue o Interesse pelos investimentos no fim de que as seus ocupantes pos^^
Brasil continuam em plena expansão, não -se achando confinado sam, no devido tempo, dispor de
unidades produtivas de sentido raà produção de artigos de consumo ou equipamento pesado.
eional
Reapresentação ou prosseguimento do projeto de criaçfio das
seringais — escola na região amazônica, como centros de extensão
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buir semente?, mudas e outros materia is agrícolas etc
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TEMOS
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Condicionamento das técnicas
dt paíarre-itos. Teçam pro»peetoj.
de formação d? seringais provenlentes de plantios, na RegiAo
FABRICANTE:
Amazônica, ao fator distância e à
'Cia,UUA.de
acessibilidade das áreas onde fot
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Reorganização da indústria carbonífera nacional
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dutores centro e sul-americanos se reservados e aguardam a nova
teriam o beneficio da aplicação safra. A indústria de chocolate,
africanos perfazem apenas 5% das futuras tarifas, pelo menos atingida, já uma vez, por uma
do total rias importações da Ho- no que diz respeito à Alemanha. alta de cacau mostra certa reltilanda, 47n das da Itália e apenas
Quanto aos demais países, es- tància .a cair na mesma situação,
2% das da Alemanha Ocidental. tipularam-sc certas cláusulas. Os temendo que os consumidores
A maior parte deste cafés são países Benelux, atualmente, sem não acompanhem um elevamen(Continuação da Ia. páginEw I são. O crime único do capitão "robustas", indicando um cálculo ônus alfandegário sôbre o café, to do preço do produto final.
(Conclusio da última página) tada por especialistas estrangel-j tentativas para instalar outras;
Henrique Galvão era ter-se rcapvoximativo que as importa- obtiveram o direito de manterem Acresce ainda que se refrearia a
ros dc grande valor. Algumas re-; fábricas.
cho de Angola. U:ge, com o sou; voltado contra as condições de ções de "robustas"
representam êste regime para uma parte das tendência incontestável para um
alumínio em lingotes. Em 1954, vistas especializadas
estas
italianas têm
Açúcar e do Al- clima temperado de altitude se: trabalho cm Angola, t por
de café suas importações. No caso da aumento do consumo dc chocolaimportações
das
10%
produziu 1.462 toneladas. Em. elogiado os nossos vinhos. Agora,' O Instituto do
cool andou preocupado com a ins-: presta para o cultivo do arábica.) e outras razões que tenho afirfiliados, Itália, combinou-se quc durante te, em vários paises.
efetuadas
paises
1955, 1.664 toneladas. Em 1956; chega a consagração definitiva;
pelos
talação de fábricas de celulose c Mas as terras são muito fracas. mado ser o café africano o café
Econômica Eu- quatro anos depois de decorrido
6.278 toneladas. A produção de
do resultado
A manifestação
O Brasil se prepara para ex-i papel, cm Pernambuco e Alagoas. As glebas aproveitáveis são mui- dos escravos. Parecc-mc não ter na Comunidade
o período
transitório de doze definitivo da safra de 1957/58,
1957, ultrapassou as 10 mil tone-'
vinhos. E não os exportarál Trabalhariam com bagaço de ca- to diminutas e esparsas. O café exagerado. Sim, porque fora de ropéia.
portar
Tomando em consideração o anos, este país poderá importar|cm Gana (194.850 t) deu aso a
ladas. Espera-se que cm 1960, o: para colônias africanas, nem mes-]
arábico, como todos sabem, é o Angola as condições não são rhií- ponto de partida do regime al- certos
contingentes com taxas j observações sòbre o caráter altaBrasil esteja produzindo aproxi- mo para países latino-americanos na. Infelizmente parece que a; café de boa bebida- Há, porém,; lhores. Às vezes são até piores.
íandegário, ou seja a situação inferiores a 16%, que favorecerá, mente duvidoso dos cálculos prémadamente 30 mil toneladas de que ainda não fabricam vinhos! idéia do Instituto não encontrou j
creio
exposto,
do
pofase
possibilidades de produ-! Em
atual, constata-se uma diferença provavelmente, o aumento das vios das safras, pois as primeiras
alumínio em lingotes, graças aOj ou os fabricam de má qualidade,1 muita receptividade da parte dos; grandes
ção do café robuta, café de má der chegar às seguintes concludo ônus tributário importações rie cafés centro e estimativas particulares
falaconsiderável aumento das fábri- como o Paraguai, a Bolívia, a Ve- usineiros. Não quiseram imitar osj bebida, sem aroma e sem sabor. sões: a — Convém indenizar os considerável"
j vam de cérca de 250.000 te as
incide no café. Enquanto sul-americanos.
cas existentes. As possibilidades nezuela, a Colômbia, o Equador e colegas mais evoluídos quc mon-| Se os preços se mantiverem mui-! cafèzais velhos, antieconômicos, que
aboliram
sc
Benelux
nos paises
Resumindo, não será ousadia j primeiras estimativas oficiais dc
do Brasil, neste setor, são impor-1 o Peru. Exportará para a Argen-j taram fábricas semelhantes erm to altos e continuar o atual re- e substituírlos por outras cultu- os
impostos, na França, os cafés
a
tantíssimas.' Tudo indica que cm tina, que tem ótimos vinhos e ex- Piracicaba (São Paulo) e Campos gime de trabalho, quc às vezes é ras; b — baixar o preço do ca- coloniais sc beneficiam dc uma afirmar que as repercussões da 1235.000 t. Considerando quc
de ..
futuro próximo o Brasi! será um; porta champanha para os Estados' (Rio de Janeiro). É lastimável. O uma escravidão disfarçada, algu- li. de modo a impedir o aumento isenção e os cafés de outras pro- criação do Mercado Comum Eu-!safra média no qüinqüênio
ropeu no comércio rio café não i 1952/53 a 1956/57 íoi de
dos grandes produtores mundiais I Unidos. Exportará também pata! Instituto não deveria desistir.
mas colônias poderão aumentar dos plantios de café robusta e veniencias pagam 20% ad va- serão tão desfavoráveis como se!230.807
t, a última safra foi peNordeste
agora
o
muiFelizmente,
tornar
antieconômicas
dc alumínio cm lingotes.
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consideravelmente
produção até
a .Alemanha, que fabrica cxce-!
lorem. Na Itália, os direitos
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a
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primeira
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São
produtor, lentes vinhos. E ainda exportará
cafeeira. Como há quem negue a tas de suas
fandegários quc oneram o café
tf nor desde 1952/53.
brasileiro de alumínio cm lingo-| para a França, o maior produtor! papel e fábrica muito grande, escravidão disfarçada existente novos mercados para o café, não rão vão além dé 8% ad valorem.
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Os importadores liamburgueA
SITUAÇÃO
fá-,
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Brasil.
tes. Minas Gerais vem cm segun-j mundial de vinhos c produtor de uma das maiores do
cm algumas colônias, direi em esquecendo os países dc além Na República Federal da Alemãassim como os industriais de
ses,
brica será montada pela firma poucas palavras, o que ocorre em Oder-Ncissc, Polônia- União So- nha, os direitos
alfandegários
do lugar. As maiores posslbílida- ótimos vinhos.
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tensão
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viética, Hungria. Romênia, Iugos- (sem outras taxas menores e compradores, originada pela im- í Ocidental aguardam com grande
brasileira Klabin, a única que fa- Angola,
des estão no Nordeste.
A exportação de vinhos quc se; brica papel de imprensa cm nos-i
— sem o imposto do café, ainda
Por lei, os negros são obriga- lávia, Tcheco-Eslováquia; d
compensadores interesse o Congresso Internainiciará cm breve será uma gran-| so
em posição de preços
"CACÉX" c do cional rio Cacau, a se realizar,
importam
como matéria- dos a trabalhar nas próprias ter-, trabalhar toda a América Latina mais elevado)
A INDÚSTRIA DO CIMENTO [ de
país.
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DM. 1,60 p/kg.',
resíduos
Board" continua a em Hamburgo, por oferecer uma
ras ou como assalariados cluran- para que
uma prova de nossa capacidade eprima
caroá, bem como bagaço de ca-( te seis a oito meses do ano. Os atuais condições de trabalho das mando por base as últimas cota- caraterizar o panorama cacauei- excelente oportunidade de troA indústria do cimento, impor- dc realização.
vol—
à
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na. Fabricará, ao que parece, pa-; administradores visitam as al- colônias africanas; c
ro.
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— por kg, 32%!
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mente no Brasil. Km 1939, o Bra- A PRODUÇÃO DE AÇÚCAR sua produção anual ultrapasse as vem ir trabalhar obrigatòriamen- Basta que sc tornem
Comum, esta previsto que, nai la100 mil toneladas.
te nas fazendas. Determinam r, iònomõs.
sil produziu apenas 698 mil tonc-J
1937;
As Importações dc cacau cm 10565 e 1337;
se final, os cafés dos territórios
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dc
cafés
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1956, porém, a conjuntura brasi- ra ano. A última safra elevou-se cará a ser devidamente aprovei- Afastam-se da família, por muiriam onerados dc 16% ad valoas impor- África Ocidental francesa
tos meses, mesmo contra a vonleira melhorou consideràvclmen- a 42.684,000 sacos dc açúcar usi- tada.
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Britânico
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10,2
possível pensar numa . vida hu- ticamente negligivel para 170 mil i aluais direitos. Como
1.024.000 toneladas. No mesmo gar, com 11.972.000 sacos. O Rio
Ceilão
milde mas condigna, uma vida dc libras, cm 1957.
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< de Janeiro com 5.250.000 sacos foi
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portadores, dos atacadistas c dos Costa Rica
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retalhistas, são calculados num Chile
ARROZ DA CHINA PARA
nas colônias africanas, é tratado
1.450.000; a Turquia, 972.000 to- locou-se cm quarto lugar com ... ACIDENTES DE AUTOMÓVEIS
2.836,0
J. 624,3
O JAPÃO
regime cumulativo, isto é, cada Equador
em regra de modo revoltante.
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duzira 2.057.000 toneladas dc ci- quinto colocado, produziu
Guiné Portuguesa
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rém, não passa de um interme- Segundo fontes comerciais geral- gens à base do preÇo que êle Haiti
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independentes,
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57.1
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mento de Alimentação, que impor- tos alfandegários permitiria uma Libéria
A produção brasileira tlc ci- j 1.215.000 sacos de açúcar usina.
Para uma população de 91 mi- inteiramente diferente.
10.8
laclores nipônicos adquirissem 30 i redução do preço a retalho de, México
mento continua a aumentar con-, Produziram mais dc 100 mil sa- lhõcs de habitantes,
o
Japão
disHenrique
GalOs
15.0
mil toneladas de arroz não bene- mais ou menos o dobro, ou sejam Moçambique
sidcràvclmcntc. Em 1960, o Bra- cos dc açúcar usina: Paraíba, ... | põe dc 1.700.000 automóveis e os vão e portugueses
5.411,0 12.280.7
Carlos Selvagem escreve- ficiado, da safra velha, para cm- !IDM.
1,60 p/kg., ou 10% do Nigéria
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sil deverá produzir mais de 5 845.000; Sergipe, 800.000; Paraná,' Estados Unidos, com 171 ou 172 ram um livro cm
Nova Guiné
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"Im- jbarques antes de outubro do cor- j atual preço retalhista. É eviden- Samoa Ocidental
milhões dc toneladas de cimento.1 800.000; Rio Grande do Norte, milhões, de 67.000000. No Japãn. volumes. Denominaram-no
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; rente ano.
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Departamenaquele
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Santa Catarina, 120.000. Estes são acidentes; nos Estados Unidos, ..;
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nada
conheço
de
Sôbre
comassunto,
o
Japão
o
insistiu
2.139,8
1.82J.7
em
to
que
Venezuela
| 38.500. Por que tamanha despro-j
consumo de café.
O Brasil não mais importa ci- os produtores médios.
arroz da safra nova, depois
mais completo. Tratando de AnOra, como os cafés africanos,
Sáo pequenos produtores: Cca-'| porção do número
mento. Espera-se uma discreta
de desastres; gola dizem que o Estado impõe jprasse
no
enficando
dc outubro próximo,
bilidades do mercado consumidor
os robustas, não FRUTAS CfTRICAS
exportação para o Paraguai c a rá, 48.000 sacos dc açúcar usina; nos dois países. É que ainda ro- ao prelo "o dever moral de tra- tanto, a transação na dependência especialmente, aceitação
alemão, vem o Escritório Comerna
Aletêm
grande
Goiás, 25.000; Mato Grosso
dam pelas estradas dos campos e balhar". É a escravidão disfar- do volume da própria safra nipôBolívia.
Por ocasião da Assembléia Ge- ciai do Brasil, na Alemanha, pronão
corresmanha
Ocidental, por
25.000; Maranhão, 6.000; Pará, .. das ruas das cidades mais popitnica de arroz.
Noutro trecho afirmam
ao gosto do público, é ral da Federação Central dos Im- movendo estudos dc interesse das
O BRASIL EXPORTARA
2.000; Piauí, 1.000 sacos.
losas, no Japão, os mais antiqua- cada"o despovoamento de Angolaque
Comerciantes por relações comerciais teuto-brasi•;, As mesmas fontes acrescentaram ponderem
muito provável que os paises pro- portadores de c Frutas
O Brasil voltou aos mercados dos tipos de automóvel, velhos e
declarou-se leiras.
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Ainda há quem fale mal dos Hoje, c um dos ffrandes exportacom
ge acudir". Êste despovoamento é
rêsses da engenharia dos Estados preço, nos próximos meses. No após os necessários contatos
estudo
vinhos brasileiros... Fala por há- dores. A China importa grande dentes, são a causa deles. Em Tó- ocasionado pelas condições de FOB CHINA, cm contraposição ao Unidos,
o
hamburguês,
o
mercado
8.500.000 habitantes,
com
ano de 1957, as importações dêspreço situado entre 31 c 52 libras
referentes à
bito c por força dc rotina, Dc fa- quantidade dc açúcar brasileiro. quio,
O acordo econômico quc os Es- te setor aumentaram 17% cm re* das possibilidades
existem de 12 a 13.000 táxis cujos trabalho. Os angolanos emigram esterlinas, sugerido por Pequim.
bananas.
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são explorados por 300
lação a 1956 e atingiram a casa
Tais conclusões, posteriormente,
brasileiros eram ruins. Depois, do consideravelmente, de ano painfluir a deem fevereiro último proporcionou dos 2 bilhões de marcos- A alta,
ENGENHEIROS DOS ESTApequenas empresas. E, a propó- nhas. Tambémda deve
durante
família
começaram a melhorar. Hoje, te- ra ano.
longo
sorganização
a
prazo, sobretudo as frutas cítricas, cx- divulgadas pelo órgão especialià Polônia créditos
sito. São Paulo tem 13.000 táxis
DOS UNIDOS NA POLÔNIA
— OBST und GEMUESE —
A sisumos alguns vinhos comparáveis
permitindo-lhe comprar, entre ou- plica-se'pela diminuição das ofer- zado
contra 5.700 em Londres. ,Os téc-j seis a oito meses do ano.
"The
dc 1957, foram considea
outubro
PAPEL
NO
NORDESTE
Obser- Laços mais íntimos deverão ser trás
coisas, equipamento para
aos melhores. São muito bons alnicos ingleses que vieram estu-, da revista londrina
dos fornecedores tradicionais, radas de grande
para r
há algumas semanas protes- estabelecidos, este ano, entre as indústria alimentícia c para as in- tas
proveito comerguns dc nossos vinhos dc mesa,
dar a situação da policia paulista,) vcr" "contra
menor escala, desenvolvimento do
assim como, em
nosso
a condenação, em Lis- indústrias polonesas — nas quais a dústrias metalúrgicas c dc couros.
Existem apenas duas fábricas estranharam o grande número dc tou
Temos também champanhas apremedidas protecionistas. Ês- cio exportador brasileiro visto ter
prioridade no acordo pelas
ciáveis, A existência de bons vi- de papel no Nordeste. Ambas sc carros de aluguel em comparação bon, do capitão Henrique Gal- modernização da produção é uma Constituem
te último argumento foi, entre- sido a averiguação feita com "mi*
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tais. No corrente ano, a Polônia longamento
da isenção de direi- cicutí/icn", na apreciação daquela
importará cerca de três vêzcs mnis tos alfandegários
dos citros, até importante revista especializada
equipamento capital norte-amerinos últimos no assunto.
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cujos resultados foram transmicomércio com o mundo do dólar,
no ano passado, em resultado do preços das laranjas subiram de tidos aos órgãos interessados, no
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declínio das taxas de fretes c ou- mais de 100% dentro de poucas Brasil_
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Em resumo, a situação, assim
trás. Segundo os observadores, cs- semanas.
st soma deverá ser também dispense apresenta:
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dida no campo de mercadorias ca- IMPORTAÇÃO DE FUMO
671 toneladas
1956
pitais.
887.000,00
DM.
O interesse (los Estados Unidos
No ano de 1957, as importações 1957
507 toneladas
no comércio com a Polônia enconpara a RepúDM. 872.000,00
tra-se refletido na composição de de fumo em bruto
uma delegação comercia! dc qua- blica Federal da Alemanha auum
de
7%,
atingindo
mentaram
deixar
deverá
(ro membros, quc
concorrido, em
tendo o Brasil
Washington em futuro próximo, total de, aproximadamente, 75.000 1956, com 78 toneladas, no valor
num
valor
total
dc
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milhões
t.,
o
este
Será
com destino à Polônia.
de DM 66.000,00 e, até novembro
segundo ano consecutivo em que os de marcos. As importações dc fu- de 1957, 28 tons., ou sejam ....
charutos
cêrmo
atingiram
para
Estados Unidos enviam uma dele24.000,00.
ca de 15.000 t- Verifica-se um au- DM.
gação comercial a Varsóvia.
Os maiores fornecedores foram
Colómdas
da
mento
importações
Os homens de negócio incluídos
Portugal, União Sul-Africana e
na delegação nor-americana foram'bia enquanto as importações do Jamaica, respectivamente, com
Brasil,
República
de
Cuba
c
da
retirados da indústria dc máquinas
286 t. — DM. 501.000,00 (1956),
mantiveram os M-L77
motrizes, da indústria de máquinas; Dominicana
toneladas — DM'7776 000 00
'íiir^.
r)M 12400o' 00
para os alimentos c da indústria ;veis dos anos anteriores. Fazem0fi , _
:20
,'
ígnnooo'
química. Em ' junho próximo, a de-ise sentir os fornecimentos em; (1956),
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DM
20
tons.
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DM.
llecerá, por assim di- trânsito pela Holanda. Registrou-!
ó'?'': f„ o^ns —L
legação estabele
r.™ nn nnssi 22 tonelazer, seu quar tcl general na Feira se uma diminuição considerável Ivi A'~
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das importações
que 5™
de Poznam.
portaçoes da Indonésia
¦*?,.?M. 1.8,000.0.0JMMV
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não vão além dc 80% das cifras
,„.:cI,.,j,. „,_. inc.
O abacaxi brasileiro, após um
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conseqüências (|0|Om princípios de janeiro do 1958,
mem que as
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&i/K! Stf
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nòmica Européia
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*Í8,S
»
Af*.;;*ra
favorável.
—
Na tercei- de maneira
PÔRTO ALEGRE,
»"» de 0,60 a 0,75 DM. por
ra semana consecutiva, os ágios passagem para as tarifas alfan-ía
do dólar para a Área de Comer- degárias nri ualorcm encarecerão:quiiogiama.
Ademais, tio setor¦ d* conicruos
cialidade Limitada sofreram rc- consideravelmente, os fumos de: enlatadas, ocupa o abacaxi
posição
dução cm seus preços. No leilão alto valor. Acresce ainda quc. até vantajosa,.no mercado alemão.
¦—.—¦
....„, decisão
náo «=
sc tomou
w...y., uma
.flgfl
agora, ...»dólares »Buk.,
de anteontem. 248 mil
E
|mnnrtae5ea «tin.
ACI foram .ofertados c, inteira- quanto a integração do fumo Clli,,™ m Sr
nnn nnn nn e,„ ^
3^000.000,00
de jamente, arrematados com cotações bruto no setor agrário ou no se-^^M.
dc 19"
*
inferiores às registradas no últi tor industrial. Também ainda c ™rro
SCT&0
39.592
000,00.
mo pregão.
impossível prever como sc reflc- DM.
Principais fornecedores foram
Na categoria geral, o dólar ACL tira n~- iirmnrtacõcs de fumo a »™ai,
cm 1956, DM. 23.146.000.00
baixou k, 20 no mínimo e 3,50 Òrga,"
zação11^ SfzSna dü co'. i
organizaç
no máximo, enquanto que, na ca- mércio livre que, provavelmente e. cm 1957. DM.30.250.000.00:
China, cm 1950, DM. 8281.00,00
tegoria especial, sofreu uma rc- abrangerá produtores dc fumo
c, em 1957. DM. 5.787.000,00.
dução dc 10,60 no mínimo e 9.40
Sendo o Brasil um grande prono máximo. Todas as
demais
dutor dc abacaxi dc superior quaofertadas; dólares convênio com POSSIBILIDADES
A fim de inforrhar os exporta- lidade, verifica-se oportunidade
Chile, Hungria c Uruguai voltatombem estará
ram a sobrar, inteiramente. (Asp) dores brasileiros sôbre as possi- para o seu comércio exportador.
(Continuação da I.» página)
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automobilística j

te

a

FEDERAL MOTORES
valioso elemento no
desenvolvimento industrial do

país, a Federal Motores S. A.
aplicará em seu programa de
oçõo a expressiva soma de
300 milhões de cruzeiros I

S.A.

Atendendo ó umo tarefo imposto pelos próprios exigências nacionais, a industriar
automobilístico caminha a largos passos, rumo ó produção de oulomóveis, Ppes e cominhõei
com resultados práticos qüe dia a dio robustecem a confionça nacional.
Enlre enes empreendimentos e estruturada para a produção de caminhões de grande

FEDERAL MOTORES S. A.

tonelagem, figura a Federal Motores S. A., escudada numa tradição de mais de IS
anos de operações comerciais no romo automobilístico. Desse modo, quando se
"Festivol
da Industria Automobilística", o Federal Motores S. A. também
realizar no Brasil o
estará presente, ao lado de outros organizações empenhadas no mesmo propósito de

Pagamento de Dividendos

emancipar o pois da onerosa importoçõo de veiculos rodoviário»»

FEDERAL MOTORES

S.A.

m

Mts&v&f-v tUm —.....a..*'.^

Av. Seira Mar, 216, grvpo S04,

HL 42-436*

O prtgroma óa -xlv-tna
automobilístico prevê um io*
v-stimtnto d* quatt 30 ,
Wíõei de cruzeiros, o/é/n
dot invertott -tirangeiral,
para qu* seja afmgicfo tt~
1960 a meta governamental
àm -aãonaliza-âo dm 95%
do pato do veícu/o. Como
•¦
base a etit plaao de
reofizoções, já exalem, enr
*
fu»e#ona»enfo, 821 firmas,
de
©ufredot, d* faferícoçóo
t-rh-peçot.

A FEDERAL MOTORES S. A. convida os Srs. Acionistas
que integralizaram suas ações até 30 de setembro de 1957,
a receber em seus escritórios, à Avenida Beira-Mar, 216,
grupo 804, os dividendos de 129c a. a., referentes ao exercício de 1957.

A DIRETORIA

CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 1958

6* Caderno

A adubação c_a cana de açúcar
-*

_»

¦

Frederico Pimento] Gomes
(Da Escola Superior dc Agricultura "Luís dc Queiroz")
Neste artigo exporemos os re- cana, como mostram os dados se- ro deram urna produção média
sultados mais importantes e ob- guintes.
miserável: apenas 13,2 toneladas
jclivos de um notável grupo de
por hectare (31,9 toneladas por
38 experimentos de adubação de Doses de
Cana planta
Soca alqueire paulista), ao passo que
cana-de-açúcar,
realizados
na fósforo
com 60 quilos de fósforo por hecíaixa canavieira do Sul de Pertare a colheita passou a 86,4 ton-mbuco e Norte de Alagoas. To-Í (kg/ha)
(t/ha)
(t/ha) neladas, e com 120 quilos de fósdos eles apresentavam ciados de
foro alcançou 106,7 toneladas de
0
30,0
cana planta e soca e foram exe31.7
cana nessa área, o que represei*.00
58,3
cutados sob a orientação do Eng.
39,9
ta aumentos de 555 e 708 por
120
Estevam Stràuss, em solos
44,2
63,6
cento, respectivamente. A soca
Os planaltos e serras fluminenses têm diversos tipos de clima temperado — O clima é idêntico ao dos planaltos paulistas, Agro.
de encosta daquela região.
das parcelas sem fósforo foi pràA reação à adubação fosfatada, ticamehte improdutiva (1,7 tonoonde existem vinhedos, olivais, pomares com macieiras, pereiras, pessegueiros, marmeleiros, ameixeiras, nogueiras peca, fiA análise de um grupo nume- que foi aplicada sob a forma de lada/hectare), ao passo que a da
gueiras e castanheiros europeus — Também existem magníficas granjas com finíssimo gado leiteiro e ótimas hortas — Os roso de experimentos, como êsse, superfosfato simples, foi notabi- lavoura com a dose máxima de
com dados colhidos em muitos líssima: a dose bastante modesta
foi bem boa, pois rendeu
planaltos e serras fluminenses precisam de um planejumento — O que poderiam fazer o Ministério da Agricultura e a Sc- locais e em vários anos agrícolas, jde 60 quilos de P205 por hectare fósforo
42,2 toneladas de cana por hec300
resultados
—
conduz a
de grande (cerca de
quilos de superfos- tare.
O Instituto de Imigração e Colonização — Um apelo ao ministro Meneghetti
cretaria da Agricultura fluminense
generalidade, capazes de servir fato nessa área) trouxe aumento Os efeitos do azòto e da
tíe orientação geral segura para jde produção de nada menos de foram também bastante potassa
PIMENTEL GOMES
a adubação em toda a região. 118,4 toneladas de cana por hecta- dos, embora bem menoresacentuaA ilustre geógrafa Lida Maria ses deve-se cuidar da arboricul-. grão de soja. O Rio Grande dote, pode ser plantadas espécies Adubação das covas — 30 !!- Com o auxílio de dados experi- Ire, o que representa cerca de 46% para o fósforo, como se vêdoa que
sco-uaícaiiíi Bernardes, publicou tura, pomares, oüuais, vinhedos, iSul /oi o maior produtor — .... \menos resistentes à acidez. itros dc estéreo bem curtido
200 mentais locais ou de análises de | rio acréscimo em relação á lavou- guir.
Há, a propósito, interessantes [gramas de farinha de ossos em terra ou de folhas de cana essa ra não adubada com fósforo. E, Dose de
en 1953, tia Re.tsto Brasileira florestas. Não exigem motomeca- j 107.781 toneladas. O Paraná, com
Cana planta Soca
orientação geral pode ser molho- embora o adubo só tenha sido
de Geografia; "Tipos de Clima nizaçq.0. Controla-se econômica- j5.078 toneladas, foi o segundo, \trabalhos experimentais na Es-jpó, cm cada cova
azòto
do Estado do Rio de Janeiro", mente a erosão. Permitem uma São Paulo veiu em terceiro hi-|t_ção Experimental de Sete La
Início da
frutificação — No, rada para uma fertilização mais aplicado na cana planta, houve
demográfica- gar, com 3.730 toneladas. Segui- goas, Minas Gerais. Convém con terceiro ou no quarto ano. Geral-, eficiente, mas representa sempre também efeito notável na soca, (kg/ha) (t/ha) (Cha)
Porlcriormente publicaram uma grande densidade
um ponto de referencia genérico correspondente a um aumento reseparala com o mesmo titulo. In- Produzem,
florestas a
1.087;sitítá-ía.
parte, ram-se: Santa Catarina,
meníe no íei-ceiro.
49,1
34,5
sidual de 8,2 toneladas por heclivrade
lucros
às
safras
e
extraornão
chegou
1.351
toneladas,
Pernambuco,
grande valor.
grandes
felizmente
60 55,0 39,2
UM GOIABAL
Produção — 300 goiabas por,
tare para n dose menor de fósfpdiminuía.-. toneladas; Minas Gerais, 737 torias. E' fácil consegui-la no Ins- dinários cm áreas
120
58,0
42,2
goiabeira adttlía. U?)ia goiabeira j
ro. Em alguns dos experimentos
tituto Brasileiro de. Geografia c Possibilitam a fixação de a\gu- rteíadas; Mato Grosso, 31. toneO sr. ítalo Fabiano escreve-nos adulta bem adubada produz 20' Nos experimentos em questão estudados o efeito do- adubo fosmas
dezenas
de pomicultores eu- ladasEstatística. E' fácil e utilíssimo.
o elemento no mínimo era o íós- íatado foi. aliás, verdadeiramen- Doses de Cana planta Soca
dados sobre
...
a 25 quilos de goiaba.
De fato, embora não pareça ropeus.
Abura, se d(? 00j-0CÍ7.as, Procuramos plantio
Plante a -i,,i
variedade solicitando
pótassa
— No se-'' foro (P205) e foram, pois, os te assombroso. Por exemplo, no
Poda
atende
formação
Em terras de São Paulo, em sua finalidade é produzir sêmen
crível, o clima fluminense não
retirar
os
laano,
Usina
Santa
mais
eficiEngenho
Javari,
da
adubos
fosfatados
os
galhos
gundo
"Vamos
Plantar a Soé muito conhecido no Brasil e ecologia idêntica e às vezes até tes. Leia
(t/ha)
Compasso — 5x5 pietros,
terais baixos| entes no aumento da produção de íTeresinha, as parcelas sem fósfo- (kg/ha) (t/ha)
muito menos no estrangeiro. Em pior, há grandes e ótimos vinhe-'ja", folheto de José Calil publi. 43,6
36,0
5a,4
regra, consideram apenas a bai- dos, pomares de pereiras, pesse-'cncio no ABC do Lavrador Prá39,2
120 57,1
Xãda, Esquecem as molanhas c gueiros, ameixeiras, figueiras e tico da Edições Melhoramentos,
40,7
de
Com
macieiras muito bem cuidados e E' uma boa monografia. Não conos dados acima e com os
planaltos que ocupam cerca
50% fio território
preços correntes no momento
fluminense. ?nitito lucrativos, florestas artifi- cordamos, porém, quando diz que
para a cana e para os aduVale a pena, portanto, ler o fo- ciais vastas, modelares. A o!iui-|a soja está interessando princibos achamos que fertilizantes
lheto em apreço, em primeiro lu- cultura toma impulso. Há ainda, palmente aos fazendeiros de São
seriam aproximadamente de 20
gar. Depois, convém dar um pas-'completando a conjuntura agrí-\ Paulo. Lá isto não. Basta ler esquilos de fósforo (P205) e 90
conseio Irnío na zona alta, demorai",- cola e dando-lhe um caráter eu-hatística para verificar o
quilos de potassa (K20). É inPetrópolis, ropeu, magnífica criação de. fniís-'írárto.
do, se. possível, cm
teresante salientar que estas reTeresópolis, Nova Friburgo, Bomisírrío gado leiteiro. Não poderia;
comendaçôcs nâo diferem quase
Vassouras, esguecer a horticultura. E não OLIVAIS EM PERDI7.ES, MIMadalena,
Jardim,
das que se fazem aos plantadores
Barra Mansa c alhures. Chegarão a esqueci. Aliás a horticultura'. NAS GERAIS
de cana cm S. Pualo, a não ser
'"^illPí
'^9_«__^^»^_ÍMl_^i__^^áP^_v____&
a conclusões muito interessantes, [está muito adiantada nos planai-1
>
•¦''."¦
-V. .'•-"
no que se refere à potassa. Com
A leitura e a viagem mostra-[tos e serras fluminenses. Pode'. Da fazenda Mato Mirim, Ube- Í^^fÜÍfm_^:';"''¦''
efeito, a Cooperativa dos Plantarão que toda a zona alta flumi-\sèr comparada com o que demc-'raba, Minas Gerais, escreve-nos
dores de Cana do Estado de São
Adilson Afonso dc Almeida:
nénse goza de clima C, de Koep-lhor existe em terras paulistas.'o sr.
Paulo recomenda adubação mais
"Eu e um colega estamos inpen, C é. clima mesotérmico,Ademais, já existem nas terrasIf-ülS
*:
¦¦'^¦Ajt->^í^w^^m^^w^Lmme^s^^í^^:'^m ou menos correspondente a 30
clima temperado. Há,
porém, altas da velha província, alguns teressados em plantar oliveiras.
quilos de nitrogênio, 120 de fós'rj__sáy_^iS»_S____Í__B^^^
'/^¦'íí-_fev'''
Vários tipos de clima C, na velha botis vinhedos e pomares decli-Êle já tem 50 árvores, Eu comeforo e 30 de potassa, tudo por
..
bem
-s.^jÉP^A!-*.'^
como
vários\cei
Cwb,
mema
temperado,
Plantei
25
agora.
clima
Há
mudas.
Eso
província.
hectare. E o eng.-agro. Homero
sotêrmico, com verões quentes c pequenos olivais, A experiência,', tão pegadas e parece que sc deCorrêa de Arruda, chefe da Esteoria.
\senvolvendo
a
Cwb,
confirma
bem.
verão;
Eumoro
no
luno
estação chuvosa
portanto,
tação Experimental de Cana de
'.'¦'¦'&
*'¦''' ':¦¦¦'.'¦¦¦'¦¦ '¦¦" ¦•
"
'rY*^*^?^
'¦¦
'"^<*^^s^?í^_Êr^^_^âS_\
-1
__$£-jSÍyfe.•'/'r*tfffy^^^W^_K^^r_iWB
o
Minisbran-'.
JfâB^
i_§Í-3i-^J-fe^_í>_Éí_J^
Qucr-me parecer que
mesotérmico, com verões
gar mais alto do Triângulo Minei- _L_ff^7
Piracicaba, aconselha o uso de 20
dos e estações chuvosa ?w verão (crio da Agricultura e a Secreta- ro, na altura de 1.200 a 1.300 me
a 30 quilos dc nilrownio, 90 a
estação, ria da Aortcultura
fluminense tros. Com muita dificuldade obCf a, mesotérmico, sem
110 de fósforo e 20 a 30 de polaseca. Cfb, semitermico. com ve- deveriam organizar um plano de tive as mudas da Secretaria da
sa, nessa mesma área. A discorrões brandos, sem estação seca. fomento agrícola para os planai- Agricultura mineira, i
dância única é, pois, a das doses
No Ministério da Agricultura
Num mapa anexo se encontram tos e serras da velha e promisde potassa. Mas mesmo neste
excclenExistem
sora
nos
vender
dlvèra muda a __j____S_ri^_____T_r_K!' '""';... :"-i.Zj&í 'i^w^^_l___SvW^^_*^Í_Í_^________-__-«___^_#^^
devidamente localizados oa
querem
província.
-; '"',¦"r'i''f-i*-re*níf _íi__BW-_l__ll caso há forte tendência no mo;
não
devidaCrS 100. Para fazer lavoura é
sos tipos dc clima do Estado do tes técnicos, ainda
mento para intensificar a adubaGostariam <ir\r>ossívcl, O preço é proibitivo,
Rio, O texto truz outros esclare- meníe aproveitados.
ção potássica nos canaviais pauide fazer muito mais do que es-JAfr» se pode assim fazer lavoucimentos.
listas, de sorte que mesmo esta
'^&^^^^^^^^^^^r^^^Êa^^^^^^^^J^^^v^^&M^'f^^''
^
-.¦¦*/•'
¦¦•".'¦¦'¦¦"¦!
.
discrepância tende a diminuir.
Fica-se sabendo que Alto Ita- í«o fazendo. Fariam, se lhes /or-jrr* no Brasil. Quem fez está fei- __^^_H__|s__hSÍ_k
Com a adubação indicada de
meteorológica, necesse.m os meios materiais que to, mas agora não se pode.
tiaía a estação
Tenho lugar excelente
20 quilos rie nitrogênio, 100 do
para
brasileira de clima mais frioA^ies faltam — transportes, ver-j
^•¦b-tM_M--B_^^
-"'
apli-.
mais
de
;¦ 1
Mas
cadê l»^lií-^_i-a___llife
w
MÊImM ^''**f^'^^<5_-í_w5^T__í33KSrí___tr'«wV^
• ,7^ -_-.:^**t>&v.y^
fácil
plantar oliveiras.
centígrados dc bas maiores e
tJxytííj;i"NlfBoy•»¦a___nj_MmÍ£»t\
tem 115 graus
t-3BC_s^i;<ífi_E__p_r_ás_í-__í i1»Ãa*.
_Í-B__í,;***v5íja!íp_íl?l_K
j^^_Wi'roTf'':^»''A.'J¦**! fósforo e 90 de potassa, por hec¦** ;::.¦¦_.'
: :' y]ísS9n^i:S _-l_KViWíti ;<<>w fytf?i? - .':'l V ¦'¦-•
vBS^á&2^&QffirX$J$iÍIBBByi
_F»_afei____--a_M--*Mi»*^-fgCT»_ffi -:¦:¦'J> ^.aicSSMrv
V" . •., ^^^Ít^';'i^hít£tWf^tt^;'Sstu^>í*Sst
%vi3í3xtitíM£3ÍESE!x!SSÊUSSm^E3t^SíS/iÍ
Rraff^g^?^pt^^_WM ___ErrT " í ^^i^ll^i-___B-[l_RÍÜ_ '.v.Oií I i'L-^w--_-__-l__l_ ^ilIJ-U jJiiíJlU
^w-awíÍK?*^'c ¦¦>*Í^Hw ¦ ¦^>,a\*'»xV ^'<'' ^ ¦ K f ¦'.-"temperatura média anual. A tem- [cação, liberdade de ação. O BanT\mudas?
^^Tffl_l____«_3RHB_-_a_-l tare, nn região Sul de Pernambuco e Norte de Alagoas, pode-se
peratura do més mais frio é 0,1.'co do Brasil deveria financiar] pero ao amig0 mr informar se
'-WmWmÉfm^^
•.
W^m^^Ê^^^Êf^^^^^^ÊÉM estimar um aumento médio de
A temperatura média rio més as culturas perenes mate pronta hj,- _¦„,„„ ]\vro sôbre oliveiras, liii-lBWh f-H \m- viàMÈÊÊSfi&mfÊÈÊÊÊBi
boas mudas s,m p-aí!tnção, como tratar das
produção de 32 toneladas liara a
mais quente, Í3,6 graus. Teresa-;« r/cncro-amcntc. As "
''"
cana planta, nessa área, c de 18
produzidas, anualmente,
da azeito- __S3_^ mãmm^________S_kil__r' ¦¦;____-a_^_f«l_l
árvores, a conserva
polis, tem 17,6 de temperatura àscriam
€ lll__y_f_P>^
v!*.
1 toneladas na soca, num total de
centenas de milhar. Os adu- na. o fabrico do azeite, etc." ¦
mídia anual; 13,1 graus no mês
50 toneladas de cana nos dois priFrancamente, julgamos que o
mais frio; 20,3 no mais quente. bos, fungicidas c inseticidas semeiros cortes. Como a atual mépreço do , Ministério da Agricultura
está
JVova Friburgo, 17,6 grau;:, dc ria?n fornecidos pelo
dia dc produção naquela região é
média aititaí; 13,2 gruus, tio más custo. Dar-se-ia assistência tèc- j vendendo mudas dc oliveira pede apenas 30 toneladas por heceháca- \los olhos da cara.
mais frio; 21,0, no mais quente. nica nos fazendas, sítios
tare, vê-se claramente como è de
erosão. O
_ assim é impossível
Pclrópolis. 18,0 graus t,'c media! ras. Cmírolnriam a
De fato,
fato importante e imperioso que
<i •::<: 14,6 graus, no més mais Instituto Nacional de /migração;Fe7i~meníc a"Secretaria da Ãgri^*^*^?&^^ÍÍr^^^K^H
_-__B_S__S____ll_s3S**^^\'l
S5_À;^s_;-'»w.¦...»,, ..i4SSv*«"'~!*«si*'»»«
sc usem adubos em quantidades
¦. ¦ ">ijí
'.:.:. ' ¦ .. '...
frio; 21,0, no més quente. Monte e Colonização procuraria instalar ,cu*{Mrfl mineira está vendendo S^^^^VW^M^*^ m?****"^^ ¦"*•'¦.•¦¦>'.:'-,... ¦ • /'¦-¦v-:...:>.;->..;.,.'V: ¦/¦$:'-í-;
mais abundantes nos canaviais da
de
média [alguns milhares tie famílias deu. mudas a preços mais cristãos,
".;'¦¦¦''"'".
.'¦.'¦'
"
Serfat, 18,2 graus,
'"¦¦ ¦*'¦'',-; :¦•'';
'¦
*'
¦'¦''¦'¦ ¦>¦¦''"¦ :¦
' . .'¦ . ¦'.",";•¦ '_ií faixa açucareira nordestina.
europeus,
•
X.
¦¦
WmW^*'?*''"princi*
"'¦'•'¦
de
pomicultores
;la
de
Produção
mais
Campo
no
mês
E
anual: 14,4,
0
/rio;
' •>
Aliás, em S. Paulo, onde o uso
•-.
-;:'''
¦¦ ¦¦'
^^^at**^ ..'.*•'
_.
. *"H
\
21,0, no més mais quente. SSo palmente portugueses, espanhóis Mudas dc São Bento do Sapucaí,
de adubos é mais farto, já muitos
italianos.
]<;(-„
e
25.
paulo, que vende a CrS
temperaturas suavíssimas, deliplantadores dc cana adubam não
ciosas. Clima íão bom não é fá-\ Os planaltos e serras precisam É um preço bem mais acessível.
só a cana planta, como n soca c
cinco
vil encontrar. Não existe na Eu- de um planejamento agrícola que j Pi?nente! Gomes, após
até a ressoca. E êste 6 certamenropa e muito menos nos Estados leve em consideração o seu c/i- anos de esíudo, de viagens e de
te um dos motivos mais ponderatemperado. Poderão tornar-'trabalhos, escreveu "A OlivtculUnidos.
ma
veis da maior produção de cana
250
riquíssimos.
líura
Terá
talvez
dispõe
Brasileira".
ngncolameníc
Ora, uma província que
se
por unidade de área em S. Paulo:
O dr. Mário Meneghetti, mi- páginas. Muitas fotografias e dede clima tão suave num pais dc
cerca de 46 toneladas por hectabrasileira.
Amazônia, mas a nova Amazônia que está surgindo. E*
O Brasi! precisa abondonar os seringais silvestres, anticima queule em sua maior par- nistro da Agricultura, é um ho-1senhos. Experiência
re, isto é, dc/. (10) toneladas
econômicos, e plantar seringais. Num seringal silvestre há, em
te, c ric ótimos transportes, pode mem vouíadoso que quer reali- JKsíá sendo editado nela Edições
uma Amazônia humanizada. Uma Amazônia com boas estramais do que cm Pernambuco.
das, com plantações bem cuidadas, uma Amazônia fecunda c
média, duas seringueiras por hectare. Produzem anualtornar-se aoricolamente riquíssi- zar c tem realizado bastante. Po- j Melhoramento? de São Paulo. E'
rica. Sim, a fotografia mostra o que já são alguns recantos da
mo, Está destinada a ser um dos de.ria ir ao encontro dos fazendei-'completo. Responde a todas as
mente, sempre cm média, 12 quilos dc borracha. No enAmazônia.
tanto, um seringal de plantação, uin seringal como o da fotograndes celeiros rio Brasil, embo- ros c sitiantes rias terras altas da,perguntas. Espere pacientemente
Olhem bem. Varão que a estrada, uma estrada de terra
ra a topografia nem sempre se- velha província fluminense. Aqui mais alguns meses. Em brri.'c esgrafia, tem aproximadamente 590 seringueiras pqr hectare c
mas bem conservada, atravessa um seringal de plantação. As
ja favorável, Será muito princi-j/ica vm apelo de quem con<ia\tará o livro nas montras das lipode produzir algo cnmo 4 mil quilos dc borracha. Em 10 hecseringueiras ainda são muito novas, mas estão crescidas, vigopalmente o reino encantado, far- cm sua capacidade de realização. vrarias.
tares ter-sc-iam 40 toneladas de borracha. Em mil hectare. 4
Aftosa — Cinomose — Diar
to, rico c belíssimo ric Fomona,
rosas, sadias. Começam a produzir borracha. Os operários volmil toneladas. Em 20 mil hectares, algo como 80 mil toneladas
CONVÉM PLANTAR SOJA
A AGRICULTURA NOS CERl/ma sucessão ric pomares maratam para casa após terem colhido o látex leitoso, adocicado e
de borracha, muito mais do quo o atual consumo brasileiro. Ora,
réias — Garrotilho — Ma
RADOS
vilhosos c altamente produtioos
precioso da seringueira. As latas vêm cheias. Agora vão tra20 mil hectares são 200. Apenas o município de. Hio Branco, no
Sehwarz
mite — Mordedura de cobra
O
escreve<ar
sr,
Oskar
e lucrativos.
da coagulação.
Acre, poderia dedicar à hevcactiltura mil quilômetros
quaSim, sr. Guilherme Pereira, é\ —
Não creio estar exagerando. A nos de Santa Leopoíriina, Espí—
(Irados.
Pneumoenterite — Tétano
topografia dc fato não ajuda a rito Santos. Deseja saber se deve possível ter agricultura e boa
O Brasil precisa plantar 20 mil hectares dc seringueiras
agricultura nos cerrados. O mal
íriticultura, que precisa ser in- plantar soja.
AGROPECUÁRIA
dc boa linhagem. Não é difícil, desde que haja fomento efio sr. Sch- do cerrado é o excesso de acidez.
Acreditamos que
teiramente motocemanizada pa
ciente e financiamento adequado do Banco dc Crédito da AmaZÉGUSTAVO
LTDA.
ni dar orandes lucros. Convém jtçarz ricua plantar soja. A soja!/Jplicam-se, por hectare, 4 a 5 tozônia. O Ministério da Agricultura, articulado com os govêrverdadeiramente neladas de calcário moido. Dois
deixá-la para os brasileiros dc ó um
feijão
nos
do
Pará,
Amazonas,
Amapá,
Acre
c
Rondônia
deveria,
paRua da Quitanda, 199 - 3°
outros ricôes, onde o clima e a precioso. Pode ser culíiuario em meses após, ara-se e gradeia-sc
recc-nos, intensificar o fomento à hevcactiltura.
i 'lografia se completam.
Em
Brasil.
1957,
uma
adubação.
Nos todo o
o Brasil a terra. Faz-se
Rio de Janeiro — D. F.
O Brasil precisa dc £0 mil toneladas dc borracha vegetal.
Adubação nitrogenadas e po- fcafeeiros além rie terem recebido
de Planta-se milho. No ano seguin- tássicas
Mattos c montanhas fluminen- lpròdt_riu 120.695 toneladas
ft um problema de f:'.cil solução.
tem se mostrado eficien-^ma adubação básica por ocasião
tes para aumentar o vigor do [do plantio, ainda receberam erii
i
i
cafeeiro.
1954, 55 e 56 mais a corresponDiversos técnicos da E, S. A. dente a cada tratamento: 150 g
"Luiz de
Quero7.", em andamen- de salitre-do-Chile, como adubay
to na Seção Técnica de Química ção nitrogennda, 300 g de superAgrícola, verificaram o efeito do fosfato, como adubação fosfatanitrogênio, fósforo e potássio sô- da, e 100 g de cloreto de potássio
bre a vegetação do cafeeiro.
como adubação potássica por pé
Eles fizeram, logo após a 2.a e por ano.
colheita (junho de 1957) a con- I
^íftBfl
O número de galhos secos cntagerri dos galhos secos dos pés
U«»^SS--'
'•:»_?"*^5_y__*-:
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n
contidos em cada tratamento. Os! contrários foi o seguinte:
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SOROS

Adubarão e vegetação
caieeiro

* Agora, acabou-se o
desperdício com...

v^f^*~gX

W^>

CARNES

AVES

OVOS

Re DCticõcs

melhor
conservados
em câmaras
frigoríficas
isoladas PEIXES
com
^

Total

Tramento (*)

J&

FRUTAS

vvmmm suTOMinco
M& C"

__G¥®i

de suipemão

D
Te.st.

m

N
P
K
NP
NK
PK
NPK

—

1,

i::::
ã...,

6...,
i...,

8....
T»-:i

I

I
57 58
104
58 22
29
73
155 53
78 45 14
71 13 25
10
1
44 39 15
19 4
3
423 ! 381

191

| E

I
í
I
I
I

111 | 64
11 I 30
70 I 64
9 89
21 64
I
15
11 84

241 1417

415
168
452
250
217
37
203
40

21
18
37
15
23
5
10
0
129

*N

-___ ^
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¦
S-EST
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1.782

I

7.

W^j
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I

j

m mais barato

(*) — 4 pés/canteiro em 6 repetições=24 pés.

/
Onde for preciso conservar o frio e isolar o color - em câmaros frigoiIficos, caminhões, vagões e refrigeradores - a chepa de Eucctex Frigorlfico prova que ó o melhor isolanle: oferece mais cf ciência com igual
espessura e igual eficiência com menor espessura que a cortiço e outres
materiais, t por isso que os principais construtores de câmaros frigcrlficas usam e os principais fornecedores de máquinas recomendam Eoc-tex Frigorífico. É muüo mais fácil de aplicar, econômico e exisle sempre para pronta entrega nos espessuras de W, ]", 1 W, 2", 3" e 4'.

Tipo p.fri f_tr», prcitet a prodnztr. Cr$ 28.M tm torrio. Desconto- 3--IM5.
ttr.u

ÍS _,|»,-**E ~ v-S-:'í; Í£*E

I

UCBTEX/S.R.
li.»>.-t*« i tHrirt»!

ISCSITÔÍIO NO
(IO OI MNfl-O:
A*. Tri. Vor-rOt, iiS.ysC.-!»:, i*>_*St

• móis durável

Estes dados nos revelam que nio e
ou quando receos pés que recebem adubo ape- beram potássio,
uma adubação completa
nas no plantio
(testemunha) de nitrogênio, fórforo e potássio.
acusaram um total de 415 galhos
A porcentagem de redução dos
secos.
galhos secos, com relação à testemunha íoi de 60'i nas plantas
Quando se aplicou só Nltrogê- que receberam nitrogênio, de
nio o número caiu para 165.
40r.'c nas que receberam potássio,
O fósforo nas condições desta rie 92r"r nas que receberpm niexperiência, não reduziu o nume- trogénio-potássio e de 9lri nas
ro dc galhos secos.
que receberam nitrogénio+fósfoO potássio lambem se mostrou ro1 potássio, demonstrando assim
bastante favorável, pois o nume- o efeito notável dos elementos
ro total abaixou para 250.
nitrogênio e potássio sobre o eiComo se pode observar os nú- cio vegotativo do cafeeiro. A
meros menores de galhos secos análise estatística dos dados veio
foram encontrados quando se também confirmar esta afirmaaplicou conjuntamente nitrogê- çáo.

9 abastecimento semanal
• capacidade: 55 Icg. e 25 aves

Cr$ 590,00

Esta é ô garantia de
da ração servida :

A Eucctex S A. Irdiiitrla • Cemlrclo
'
Coi»o Pcilol 1íS3 - SSo *-ub
' Envi«,i!-f!!t mon ln*cr«-C*p-i ttbrt E-C-!«i ftijort- '
fito, wm -jWOtqM* eowprofflit-o. i
|
«C«£l
,
ttM,
1
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SEMENTES DE CAPIM

total

aproveitamento
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COMPRAMOS, PARA ENTREGA NA SAFRA
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ARTHUR VIANNA CIA. MAT. AGRÍCOLAS
C. POSTAL 3.572 -

D. FEDERAL
44S36
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: Ruo Mal. Roriono, 136 - Uh. 23-3250 e 43-7141
fúhrka; Rua Dono Zolmira, 88 • Tel 48-1505
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Debate franco e cordial na reunião da C.N.A. — Grave a situação dos criadores — Avicultores sugerem a entrega imediata do entreposto de Benfica aos produtores
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80 AVICULTORES EXAMINAM A SITUAÇÃO
avicultores nossa avicultura. Devemos notiMais de
oitenta
participaram da reunião, vindos ciar, ainda, que a matéria intedas granjas carioess, fluminen- ressou até os industriais paulisses, paulistas e mineiras; compa- tas, estando presente à reunião
receram, também, representan- o sr. Gabriel Teixeira de Paula,
tes do Conselho Coordenador de diretor da Associação , Paulista
Abastecimento (Médico Veleri- dc Avicultura c proprietário de
nário Hubcrt Rcgis), da Cariei- um abatedouro de aves em São
ra de Crédito Agrícola do Ban- Paulo. Ao encerrar a reunião o
co da Prefeitura do Distrito Fe- presidente da C.N.A. designou
v.Mi}^f^?^_i«53Bjrfjf^3Kfc^HflBQOy^__^ •PtS.^v^wwivtíV'
- ^rf.' ''-x^_E____i ________V&__3____.**' -^$¥__9___________
Agrônomo um grupo, constituído pelos srs.
deral
(Engenheiro
Luiz de Souza), o chefe do Ser- João Gomes Puga, José dc SouP.D.F. a\ Paixão, Marcelo Brasileiro dc
viço de Avicultura da
(Engenheiro Agrônomo Clycínio Almeida (Presidente da AssociaMorrison), diretores de coopera- ção Fluminense de Avicultura),
tivas e associações avicolas, téc- Pélayo Vidal Martins (Presidente
nicos do Ministério ela Agricultu- cia Associação Carioca de Avira e da Secretaria-Geral de Agri- cultura e Diretor Comercial da
cultura da P.D.F., etc. Convida- Cooperativa dos Avicultores de
Pedrosa
João
dos a conversar com os aviculto- Benfica, D.F.),
res, estiveram presentes, ainda, Gondim (Presidente da Cooperae
os proprietários dos abatedouros tiva Carioca de Avicultura)
avicolas do Rio, destacadamen- Antônio Graça Rodrigues Lobo
Puga 1,'Arrochcla (Presidente da Cote os srs. João Gomes
<-*|3 Souza operativa dos Agricultores e Cri
(Brasilaves), José
D.F.),
Paixão (Abatedouro Carioca) e adores dc Jacarepaguá,
Renato Rodrigues
(Abatedouro ipara analisarem as diversas pioPip paf). Apesar da animação Ipostas surgidas durante a reuGrande número de avicultores compareceu à reunião especial da C. N. A.
dos debates, durante três horas, nlâo dc autoria dos srs. Renato
todos examinaram os vários fin- Antônio Brogiolo, Marcelo Bragulps do problema com o máxi- sileiro de Almeida e Rubens Tel-'cultores, mas devemos confiai* no de Almeida, depois de resumir sai* da eficiente propaganda que
ClascI),
apresentando esforço que esses elementos fa- a grave situação em que se en- os avicultores realizam nesse l
atendendo iecheia
mo dc cordialidade,
os proprietários dc abatedouros jas questões que eram levantadas |rão para corresponder ás expec- contram os produtores de aves sentido (os avicultores, não os
de corte, economicamente im- Industriais de aves), nós consucom louvável espírito de coope- sugestões para a efetivação do | lativas dos avicultores.
desejado,
entre
ração. Esse clima possibilitou a entendimento
possibilitados dc permanecerem mimos pouca carne de galinha.
vendendo frangos a preços iníe- Mas êsse consumo — foi-lhe dlO CRIADOR NAO PODE
condução dos trabalhos para a 1 produtores c industriais de aves.
riores aos custos de produção, to — só poderá ampliar-se com
diretrizes Êsse grupo reunir-se-á amanhã,
fixação dc algumas
(MAIS) TER PREJUÍZO
Aviculdc
Nacional
acentuou que frango não pode frango mais barato para o povo,
Comissão
na
de
ser
o
parponto
que poderão
Iniciando os debates de segun- ser mantido no aviário quando!nunca aos preços atuais. Brasi
tida para a solução final, indis- tura; do seu trabalho vai deponsável ao desenvolvimento da | pender a sorte dos nossos avi- da-íeira, o sr. Marcelo Brasileiro atinge ao seu peso de venda; | laves pretende expandir o seu I
enveredando para
o
precisa ser colocado imediata- negócio,
o seu custeio dai cm frango enlatado, quando lioumente,
pois
**
''
.-..¦",.
"¦
'''¦*-?
'*¦ .¦ JjÚLÀi
í'*>:*.'7í,\V .'.'"' V''' diante representa um ônus insu- ver excesso
.
' ¦¦¦
de produção, por
¦¦'::,v
'¦¦
¦-¦ ¦ *
>. .:
"
£sk$»^ (¦ .'•¦, íííí^Jr
¦¦';+
';Saí falia de regulação do mercacio.
o avicultor.
portável para
nessa ocasião os abatedouros rc- Alega, Puga, que o carioca aincusant adquiri-lo, o aviário entra da dá preferencia à carne de ganuma crise sem remédio; e, se o linha crioula, para concluir que
querem comprá-lo a preços vis,'nunca há crise de venda de garesultado da premência que o linhas; frangos, sim. estão semcriador tem ae vendê-lo, o pre-;pro sobrando: éle mesmo possui,
frigoríficas
juízo (para o produtor) é certo, agora, cm câmaras
desorganizando a sua economia cerca dc 80 mil quilos de frane muitas vezes, eliminando-o de gos, que venderia a preços vis,
negócio. Esia situação explica a si! encontrasse comprador. O sr.
instabilidade da avicultura, im- José de Souza Paixão proprietápede o seu crescimento e prm- rio rio Abatedouro Carioca, um
cipalmente
prejudica as nossas dos mais modernos do Pais, um
populações. Na opinião do Presi- campeão da adoção de métodos
—
dente da AFA, os avicultores só||racionais nessa
indústria
sairão desse impasse, organizan-l confirmaria essa informação, dedo-se também, através de umalclarando que. no Rio, consumicooperativa, para instalarem os,mos 20-30*^ de carne de franfa-jgos e 70-80'!' dc carne dc galiseus próprios abatedouros.
zendo concorrência comercial nosjnha. Paixão é também graniciatuais abatedouros,
compelindo [re. conhecendo, assim, os dois
no mercado, e garantindo a so-liados do problema e podendo,
brevivência da
avicultura
de pois, prestar uma contribuição
corte. Mais tarde, o sr; Renato decisiva para a sua solução. ReAntônio Brogiolo
(SCAL-Rio e gistremos, ainda, que a culpa da
Granja Branca) reforçaria êsse riituação atual foi francamente
ponto de vista, sugerindo, além'atribuída aos açougueiros, ausenda cooperativa de produtores, ar- tes da reunião; os abatedouros
ticulação com os abatedouros, comi também teriam os seus problcplanejamento de produção e dis- mas c os seus riscos. Os donos
tribuição do produto, assegurai.- de açougues, sim, é que deierAbatedouros do aves na Capital Federal. Eviscernção para a preparação da carcaça c a
do
mercado, i minam toda a crise que vai pcdo a regulação
inspeção veterinária.
para o fim dc evitai* os excessos; los aviários, recusando frangos,
de frangos em certos períodos só comprando galinhas... Além
do ano, causa principal dos pre- disso, eles é que ganham muito
ços inferiores ao custo de pro- dinheiro à custa dos produtores,
dução e das recusas de compra: não os abatedouros... A eleição j
CONTRA A GOCCÜSSOSF
pelos abatedouros. Essa articula-: dos açougueiros para bodes ex-i
ção, disse, poder-se-ia fazer atra- piatórios foi o ponto lamentável
ves das cooperativas e entidades ria reunião.
de classes atuais. Os depoimen-'
tos que se seguiram — Pelayo CAMINHO CERTO: BENFICA
Vidal Martins, José Martins dc
TARA O CRIADOR
Santa Rosa, João Navarro dc An-j
drade (APA — São Paulo), Jo-] Um ponto positivo da reunião
Santos! foi a unanimidade de opiniões
sé Marques Lins, Luís
(Associação dos Avicultores rie cn. torno cio destino a ser dado,
Minas Gerais),
Rubens Telle- pelo Ministério da Agricultura,
Paulo) —íàs modelares instalações rio Encheia Clausel (São
harmonizaram-se com êsse qua--treposto rie Aves e Ovos de Bcn- j
dro, apesar das pecualiaridades fica, nesta Capital. Como se sabe,
construiu, ali, há
regionais. Ficou evidente que os|o Ministério
criadores não podem mais su- muitos anos, um abatedouro de'
portar todos os ônus da produção invés (com câmaras frigoríficas,:
armazenagem rie carnes), |
de frangos, sem
compensaçãoIpara
para o seu trabalho e os seus in- equipado com o que há de mais
vestimentos, sem garantia de co- perfeito na indústria. Os edifíinstalações, porém,
locação certa e remuneração sa- cios dessas
tisfatória.
por uma ordem verbal dc antigo
ministro da Agricultura, foram
entregues, cm caráter precário,
SOLUÇÃO DA INDÚSTRIA:
a uma cooperativa rie produtores
MAIOR CONSUMO
dos núcleos coloniais,
que as
falaram'estão
utilizando
Apôs
os
avicultores,
(parcialmente)
registrada
marca
os proprietários de abatedouros, para a guarda rie produtos hornesta parte salientanrio-sc os srs. tlcolas, sem qualquer
cuidado
João Gomes Puga o José de Sou- enm a conservação das instalaza Paixão. Puga dedica-se à ln-'cõcs. Enquanto os produtores rie
UM EFICIENTE CQtCi&t&STÁTICQ
dústria de aves de corte desde a frangos lutam, desesperadamente. há tanto tempo, para a suai
sua chegada no Brasil, cm 1919, 'sobrevivência,
PARA A PREPARAÇÃO DE RAos equipnmentoa \
sendo, há muito tempo, o líder
ÇÕES MEDICADAS
dessa atividade entre nós. Bra-[ric Benfica deterioram-se, talvez
suaves representa a maior potên- venham a inutilizar-se, prejudicia rio mercado de aves e de suas ca-se o abastecimento da ciriarie'
$ tíiowt. paro controlo, e rvtfor o. surto, de toradeo!»
atitudes depende, quase sempre, P!11 rr)rRCS de aves. Pensam os
c.rol i intestinal nos pinto.
à reunião
\
U 71 t^t^ %^1 í ^cultor* presentes
Nacional
de Avi-:
Comissão
d?
ser resolver os problemas dos
'Cort.ém
Hão mterfers com o dssenvolvirnento do imimiciodi
llr|. de
criadores, estes não terão mais cultura que o Departamento Na«cturol contro o ctxòdeost.
Furocin morco
preocupações, esta a impressão ciona| da procjUção Animal preci-!
...
_._ i
da NITROFURA
que ficou da reunião e Puga es- efetivar
com a maior urgentá disposto a continuar os en-:Pa
Não refordo o a««mnito.
ZONA poro ujo
tendimentos iniciados, pois o teu cia — antes que seja tarde devele.-indrio.
negócio também pode entrar em mais — o $eu programa de enEtoncmko.
crise, sc a avicultura não resistir *. Entreposto . à CooperaFoMcode ao Iraiil pwi
_ ..
aos obstáculos atuais. Brasilaves ,.
,
, .
c:
nacrõtica
tnmben
no Irstommo
«rtent»
0 Eficui
- foi revelado na reunião —,|t«va dos Avicultores de Benfica.;
Laboratório* EATON do Brasil limitada
des wwov
com um capital de 30 milhões, que o operário sob a orientação j
**•*» •*." 'N
realizou. em 1957. um movimen- 'solução,
a essa
lua ftçv«<fl éi
'°dr\V\mu!l^SJ%^âT^ técnica da C.N.A. Graças
* S*m contro hítaçws.
ci
cariocas
avicultores
'
*
apurando o lucro de 64 munoes
seriam
fluminenses
grandemen-,
"~*"(Puga retificou essa cifra para
f Fca és c:**
Informou te beneficiados e o povo também;
18 milhões apenas).
!Puga
que. há anos atrás, abatia'jl,eraria 0btcnd0 carnes de aves
.
.
I apenas 5*7 de aves de grama
razoáveis; . e. hacue atualmente, essa cota vai a » PrC(.0S ™*s
da C.N.A.. o
80%*. prova eloqüente do esfôr- vendo controle
nossos
mais o
avicultores.
dos
D.N.P.A.,
não
correria,
preo;ço
COMPANHIA INDUSTRIAL FARMACÊUTICA
fornecer ao povo f
«pados em
das j
k
dcstruiçâo
de
assLç{ir
—
—
Bo «• iamtin
Cafras f+étral
ii-m alimento dc melhor quahdaCs>te rwol J."«
...
.^,._
A.\
dc,
Entreposto
do
instalações
cc. Pensa que a solução está no
IX)
*_»Ti ttS. RUAi 6CJÍÍ tMYTlHA,XJ
O^-VA-K-ITOAUCtí CM ttSK
A.V1CW»
e
Ovos.
i
ape-,Aves
do
consumo,
IUOAD&SQUH
iaumento
pois,
HUHiiOrMXO.**
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«9 "É verdade eme vou candidatar-me ao Senado pela
minha terra, o Pará, mas não deixarei nunca a avicultura",
disse-nos o dr. Asostinho Monteiro. O antiso presidente da
Comissão Nacional de Avicultura vendeu, no mês passado, a
sua famosa "Nossa Granja",
mas voltará à atividade avícoIa após as eleições. Quanto à
"Nossa Granja", em Jacarepaguá, haverá ali um colégio para 2.000 alunos, mas a granja
não interromperá as suas criações; pelo contrário, já iniciou
um proçrama de expansão.
"Nossa Granja" vai especializar-sc na produção dc "galetos". e& Em maio, faz-se o
"
ijff
acasalamento dos indivíduos
ISM
de. maturidade-precoce, de boa
tà&y
Irar,
média dc postura, com ausência dc ehôco c persistência de
Conservam-se as
produção.
galinhas que completam a sua
muda anual neste mês. Marcam-sc, como boas poedeiras,
as frangas de bico e pernas
bem despigmentadas. ê& Os
avicultores paulistas, interessados na aquisição de "Avefarm" — complexo vitamínioo
mineral com aminoácidos e antibióticos — devem entenRua
der-se diretamente com o Laboratório Vctifarm Ltda., "AviDomingos Fernandes. 135 (Ibirapuera), São Paulo. O
cultura no Mundo" é o título da monografia que acaba de
ser publicada pelo Instituto Internacional de Agricultura de
Roma, de autoria do dr, H. Englcr, da FAO. • Há três anos
O problema da adubação dos
oue a Granja Ouro Branco (Jacarepaguá, D. F.) vem criancafeeiros é matéria do difícil sodo os seus pintos, lotes anos lotes, sobre a mesma cama, com
lução em virtude da falta de esresultados excelentes. <S_> O Departamento dc Agricultura
trume e rios preços elevados rios
norte-americano regulamentou a composição dc tortas dc
adubos químicos. A avicultura,
associaria à cultura do café, pocarne de galinha para o comércio. O objetivo da medida foi
de, no entanto, resolvei* em boa
o dc "manter a qualidade e estimular a aceitação pelo consumidor". Em última análise, trata-se de dar maior saida à
;parte o grave problema. _E dos
adubos orgânicos, o*-estéreo de
carne de frango — naturalmente proporcionando um meIhor produto ao consumidor. Foi estabelecido oue as tortas
galinha reúne qualidades que o
colocam cm situação
priviledeverão ter um mínimo dc 14% de carne cozida, ou sua
nuantidade correspondente em carne crua dcsossnda (25Ç/o).
giaria.
Dc acordo com um estudo ria
Õ Nenhum produto deve ser misturado ou adicionado à
"Avcvita", que é unia nirão cientificamente balanceada, isto
Subdivisão rie Economia Rural,
da Secretaria dc Agricultura de
é, contendo TUDO oue as aves necessitam paru a sua perSão Paulo, uma propriedade com
feita nutrição c em doses exatas. <•_> O ganso é, sem dúvida,
100 mil cafeeiros, cujo propriea ave domestica conhecida há mais tempo, bem antes do
tário pretenda adubar metade
galo. Encontram-se seus traços nas civilizações chinesa, indessa lavoura, anualmente, com
diana, persa e assíria, mas os primeiros documentos encon'j 1 quilo por pé, terá que despender 50 mil quilos, tendo para istram-se no Egito. €> A média de eclosão, cm 1957, na Granso que montar um aviário com
¦ capacidade para 2.780 pocrieija Ouro Branco, foi de 80,1% sôbrc os ovos colocados nas
ras, partindo-se ria produção mémáquinas de incubação. •• A correspondência destinada a
dia rie 18 quilos rie estéreo por
esta seção (noticias c fotografias) deve ser enviada (por faave. Concluíram os técnicos resvor) para o seguinte endereço: MÁRIO VILIIENA, Rua C!aponsáveis pelo estudo que, ecorisse índio do Brasil, 34, apto. 201 —Rio de Janeiro. I). F.
nômicamente, ó vantajoso o uso
«• A Comissão Nacional dc Avicultura mantém, no Serviço
do estéreo rie galinha o ainda
dc Informação Agrícola (4.° andar do Ministério da Agrimais significante o seu emprego,
cultura), um Grupo dc Orientação Técnica, que funciona às
téndo-se em conta os benefícios
quartas c sextas-feiras, de 14 às 16 horas. O GOT c consque êle levará ao solo, como cietituido pelo médico-veterinário Jorge Vatitsman e aviculmento orgânico que é.
tor Carlos M. dc Oliveira Castro. <S> J. Pinto Lima (médicoveterinário c jornalista), um dos mais antigos c brilhantes
elementos dc nossa equipe, é o chefe do gabinete do diretorÍ.I )iinrf(i tu- iwi
geral do Serviço Social Rural. O A Associação Carioca de
Avicultura está convocando os seus associados para uma as!;^^;í*-Cvitagampq]
sembléia geral ordinária, a realizar-se no próximo dia 24 de
"»v_ _x
>t.s.,.--_,'..••*,.•
niMo, cm sua sede, às li! horas. Na reunião, o presidente
¦'itó ¦ iigropefiutriri.
Pelaya Vidal Martins lera o seu relatório e fará a prestação
dc contas dc sua fecunda gestão. A propósito, é preciso salientar que "Rio Avicola", mensário da ACA, está cada mês
Produtos panu
mais bem feito. «HS* Um sinal eloqüente da modernização
Aves
por que passa a nossa avicultura está na fabricação entre
BACIPENIL — Concentranós de comedourns automáticos para aves. Além dos modedo antibiótico, Estimula
postura e o crescimento,
los da Scal-Rio, da "L.-nce", dc Lins & Filhos c do "Leo"
COCCiniOL — Prcvlnc o
M.
também,
o
novo
modelo
do
cura a coccideosc.
agora,
G.),
há
(Itanhandu,
MISTURAS MINERAIS ABC (lo Avicultor. <© O coração das galinhas eslá sendo
Com trc/.c minerais traços.
MISTURAS V1TAMIN1CAS
estudado na Universidade dc Grorgia, E. U. A. A finalidade
— vitaminas c antlblfldesse estudo é investigar a febre das galinhas durante o
ticos,
VACINA EP1TF.LIOMA —
vera", o que oMFimia queda de postura. A ciência quer saEm embrião tle pinto.
ber até oue ponto essa febre influencia realmente a postura
Vl.lt. IfrUGO — A liasc dn
plpcnizlna; não Interfere
e o que pode ser feito para neutralizar êsse inconveniente.
com a postura.
<__» Per iniciativa do deputado estadual Eugênio Paixão, os
PENTASULFA — Cinco sulfas solúveis cm ARiia.
S.
a
racionalização
dos
dc
Guaçui.
E.
avicultores
promovem
K MUITOS OUTROS PRODUTOS PARA TIÍRAPkUseus aviários, visando a um rendimento mais econômico.
TICA K HIGIENE DAS
Um grupo de técnicos da Comissão Nacional dc Avicultura
GRANJAS.
visitará aquele município pròximamciitc, acompanhando o
CONSULTEM-NOS I
"não tlquc cm dúvida; condeputado Napoleão Fontcnellc, presidente do Serviço Social
stillc um míillco-vctcrlRural. «St» Com atraso (mas com prazer), noticiamos o aninário".
versário natalício dn sr Arnaldo Simões Filho, superinlcnLABORATÓRIO
dente técnico do ABC do Avicultor e membro da C. N. A.
VITACAMPO S. A.
A "festa" aconteceu no dia 25 de abril ú.tlmo,

(má

POSSÍVEL UM ENTENDIMENTO ENTRE
PRODUTORES DE FRANGOS E INDUSTRIAIS
Alcanço» pleno êxito a reunião especial da Comissão liacional dc Avicultura, reali-acia na última seyuncia-/eira, dia
5, visando a um entendimento entre produtores de frangos de
corte e proprietários de abatedouros de aves desta Capital.
Conforme repetidamente divulgamos, os avicultores queixamse, há muito tempo, de que recebem preços irrisórios, enquanto os consumidores pagam cada vez mais pelas carnes dc
aves. Havia necessidade, assim, daquele entendimento, pois que
item êle, poderia interromper-se a expansão da indústria avicola nas áreas que abastecem a Capital Federal, com graves
prejuízos para a alimentação do nosso povo.

VÁRIAS NOTÍCIA!

ECONOMICAMENTE
VANTAJOSA A
ADUBAÇÃO COM
^ ESTÊRCÓ DE
GALINHA

^y , J

M. V.

\v Presidente Vargas, 534
2 " — Rio dn Janeiro, I). P,
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CORREIO DA MANHA, Domingo, 11 de Maio de 195;

6." Caderno

PIantem pessegueiros!
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^ atualidade

*'AVI COLA
GRANDE PRODUÇÃO DE OVOS
NA HOLANDA
Recorde na exportação, em 1957
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AVICULTURA,
FONÍE DE ADUBO
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GRANJA OURO BRANCO ltda.
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CRIE OVES BE DITA POSTURO PURA
TORNAR ECONÔMICA A COAVERSSO DQ
RAÇÃO DOLDNCEADO EM OVOS!
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ALIMENTAÇÃO
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Há dias, o engenheiro agrônomo Pimentel
Gomes teve a oportunidade dc descrever ligeiramente os pessegueiros que encontrou no município de Pacoti, serra de Baturité, Ceará. São
apenas dois. Encontram-se no sítio Pessegueiros,
do sr. Guilherme Santos. As mulas lhe foram
oferecidas pela Agrinco, há uns três anos, no Rio
dc Janeiro. Seguiram dc avião. Embora tenham
sido plantadas sem qualquer técnica recomendável, nâo tenham sido adubadas nem podadas
o nunca tenham sido pulverizadas, cresceram
muito bem e estão cm boas condições. Vigorosas. Sadias, muito produtivas. Quando foram
visitadas, abriam-se as primeiras flores de uma
frutificação que parecia ser cnpiosíssima.
Após a visita aos pessegueiros do sr. GuiIhernie Santos, foram tomadas umas tantas providèneias com a finalidade de desenvolver a cultura de pessegueiros nas serras cearenses. A
experiência provou que é possível ter pessegiiciros em condições econômicas nas serras c pianaltos nordestinos.
Aliás, o que sc verificou no município cearense de Pacoti, mostra a.ue tem razão o agrônomo qne escreveu o seguinte: "Frutífera, rara c
desprezada das hortas e dos quintais até há pmico tempo, representa hoje uma fonte de renda
milhares
bem-estar dc
de
e
conseqüente
fruticultorcs, sendo infelizmente uma jóia rara
nas coleções frutíferas de centenas de milharrs
dc amadores ou proprietários dc pequenas ou
grandes
plantações caseiras.
"Cremos
ser desnecessário
lembrarmos o
brilhante porvir reservado a esta fruta quando
ativcsentada cm forma dc deliciosas compotos.
até então importadas do estrangeiro a preços
pouco acessíveis ao grande público.
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MATÉRIA

PARA O FABRICO DE RAÇÕES
Farelos de soja, amendoim, babaçu
jjW
•
e
algodão do Norte.
Ostra, osso, alfaia.
^raJSr
•
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CONCENTRADOS DE PROTEÍNAS
>tfy»w

Poro

grandes quantidades, preços

A utilização da ração como
veículo para a administração de
medicamentos constitui uma das
práticas mais eficientes no tratamento de várias doenças rios ani.
mais. Nos últimos anos, esta técnica entrou na rotina ria c-:"ção

i
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dc aves para a prevenção da
coecidense dos pintos. Ás*grandes!
fábricas de rações passaram al
incorporar aos seus produtos me-1
dicamentos preventivos (também
curativos) desta grave infecção
dos aviários. Outras doenças,
tanto de aves como de suínos e
outros animais, puderam ser, do
mesmo modo, prevenidas.
Os produtos mais em voga como participantes das rações são
os derivados rie uma substância
química do milho — o farfaral
— dos quais os mais conhecidos
e empregados são a nitrofurazona e a furazrliriona. Aquele é
especifico ria coccidcose, e este
de infecções bacterianas (pulorose, tifo aviário, paratifoses em
geral e coriza), com eficácia
tambinv na er.terapatite dos perus. A mistura rios dois nitrofuranos é encontrada em algumas
" C A D A 1- "
rações, possibilitando ao criador
um eficiente controle simultâneo Cia. Industrial dc Sabia r Adubni

Agentes exclusivos do Salitre do
Chile para o Distrito Federal. Estidos do Rio e Kspirito Santo. — Rua
México, 111 - 12." anil — Sede práprla — Tcl 42-0881 — llérto Interna
Solicitem Informações gratuitamente,

t

Alimentação das aves é o principal fator da
produtividade c
na exploração avícola ela só pri
de ser perfeita se os criadores
abandonarem o velho hábito t'1
dinheiro e aliperder tempo,
mentos, fazendo tentativas com
rações misturadas (não
balaiceadas) que não têm maior v; lor nutritivo nem
determinai i
aquelas condições necessárias pnra que o plantei produza econõmicamente,
A feitura de rações perfeitamente balanceadas é uma técnica
precisa, delicada, que demanda
nâo apenas a aquisição dos numerosos ingredientes, como exige um
corpo de especialistas, identific; dos com os problemas de nutrição das aves. Por melhor boa
vontade que os criadores tenham,
nunca poderão satisfazer tôdns ns
exigências, conhecer todos os detalhes o adquirir com facilidade
alguns dos ingredientes indisporsáveis como antibióticos, vitaminas e sais minerais. Mesmo que
consigam todos os elementos, sei a
ílifiiil fazer o balanceamento
criterioso, dentro das especificações exigidas.
Está provado que a maioria
dos insucessos reside na diflciente alimentação do galinhame.
Para que então insistir no érrii,
sc já existem organizações idõnoas que fornecem rações balaiiceadas, oferecendo garantias?

RACOES
SCALVITA

TEM:

balanceado e equilibrada de modo perteito poro oves
de alto postura, manterá seu plantei saudável, com
elevada produção de ovos, peso ideal e tudo isto
dentro de um custo menor. Só com oves de alta
postura, aliadas a uma ração adequado, é que se
pode fazer uma avicultura eficiente e lucrativo.

Tudo para Aves — Bovinos
Eqüinos e Suínos
Tudo para Hortas — Jardins
Lavouras e Pomares
Tudo para Limpeza de Estábulos — Galinheiros — Posilgas e
Residências.
Rua da Quitanda, 199 - 3."
Rio de Janeiro — D. F.
Solicite lista completa de
produtos à venda
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PARA

PORCOS E VACAS
PRONTA ENTREGA

SCBL-OS.B.
Guilherme Maxwell, 182 - Tel.: 30-7536
(começa no Av. Brasil em frente ao Hospital do I.A.P.T.E.C.)
Fsc: Androdas, 96-A esq. A^al. Floriono • Tel.: 43-4984
Fábrica:

Av.

Os melhores resnllados serão obtidos,
observando-se os seguintes arraçoamentos:
CtUetitO PREVENTIVA X até 30 dias
OVevitO PREVENTIVA XX de 30 a 90/120 dias
OVeVita PALP de 90/120 dias em diante
Trabalhe com segurança em aviculturo

usuinen

Rua Lopes Trovão, 33-35 — Telefone: 34-1746

W

0 ERRO MAIOR

de graves rioenças rie seus animais. Os derivados referidos são
potentes em concentrações riiminutas, sendo necessário na manipulação das rações, uma distribuição bem homogênea.
O sucesso do método tem sido
grande cm todos os países de pecuária e avicultura adiantada,
principalmente nos Estados Unidos, onde no ano rie 1050 a produção de rações deste tipo foi
calculada em 9 milhões de toneladas, representando cerca dc
25% de todas as rações fabricadas naquele país. Também aqui
no Brasil, já se pode contar com
êsle moderno método terapéutico, pois alguns fabricantes eslão
aparelhados para preparar éstc
tipo de ração, ao qual os técnicos denominam de "medicada".

OS AFAMADOS PRODUTOS
ÊSL^W^wEA

«

SCAL-RIO

ASSISTÊNCIA

S.A.

fwxJodo *m 1889

118 • Lo|a • C. P. 1350
Tel. 43-3906
B. Horizonte: Av. dos Androdoi, 841 - C. P. 143
Tel. 2-2622
0*. Cd«, ».08
Rio: Rua Uruguaiana,

DOS LAÍORATÓRIOS

À VENDA NA

Moinho

RICARDO FERNANDES RIBEIRO
fabrica e escritório

S

ZÉGUSTÂVO LTDA.
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No entanto, para um futuro não multo distante. provemos não somente um completo suprimrnto dou mercados nacionais como fruta fresca dc boa qualidade, como também, ser oferecida a saborosa compota que com ela sc faz a preços ao alcance de qualquer pessoa".
E acrescenta, eom muita razão:
"í'. sabitlc
que o pesseguciro vegrta e produz bem nas mais diversas condições de clima e
solo. Desde que se plantem variedades boas, colhem-se pêssegos absolutamente iguais aos cstrangeiros.
Requer, no entanto,
que sc cuide ora da
planta, ora das frutas que, para atingirem seu
natural tamanho, perfume e aspecto requerem
proteção adequada contra as diferentes espécies
dc moscas que costumam atacar essa fruta".
V. natural oue fruteira hoje considerada, e
eom muita razão, dc grande rusticidade e produtora de excelentes frutas, seja cultivada intensamente no Brasil. A cultura do pesseguciro
está-sc difundindo com grande rapidez. Convém,
porém, cultivá-lo ainda mais intensamente. Centenas de municípios brasileiros que podariam «
deveriam plantar pessegueiros, ainda não o fazem. Náo o fazem, porcue a rusticidade extrema
do pesegueiro ainda é pouco conhecida. Há rotina, que pesa mais que o Pão de Açúcar. Há a
faltí de enxerto. Há a falta do fomento. Mesmo assim, a cultura do pesseguciro está tomando grande impulso no Brasil.
Conforme o Serviço dc Estatística do Ministério da Agricultura, em 1952, o Brasil produziu. cm números arredondados, 285 milhões de
pêssegos. Em 1Í157, 537 milhões. O Brasil produzirá facilmente dois bilhões de
pêssegos em
1902, sc houver fomento.

RAÇÕES MEDICADAS
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Um pesseguciro novo e ent frutificação, em Nova Friburgo
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Fator decisivo em
avicultura: alimentação
correta da ave jovem

DAVID B. MELLOR
No ano de 1957, registrou-se quenos estabelecimentos nas re- í A produção de ovos de cada
um recorde na exportação nolan- giões arenosas.
;galinha é controlada, no decorrer
rlesa de ovos, tendo sido exporAs galinhas adultas são aloja- do primeiro ano, graças ao em
lados 2.700.000.000. O valor to- das em galinheiros de madeira prego de ninhos especiais,
tal das exportações foi de 375 ou de tijolo, cobertos dc palhas I Para renovação do plantei avímilhões de florins. Quanto aòjòü telha.
O tipo de galinheiro i cola, são criados, todos os anos
consumo nacional, atingiu, com comum pode abrigar de 80 a 100 í inúmeros "grupos reprodutores",
200 ovos por habitante, o total galinhas,
habitualmente.'são examinados, cuidadosamente,
que,
de 2.200.000.000.
dispõe de uma saída para o a transmissão hereditária d-is
! diferentes qualidades dos aniOs principais países importa- campo.
mais, principalmente pelo exadores foram, a Alemanha, com
2.153 milhões; a Itália, França, EFICIENTE AÇÃO OFICIAL Im.e da prole. Dêsse modo, obNos últimos anos, usa-se ire-' tém-se descendentes de pais que,
Espanha c Suíça.
o galinheiro cha-!segundo pode se esperar, transPara a produção de ovos, são qüentemenle,
"de colônia"
para a cria- : mi tem as boas qualidades que!
utilizadas, principalmente as ra- mado
Esses galinhei- possuem.
ças Leghorn branca. Hhode Is- ção de frangas.
lands Vermelhas e alguns cruza- ros têm cerca rie 2 por 3 metros
e são de construção muito simmentos.
Nos Pafses-Baixos, a avicultu- pies. Em cada um deles são alova é, na maior parte das vezes, jadas cerca de sessenta frangas,
até que começa a postura.
estabelecimentos
praticada em
holandês tomou
O governo
mistos e principalmente em peprovidências especiais a favor da
avicultura, visando, entre outras
coisas, o constante melhoramento da qualidade e rio estado de
saúde das aves.
Como nos outros animais, o ções, é possível obter-se a conA divulgação e o ensino, assim
maior desenvolvimento das aves I versão rie 2,25 para 1, o que
como as pesquisas científicas ei
se processa na idade jovem significa obter-se 1 quilo de cara lula contra as epizootias das
Após ligeira pausa, logo depois I ne para cada 2,25 quilos de raaves são estimuladas, através de
ria eclosão, temos um período de 'ção rie boa qualidade.
Wy
ill
'
organismos públicos.
Y/XJ
rápido crescimento.
Este chega
O crescimento inicial — se tuDesde
19.13 estão em vigor
ao máximo em torno da 8a se- do o mais fôr igual — se dá em
leis e regulamentos destinados a
mana, daí diminuindo a intensi- razão da
e tipo de
melhorai- a qualidade das aves
dade de crescimento e de utili- ração quequantidade
a ave -come. Desde
domésticas holandesas, havendo
zação de alimentos, de modo a que apenas uma
porção muito
i
uma distinção entre os cstabeletermos uma curva de peso me- pequena da
ração consumida
^^\?OGUANOj
| cimentos avicolas destinados à
nos acentuada. Estou certo de nesse período inicial é utilizada
criação, aos produtores de ovos
que todos vocês conhecem bem para a manutenção do corpo, no
para incubação e aos produtores
Vocês já verificaram crescimento está
êsse fato.
o
resultado
do pintos.
que, nas primeiras semanas de aparente da quantidade e qualiTôdns essas atividades são disua vida, o pinto cresce rápida- dade da ração ingeriria.
rígidas pela Junta de Aves c
mente, dobrando quase de peso
A energia da ração das aves
cm curtos
Ovos, autarquia em grande parperíodos até que,
é usada para o crescite controlada pclo Ministério dai
quando chega ao peso de 1.300 a jovens
e movimentação. Ambos
Agricultura.
j O estéreo dc aves está sendo em- l.liOO gramas, éílc crescimento mento
Os avicultores só podem scpicgado com sucesso na hortieu-! começa a diminuir rie intensi- devem seguir firmes, de acordo
com as leis rie crescimento. Êsregistrar como criador de avesltuia, floricultura, fruticultura o dade.
te representa aumento de tecisc seu estabelecimento e suas até mesmo em adgumás grandes
Vocês também já notaram que dos,
tais como ossos, músculos,
aves obedecem os rigorosos pa- lavouras, como a rio café e da ca- sc gasla mais ração para alimendrôes estabelecidos pelos regula- na-de açúcar. Tem se mostrado, tar um frango mais pesado. pele, pernas e nervos. Além de
mentos. A descendência de todas1 ainda, rie grande valor na re-1 Uma boa parle dessa ração é água, êsse aumento é principalmente de proteínas e minerais.
as aves é registraria.
cuperação ric eafozais velhos, la- usaria para a manutenção c não
O período inicial c crítico para
zendo com que velhos cafeeiros para o crescimento. Assim sen- o desenvolvimento
futuro da
do,
será
mais
tona
ração para ave. É opinião
em
cansada voltem a piopreciso
generalizada
que
fazer
aumentar
o peso do que os
duzir satisfatoriamente.
pintos só devem ser criados
•
Comparado com o estrume rie acontecia até então, Assim, à para um rápido e uniforme crêscurral, o estéreo rias aves é ein- medida ouc a ave vai envelhe- cimcnlo. São várias as vantaco vezes mais rico em elemen- condo, sua intensidade cie cresci- gens obtidas rie um rápido crêsfUBXr v/Vw
tos fertilizantes, justiíicando-se, mento diminui c sua eficiência cimento inicial.
Vitalidade e
NEW
HAMPSHIRI
assim, a procura cada vez maior em utilizar a ração já não é tão boas reservas permanentes, posgrande.
WHIU
AMERICAN
que vem tendo por parte dos
Portanto, c muito importante sibilidade rie produção rie carne
agricultores, As galinhas d? racurto prazo, bom peso das
os alimentos em
que forneçamos
frangas á época da postura (inça pesaria produzem cerca de 22 adequados
em
sufiquantidades
quilos por ano e as cie raça le- cientes, neste
dispensável
para a garantia de
WHI1E
C R O S S
período crítico da uma boa
ve, aproximadamente 17 quilos vida dos
produção) são as prinUma
dcliciénpintos,
de estéreo. Para evitar que a
m*> ¦¦¦-JmWBi
Cia qualquer, nesta época, poric cipais vantagens.
fermentação amoniacal
Um ligeiro atraso de crescipreju- acarretar grandes
prejuízos ao mento, na idade
R. Araújo Pôr»o Alegre, 56-gr. 21-22 T. 42-3893
dique o scu teor em azòto, os
jovem, devido
avicultor.
Sc
os
cm
lupintos,
técnicos recomendam a secagem
rie crescerem aos saltos, co- a deficiência nutritiva, poderá
gar
Est.
Bandeirantes,
20.730-Jacarepaguá
estéreo.
do
GRANJA:
Com isso, o estéreo mo elevem,
apenas conseguirem ser compensado, mais tarde, se
perde o seu cheiro característico, um crescimento lento, então es- usarmos uma ração adequada.
End. Telegr. "GRANJAOURO"
não sofre a fermentação anionia- taremos
Contudo, se o atraso rie cresciperdendo dinheiro iam- mento for
cal c o azòto ;e fixa.
grande, talvez nunca
bém.
Para atender a Iodas as neces- mais possamos fazer com que a
sidacles dos pintos é preciso que capacidade genética da ave se
se conheça os grandes grupos rie manifeste completamente.
alimentos, quais a.s lunçõrs de
cada um. bem como OS ingre- !
clientes cuja falta na ração pode SEMENTE DE CAPIM
significar desastre certo, quanto i Gordura, Roxo, Cabelo de Negro,
Jaraguá e Colonião limpas e garanao desenvolvimento e utilização | tidas,
à venda na "Casa
da ração.
Com pintos de boa Indústria c Comércio S. A. Surerus",
— Juiz
origem, criados em boas condi- de Fora — Minas.
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VETERINÁRIA
GRATUITA
diáriornn!»
do! H
èi 18 Korai

Androdos, 96-A-Tel.: 43-4984
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6.° Caderno

OS LÍRIOS ESTÃO EM MODA

A PIADA A SEMANA

tev-Vii

ma família da bananeira (Musáceas), a flor
que íicou conhecida como "Flor da Ave do Paraíso". Essa planta foi trazida
em 1773 do Cabo da Boa Esperança e guardada em Kiew nas
estufas do padre Stephen Hales.
que era um afieionado a tudo
que dissesse respeito a plantas
ou à química.
!
Banks estudou o novo vegetal |
importado, em seus mínimos detalhes, linhagens o coloridos. !
cavalheirescamente dediDepois,
'^P -jB
WrTStM
Bff^
^a^a^a^a^a^He^a^Hi^^aml^'
M^H
cou-o à rainha, que era desceudireta do Duque de MeeB JH
»^fe áfl
WTáTi dente
m___________m_,t>_*_________WW^___!.7;
mm_.
mi
(uma pequena
klenbury-Slrelitz
I li^H
2 - iKs9 ^h a^PL^^L^^fl Pi*»**' ^^l^Hi^ ? província alemã, no Mar Báltico). I
I B^W'*^l
ibtV^» ^asT^aal »B7uIa
Ul K Isb^LtI LIMIM
Denominou-se então essa plan-!
ta: Strelitsiia reginae e deste mo'Í^^B
BaKa^B
¦¦^u ^SÍSXmÍ TÉtÍs^: *
¦a»'--- do íicou ela conhecida nos quatro cantos do mundo (no Brasil
êsse vegetal é conhecido como
Banancira-da-rainha). E como a
Sophia sc delirainha Charlotte
ciava com o "drama" que a planta vivia para abrir suas maraviela:
lhosas flores! Assim dizia"pohti"Primeiro, aparece uma
"íorcardo"
a erannha" amarela.
de espata que envolve a inflorescència; depois, como que por j'
aparecem duas belíssimilagre,
mas "asas" douradas e, por fim,
é mostrado uma espécie de tamborete azül-escuro, que mais parece um barco pronto para zarpar. Ésse conjunto dá à planta
a semelhança de uma ave de- plumagem bizarramente colorida".
Strclitzia Reginae Banks
São estes os principais cára.cQuando da organização do Jar-jelevada, as plantas dali 'provo- terlsticòs da Strelitzia reginae

K^

119 PI

il

Bill

I

I^Bil ¦7mbH

(Royal nienles seriam conservadas cui- Banks:
Origem: África (região tropia rece- cal).
foi nomeado pelo rei George III, das. O lugar destinado
"A
Descrição: Erva perene, rizoGrande
para seu diretor, slr Joseph bè-las chamava-se
Banks, um dos mais capazes bo- Estufa" modernamente aparelha- matosa: raízes fibro-carnosas e
da para receber todas as espé- compridas: folhas largas, verdeLánicos daquele tempo.
Entre as várias partes do num- cies de plantas tropicais, exóti- azuladas, cobertas, quando novas,
dc pó branco que as
por espécie
do, das quais muitas plantas sc- cas,
"ruças";
os peciolos sâo
riam importadas, dcstaeava-se o A mais bela planta que foi in- torna
sul da Africa. Como essa regiãojtroduzida no Jardim, naquela longos e cilíndricos. As flores
dc
temperatura
bastante'.época, era um membro da mes- são reunidas em panículas pauera
cifloras, desabrochando uma apenas, em cada inflorescència Os
ÍÍ{HjnÍÍjÍHjÍÍU
frutos são bagas compridas.
A questão dos solos
15
Solos:
iniJltiP JW»k"JJ' if«j!'»» •'.« •h»l^-.J::u!SJ^|^i:IJ:ti^.&l:.ill:^f::-'.i:t«tu:<::. preferidos por este vegetal tem
li iUÍjlHiiJHJj^^
sid? objeto de muita ce>euma nos
meios jardinisticos e agrononir
cos. Uns afirmam que a plan-hl
SAMAMBAIA-CHORONÁ
carece de solo seco e mesmo
montanhoso; já outros oiiinam
Sra. Icléá Goulart.
pelo solo alagadiço. Segundo riaNiterói —¦ II..í. •
dos por nós obtidos na própria
Na cultura da Samambaia Chorona, a principal preocupa- ! região em que essalé nativa, foçáo deve scr a terra, que necessita scr a mais humosa possível, ranri contestadas ambas as supoUs6-.se também teira vegetal, eom pedaços de xaxim e cie isiçócs dos nossos ilustres contrapouco jdes, pois a planta prefere tergravetos e lascas cie carvão vegetal, com adição de um aigiloreno algo úmido, porém nunca'
rie farinha de ossos e farinha de sangue. O uso de terra
sa é contra-indicado, O mais exuberante crescimento se conse- alagadiço. Muitos exemplares dai
Strelitzia reginae foram encon-1
gue em vasos leitos de xaxim o que, porém, tem o grave inconveniente dc dificultar e mesmo impossibilitar o transplante trados às margens dos regatos,!
necessário depois de dois ou três anos dc cultura, quando a nào muito perto da borda. Isko!
fertilidade da terra se esgotou. Os vasos de barro do tipo usado quer dizer que a planta neces-1
para as orquídeas, dc formato raso o furos laterais, servem sita de umidade relativa ao ssu ;
òtlmamontc para serem suspensos nas casas. O lugar para desenvolvimento) sendo higrófila, como as bananeiras, as he-,
estas samambáias pode ser á sombra completa, contanto que licónias,
ctc, e não hidrófilas
indispensam
samambáias
Estas
luminosidade.
regular
lenha
(aquática), conforme outros r.firsolação direta. Nâo perdoam, porém, correntezas dc vento. maram.
E esta longe, também,
Os ventos, realmente prejudicam muito estas samambáias.
sei' vegetal montanhoso, coSendo planta crlplógama, de constituição inferior, não pro- cie
absurdamente opinam vários
duz sementes. Multiplica-se por esporos, contidos nos osporàn- mo
iardinistas patrícios
csmelindrosos,
tratos
cuidados
o
requer
entretanto,
Isso,
gios.
tufos apropriadas, etc. Aconselhamos a multiplicação pela divisão das mudas. Essas mudas acham-se â vencia em muitas
casas especializadas no Rio e aí em Niterói. Consulte-as. Se não
Chupa salvanizada sros.sa. Vendemlograr êxito escreva-nos novamente,
rliin

Botânico

dc Kiew

Bolánic Gardens), na Inglaterra dadosamente em estufas aqueci-

SILOS METÁLICOS

ANÁLISE" BOTÂNICA
Sr. Joaquim Carlos dr Carvalho
Belo Horizonte — M.O.
O material nuc o senhor nos enviou, .i primeira vlsta nos
"Cedro"
pareceu pertencer a um
(Cedrella sp'i-. romo o senhor
desconfiava, Para termos a certeza enviamos o mesmo para
ser analisado na Seção tle Botânica do Museu Nacional, pelo
nosso confrade luad .Mala. Assim oue tivermos em mãos o
resultado da análise, o sr, terá os esclarecimentos pedidos.
Quanto á fórmula de adubos para uvas, a consulta foi frita ao engenheiro agrônomo Pimentel domes, responsável pelo
"Correio Agrícola", para a devida apreciação. Aguarde nota a.
respeito.

sr, importados, U.S.A., desmontavcljj eaparldade: CO toneladas.

Trator

na

SCAL-RIO

rotn o sr Renato. Tcl. 11-1984 — Rua
rios Andradai, 96-A. 42524
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SEU POMAR

GLOXÍNIAS

OU JARDIM

emiifífímmTi^mw^^^^^r^^^^^i *"fcj^*SjfflHj»»7^^^^»»7ff^»»

PROCURE OS MAIS
opropriados

apetrechos

em

DIERBERGER
Agro-Comerc/o/

Lida.

Rua Lib. Badaró, 425
Tcls. 36-3612 e 32-5352
Cx. Postal, 458 — S. Paulo
•liur,

~

OROUIDÀRIO BRASIL ITDA.
Caixa

Postal, 339 — Petrópolis
Eft" do 17:0

Orquídeas rm geral. Catálogos grati?

A iravura nos mostra uma bela variedade de Gloxfnias ("Liminga" sp.), de floração primaveril.

PLANTAS PRÓPRIAS PARA APARTAMENTO
Quem nao gostaria tlr adornar os aposentos de seu apartamento com plantas decorativas, cultivadas em vasos? Touras,
porem, são as plantas <iue suportam Indefinidamente um amhietite U"0 hostil ao seu bem-estar como o Interior das moradias aue se empilham em arranha-crus. Falta-lhes a lur natural. O ar que existe nessas dependências é demasiadamente
aèco, não sendo raro iiur as plantas fiuiirm expostas às rorrntlrs de ar une sr formam quando janelas r portas opostas
permanecem simultaneamente abertas. A poeira deposita-se nas
folhas, entupindo os poros pelos quais a planta respira e trans-

PLANTAS
Particular por mtuhn dr mudança
vende lindas plantai moderna*, a Rua
llriirlo.ur Morise n 3:1 - apt" 101 —
'(•rajaii.
«S31

CALENDÁRIO DO JARDINEIRO

PRÊMIO À- FLOR
MAIS BONIÍA

MAIO

Por iniciativa da diretora-sociai cio Centro dos Excursionistas,
sra. Dasy Martins de Abreu, a
moça ou senhora que comparecer à reunião-dançante do próximo dia 28 — última quartafeira do mès — com a flor mais
bonita, receberá um prêmio da'
diretoria.
A realização dos excursionistas
homenavisa, mensalmente, a
e
gear os sócios aniversariantes,
ao "Més
desta teita, também,
das Flores". Quem levará a flor
mais bonita'.'

Aiúío: mês das flores! A Natureza se. e.tibe numn alesinfonia de cores e perfumes. Muita gente pergunta:
pre
"Por
que o mês de maio não faz parle dn primavera, já que é
considerado o mês das flores?" Pclo menos, o nome do mes
podia ser mudado..."
Embora maio já nos faça sentir os primeiros arrepios
de jrxo, é possível ainda fazer alguma coisa no jardim. Btticonseqüentemente, esxandò, neste mês. a temperatura,
cflsçéandò ns chuvas, algumas plantas herbáceas tipicniiieiite tropicais terminam o seu ciclo vegetativo. Por outro lado,
outras, come as roseiras, os tinhorões, flôres-de-pavão, etc,
2)e)'rJe,/i Sua folhagem e começam o repouso hibernaiOr, tubérculos de dália e de outras plantas semelliaines
devem sei tirados da terra c guardados èm\ lugar seco c arejadõ para voltarem ao solo em julho e agosto.
A reforma iniciada no mês passado coxxi a poda dos arbustos e árvores ornamentais prossegue agora com mais intensidade. As hortênsias devem scr podadas, conservando-sc
intactas todas as hastes ?nu?iícias, no seu topo, de grossos botoes ovais, podàndo-se as outras, à altura de. uns 15-20 cm.
du solo. Continua, neste mês a multiplicação por estaca das
plantas lenhosas, arbustos c trepadeiras que sc acham em
estado de repouso.
Renovar os gramados ou dispensar-lhes o tratamento
hibernai r/ue consiste em uma severa poda e depois dc uma
adubação criteriosamente dosada. Espalhar como cobertura
uma camada de boa terra argilosa, de estrume bem curtido
ou de composto. Podem utilizar-se também fertilizantes comerciais, aplicando-os cm soluções, com o auxílio de rcgador.
'.
Os arbustos c as árvores ornamentais recebem igual'
não cortar ns raízes
Para
adubo.
de
cotas
mente, as suas
superficiais e. menos profundas, cava-sc a terra com tória
o comprecaução, aproveitando-se a ocasião para enterrar
jósto e o estéreo bem curtidos-.
Of bulbos dos lírios, dos tinhorões e tigridxas, c ae outrás plantas similares dever scr protegidos com uma leve
cobcrv.iTd dc estrume para que. não venham sofrer cm couicqüéiicia da seca prolongada dn inverno. —
Bluets ou cenSEMEAR NO LUGAR DEFINITIVO
tcíureas, bòca-de-leão. errüha-de-cheiro, esporin.lias, aipso-r
iilas, papoulas, papoulas ria Califórnia, balsaminas ou bet'jo-de-frade,
damas-entre-verdes, anêmonas. bonuias' ou mamargaridas,
jasmhi-de-cabo,
rauilhas, colombiiias, iris,
aretotis, perpétuas,
gérberas, onze horas, craveiros, crauinas,
0d^SEMEAR°BM
CAIXOTES, ALFOBRES OU ESTUFINS
-- (As plantas anuais que deverão florescer no mês de nosaúdavembro no dia dos Finados): imortais, perpétuas, semperde-, ou escabiosas. sempre-vivas. açafates, begonias
Drummond,
de
floréns, calcndulas, cristas-de-yalo, flores
nulobchas,
petuntas,
lacos-espanhóis.
crni-inas,
pipsòítlas
vhns-murgaridas. torênias ou rnoletas-rio- Parn, cmeran.as,
àòivas, resedds. bôca-de-leao, etc.
"TRANSPLANTAR
PARA OS CANTEIROS - (De precitu»a):
ferência em dias encobertos ou depois rie uma
amóres-períettos, lobelins. maroaridinhas, rainhas-mnrgaridas
rc.minculos, inolctns cheirosas, ervilha-de-cheiro. «retotts,
etc.
cranitias ernros, perpétuas, aaróaenos, adônis
maMULTIPLICAR — Roseiras, craveiros, clemaüles,
ressilvas e jasmins diversos"R1Z0MAS —
PLANTAS BULBOS. TUBÉRCULOS E
Agapauio, alstroméria, amarilis ou açucenas, coroa-impcrial,
/resta. Iiemerocalis, estréia do norte'ou Eucharis,, ranúnculos,
ptadíolos, narcisos, tulipas, tiprídeas, neomaricas, anêmonas,
lírio (Lilium longiflorum, regale, tigrinum, etc).

HTln (^

£111 Tròirúr
11#i. i !\;i: í ':i.'..i: tt IS i'; :AV.-Mancthol' fierianâ, t46
JtU.: 43-7115 t JJ-106S
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F. BRAGA

\BACATE1 ROS

MUDAS DE OLIVEIRAS
-

ir.
ir.M

S. A.

ENXERTADOS

6 varied. frutifirando de ,isiin a De» 20 varled plantas citnrav
RoMangueiras env em 8 varled Enx, de Kakl, Vldrira. Pira. etr
em flor. Serviço de Jardlna;em. 28-3688. CHÁCARA
seiras hvhr
S JOSI!:' — Walter Kafsharli — Rua Pariu de Itapaflpe, 178.

JACAZINHOS

X
TILS

êf LAMINAI PF- PINHO do Paraná, psr» fortrurln
de Tlvelros de café, Cltrus. etc. Temoi para pronta
entreis, qualquer quantidade, noi «ejnlntn tamannoi:
Pari I mudst 23 x J« (Bíra 2» eml )
Tari 4 mudas 23 t 41 cnftra U emi )
Pari 2 mudas 18 t 30 (Bòrs 1» em» \
Pari 1 muda 14 x 24 (Dftri t emi )
CABAL — Cl». Industrial de gahlo * Adubo»
Atentei exrluitTos do Sjlltre «n Chile para
• Distrito Federal, F.ttados d» Kl» •
Espirito «anto.
«UA MÉXICO. III - 12* ANDAR
HF.nE PRÓPRIA
K-mi - 47-09Í0 - 42-OIU - RÍDE INTERNA

Caixa postal. íjí - f.nd tei.f.crafico:
"CADALDUBOS" - RIO txt JAN8IR0
InformaçSes. n»tullamente.
ir»tullamente.
47657
loilrlte folhetos e InformarSes.
loilrlte

De modo geral, os tipos*aparcntemente mais bem definidos rir»
jcaju não são, cm rigor, tipos pu, ros. Qualquer intuito de operar
com eles para cruzamento ou paIra simples realização de plantio
selecionado poderá ser deeepcionado na prática, por mais cuida-

do que se tenha em controlar a
polinizaçãò. Poderá restillar em
fracasso diante de imprevisível
aparecimento de quallidades lai tentes, inconvenientes nu estranhas ao objetivo.
A apuração rigorosa para iuperar todas as dificuldades será
; trabalho persistente de muitos
: anos — exigindo continuidade rie
propósitos através da passagem
i efêmera dos homens da adminla: tração pública,

êm%mjmmjmê

\

do terreno, de maneira a formar
uma camada e de cerca de 10 a'
15 cm de espessura, A seguir,;
será feito um revotvimento geral,
de maneira a enterrar tudo. Antes desse revolvimento, pode-se]
espalhar conjuntamente o adubo
químico.
No decorrer do riesenvolvimento dos gladiolos, é preciso escarificar a terra entre as linhas, rompendo-se a crosta endurecida do;
solo. Como sempre, aparecem;
também ervas daninhas, que de-]
vem ser eliminadas, por meto de
capinas freqüentes, até que as;
plantas, já suficientemente crêsridas fiquem livres da concorreucia impedindo elas mesmas o
crescimento das pragas.
O cultivo de gladiolos mormen«u«s pet»d»s.
?T-»«i

Problemas do cajueiro

"FARMOPECÜÁRIA

Polo èxite alcançado, a Diretoria do Centro dos Excursionista?. em combinaçâ.-* com o cinegraíista suíço Alexandre Farror,. esta estudando a possibilidade de nova exibição, em local
maio a.Tipio Serão projetados cerca rie 200 "ílides" coloridos
sôbre flores e frutos de 17 localidades brasileiras e paises
norte-americanos e europeus.

e»n
Tel

Eis o magnífico "Lilium tigrinum", um dos mais belos luioa

um pouco de azedo para serem ra 0 cas0) n__0 conta t,om vcri{j.
bons.
cação rigorosa nos termos de *erDesde 1884 — Vila Isabel
O matuto estava pensando cm;ventia técnica,
cruzamento. Era difícil ajudá-lo; É „rrlll(jr a rj^ueza de tipos de
B. Senador Nabuco, 48 - F, 38-0364
eom informações de resultados cajUSi Há, mesmo, desnorteante
oferece:
Oliveiras,
de
cnxorlos
NOVOS
práticos. Deixei-o falar. variedade dc diferenças entro caDisseram-me que cia preciso jus do um,mesmo tipo. Visitando
Mangueiras, Kaklseiros, Larànjelras, Limoeiros e outras fruteiras.
coisas — v.„.jos cajueirais, registrei, entrec outras
isolamento
Arvores e plantas ornamentais, g continuou o matuto. _
_ tiinl()i a éxlstchcià de alguns ti4H.Í09O
E terminou, desolado: Tudo, lios evidentemente caracterizados
pela forma especial ou dimensões
do pedúnctllo enfartado ou pela
forma OU dimensões do 1'ruto. Náo
favo aqui menção a diferenças do
côr o de sabor, que, possam, embora, em certos casos, construir
uns índices de variedades, muitas vè/.es logo se revelam aridentais, ou relacionadas, como oua casos
Temos para entregar Imediata, produtos de primeira qualidade 50% trás mais importantes,
Ar.ro- mui restritos de Geologia, Há os.
de proteína — CIRPA — Indúftria e Comércio de Produtos
- Grupo 304 — Fones numerosos, que não
chegam a
Peruárto» S/A — Av. Pres Antônio Carlos, 601
— Cxa
Postal importar em fixações que com—
Telesráfleo
FARROUPILHA
—
End.
r*71H6.
52-1451
realmente o nome de va-»
*rm portem
n~ 4K0 - RtQ;
riedades,
Sâo muitas e complexas as di»
fkulríades de,determinação de tipos definidos de Caju. Entre elas,
as relativas à determinação dá
PRODUTOS VETERINÁRIOS
história e á extensão dos fatores
ecológicos de r.uc possa depender
PARA MELHOR ATENDER SEUS CLIENTES ABRIU NO
a diferença, Pois há casos clc caDISTRITO FEDERAL, UM ESCRITÓRIO E DEPÓSITO.
jus supostos do mesmo tipo apreSolicite listn de nossos produtos
sentando notável diferença em
árvores localizadas em sítios viFaça seus pedidos a
zinhos, sob condições ecológicas
aparentemente iguais. Há razão
Rua Don Gcordo n. 46 - sala 304
para atribuir an cajueiro, grande]
RIO DE JANEIRO
41310 capacidade paru variar. Maior do
que a de sua vizinha anacardiajecae, a mangueira.

FILMES SÓBRE FLORES E FRUTOS

Vendo
Afonso
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FARELO DE SOJA

Dia 25 próximo — Parques <£- Jardins e o Centro dos Excursi.onistas proporcionarão a seus leitores, sócios, e convidados, a II Excursão Botânica, com explicações deste redator e
de Fuad Atala. As inscrições são gratuitas, podendo ser feitas
eom os dirigentes da programação, srs. Jorge Speciale. (Tel:
.r)2-7974). ou Idalício Manoel de Oliveira Filho, (tel: 22-8496
à r.oitc ate 22 horas). Nesse dia, será realizada uma excursão
especial às matas do Silvestre. Painciras e Corcovado. O cnrontro cias pessoas interessadas será ás oito horas, na Estação
do Silvestre, devendo comparecer eom roupas e sapatos eonfurtáveis, agasalho, farnel individual, recipiente para água. Camtnhuda leve, para iniciantes.
Dia 14 de junho — ainda cm combinação com Parques
d- Jardins, o Centro dos Excursionistas visitará o Jardim Botâi-ico, num sábado, para a maior facilidade de seu quadro sociai e demais interessados.
A iniciativa constitui homenagem desta seção e dos cxeursionistas m Jardim Botânico, ao ensejo das festividades de
seu sesquicentenário, de 9 a 13 de junho. O dirigente do progri:im será Inalicio Manoel rie Oliveira Filho. CÍ encontro será às 14,30 horas, na porta principal do Jardim. ' •

Essa adubação deve ser feita
antei do plantio e, portanto, antes da abertura dos sulcos. Após
o plantio, c iniciando-se a brota:ção dos bulbos. deve scr feita
i aplicação de salitre do Chile na
j base de 30 gramas por metro quajdrado. por entre as linhas, seguini do-se ligeira escariíicaçào do solo.
Nova c igual dose deve ser repejtida. 30-40 dias mais tarde. Nos
•pequenos cultivos, pode-se empre.gar eom vantagem o estéreo ou
''"composto" orgânico, tste deve
|scr espalhado sobre a luperfície

W^^ Jm-W* mmV>
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CONVITE PARA EXCURSÕES BOTÂNICAS
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têm*

Chácara Horlulânia

Floresce, neste mès, as seguintes plantas: dâlíàs", ttzáIcas. buganvileas ou primaveras, flór-de-são-joáo, poinsclia
ou /ló;'-cie-papa<yaio, abutilan, amóres-perfeitos, calcndulas,
Cii.crárias. ervilhas-dc-cheiro, floxcs. gérberas, espanjeiras,
xnaigaridinhas, sóbrias, papoulas, primulas, tunbêrgias, caméltas, açafates,
/iclíotrdpiòs,
acácias,
angélicas, rostis
(Druschki branca e Sanchsgniss rósea), cana-da-índia ou
biri campainhas, alamandas. brincos-dc-princcsas, flor-deihiiio ou flor-de-scda (Zygoeactüs truncatus), jlor-dc-maio
ou margaridão (Montanoa biüinatiíida). crisdntemos dc
maio, flor-ãc-maio ou monsenhores (Chrysathemum siibcorimbosum), etc.
ORQUÍDEAS — Flore."cem neste
mês as scpuiiites:
Sophronitis coecinea, Paphiopedilum ínsigne, Sophroniüs
"Carfapatinho",
cèrnüa, oü
Cattley walkcriana. C. dolosa,
C. nobilior, C. pereivaliana, C. loddigessii, Gomesa pana. G.
crispa G. recurva, Vanda coerulea. Phapiopedüum insigne
var. sànderae, P. insigne var. harrefield, P, insigne var. ansorgi, P. leeanum (P. instpne .r P. spteertanuiu), Cymbidium gigahteuin, Coelogyne crista ta, Laciia anceps, L. anceps \i;i*. alba, e outras.

Cloreto de potássio

V
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para serem bons; muitos cajus
pi.iltjc.,t .,s V(\ZC!Í rPgional, ntenQOOPOOOOOOOOOOOOCCOOOOOg "gosto doce-aguado" so precisamUend0 a diferenças cujavalor, pa-

BEM ORIENTADA ADUBAÇÃO
E MISTURA RECOMENDADA

Á" -«L Cjfe

^t ffP^Btltrr^

mmL i&>i9í_______________

ti inauEsllpeiitos presentes
"Flora;
Reposição
f\-n curso de uma visita a cer-'dificuldades So paia experiènguração da
ocasião de cias.
Brasílica", com quadros da pin- ta propriedade tive
tora Margareth Mee. nos salões ouvir um matuto curioso e inte-. Uma síntese das idéias subtendidas do rude homem tio campo:
da Sociedade Brasileira dc Cttl-hjgenle.
Kle estava pensando em camfura fnolèsa, como tiremos oca-:
Féz uma singela exposição de
Correio da suas dificuldades
sião cie noticiar no
ao pos experimentais onde seriam
relativas
Manhã dc 7-5-58. A F.vposição aproveitamento de seu cajueiral: realizados trabalhos
e verifica/oi inaugurada ás 18 horas do' "Era difícil fazer indústria boa. ções sôbre o desenvolvimento vedia 5 de maio pp. Naquela opor- Colhia cajus a torto e a direito, getativo do cajueiro. Sóbre postuuidade rimos o sr. Paulo dc^ Era difícil fazer escolha pacajui- sibilidàde de cruzamento dentro
Campos Porto, diretor do Jardim; na, para o vinho e para os dife-jdos tipos mais definidos (os meBotânico, que atualmente sc vc rentes doces".
dos
lhores exemplares) e fora
de
aranha paem
palpos
(os melhores tipos). Na
corta
distribui-1mesmos
cm
Éle
pensava
ra conseguir verba para as fes-.
por
Expôs a seu mo- possibilidade de conseguir,
tivldadès do sesqulcentenárto rio cão do plantio.
cruzamento,
a junção de quah'
ucrba;
Botânico,
nosso Jardim
.
,. ¦ .. , o ;dados complemenlares apresentaDepois, era ,so distribuir
essa qiic já deueria estar « sua
(1,1S nos diferentes tipns; de ca.
disposição. Estava presente, iam- pessoal. Gente mesmo estúpida ou - (p£)l. exemplo: o sirnplesmenEtuydio dé desinteressada.
bem, o prof. Lvis
le _\wo scm travo com 0 azêdo
iVíello Fiilio, do üíuseit Nacional.
E a escolha seria feita au- sem ranço, para obtenção do cxOs quadros apresentados pela lomàticamente, conclui. Icelentc doce sui-Rcneris dos meinaanv/icos,
pintora inglesa são
progenie,
É isto mesmo. Ate tentei al- lhores cajus). Sóbre
dotados de urna .fidelidade à tôPlantei separados al- para eleição do melhor indivíduo
cia prova. Parece ate que csla-, guina coisa.dc
caju, meus conheci- através de várias gerações. Só
mos "sentindo" o per/ume rias i1 guns tipos
sóbre
certo. Continuou a bre condições ecológicas,
deu
Não
dos.
das
balouçar
folhas
flores, ou o
confusão. No fim de contas os ti- condições relativas a diferentes
Fiz climas e natureza de solo. Sôbre
Em nosso próximo número fa-\ Pos apareceram misturados.
determinação de variedades, ou,
moço.
muito
era
isto
quando
remos uma reportagem sóbre a;
ao matuto surpre- pclo menos, dos aluais tipos mais
Explicaram
seiisi
Mee
e
Margareth
pintora
er.dicío: não ihe fora possível"do-jdefinidos.
quadros.
No conhecimento de variedades
minar a polinizaçãò nem a força
Sendo hoje o "Dia das Mães", dos caracteres
latentes. Além do ou de tipos bem definidos é que
leitores
amigos
aos
que. que, operara com tipos pouco re- se apoiaria a maior parte dêsse
sugiro
juntamente com o presente _ que sistentes a mudança, meros rc- trabalho,
sua
mãcihiiia.
a
oferecerão
náo fixados | |nfo*jzmclllo n;„, há
alguma
uma flor. sultádos ecológicos
dèem-lhc, também.
das dili- n)j,a |1() (f|llid(1 (|„ reconheciaspecto
outro
Havia
amor
ix
do
é
símbolo
fijial,
que
do matuto: mento c do registro de variedaFeli: "Dia das Mães" para tô- culdades
Muitos cajus azedos porém não des de caju.
Parques &
rias os leitores dc
éle — só
As distribuições usadas têm, em
Jardins e até domingo próximo, travosos —"continuava
"pouco doce
¦
um
de
sigijiíicação meramento
se Deus assim o permitir:
gcr;{\t
' precisam
de

FLORAÇÃO

j te comercial, requer uma adubaj ção bem orientaria. De modo ge| ral, recnmenria-se o emprego da
mistura abaixo, por metro qua: drario de superfície cultivada:
gramas
"0
¦Superfosfaío simples

Wi* «I

CONVERSA DA SEMANA
Cultura Inglesa

GLADÍOLOS:

VEGETAIS QUE RESISTEM OU NÃO EM AMBIENTES INTERIORES
ixUtem plantas que podem ser cultivadas com algum sucesso dentro de casa c. por nutro lado, outras oue resistem em
ambientes fechados, somente durante a floração. No primeiro
raso. podemos mencionar as Sanscvieria ou "espadas-dp-São.Imsr". plantas que formam toueeiras ou socas, dotadas de
grandes folhas em forma tlr lama. rijas, barradas de verde sóbre fundo verde-chumbo tS. aeylanlca)" dessa mesma esperte
existem variedades Itorllcolas com margens amarelas ou pratrada. Essas plantas suportam Igualmente lugares sombreados*
on Insoladtn e ainda, agüentam por longo tempo uma continuada falta d'água. Outra espécie interessante é a S. cylindrica. dotada tle folhas roliças, compridas, verde-esruras rom barras esrttras. Ksta espécie e muito querida para a decoração de
entradas dr apartamentos, "hall". etc.
Por outro lado, algumas orquídeas, a> tloxlnias. as primulas, as eiuerártas e as vlolelas-aírlcanas, nào resistem muito
o cultivo no intrnor .Somente quando em floração. .Ia as violrUs-africanas ou Saíntpaulia se darão bem no Interior se *dptarmos por rim» do vaso onde rstáo. uma lâmpada fluorcseentr
dr Ini direta, pois rssas plantas necessitam um pouco de lui
»*ra « *cu dcjrnvolvlmrnto.
RECCCA ........
CHAVES

— Socorro! Socorro!... Carnleeiro, me estás matando!,..
(Extraída da Revista
"Fon-Fon"
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FLOR DA AVE DO PARAÍSO
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CORREIO DA MANHA. Domln-jo, 11 de Maio de 19S8
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SECAS E
MOLHADAS
1

MÁQUINASEM

6." Caderno

GERAL

LUÍS PINTO

O tema "Secas" é dos melho-!pública de 1930 e o atual. O gráres neste momento. Seca mesmo,'fico e quase vertical. Logo não
comendo o sertanejo, e eleições podemos ser um país decadente
próximas. Não pode haver me-; nem mesmo apelidado de subdelhor campo de expansão de elo-i «envolvido. Somos, sim, é fato,
qüéncia, de promessas, de poto- um país evoluindo assustadora
*
cas. Todos querem "salvar" a re- mente, apesar dos pesares. O
*¦
m a0ê
mmÊm
gião. Voa-se por sôbre a "forna- mais é uma questão de adminislha" como se se tivesse voando tração
sóbre um campo de batalha, teSe não fôssemos vezeiros e useimendo a mira dos canhões ante- ros nas soluções de continuidade
aéreos. E os sacos de feijão tam- administrativas; se não tivessem
bém voam, a farinha, o milho, a os nossos homens públicos a marapadura, a carne de charque, o nia, a vaidade boba, de encostar
bacalhau, a fazenda para cobrir as iniciativas do antecessor, para
o corpo esfarrapado do filho do projetar novos
fenòplanos,
Nordeste. Os caminhões, paus- menos que nos tém reduzido a
üc-araras, despejam gente ali no um
, „„. começar; se a obra ini
„... eterno
no Campo de Sao Cristóvão, em ciada por Epitácio Pessoa, em
Sao Paulo, e até nas imediações 1922, tivesse sido continuada, a
___W_Wm F^S^^Si Wk^t\ II W_wí^\^l^^\^^^M\^\\
da formosa e noviça Brasília.
seca hoje seria apenas um íatu
i^HvR-Jw
^Kn
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Cheguei da Paraíba há poucos j histórico, porque nem mesmo um
LilU
B^vSÍ->*í**^*ii^Li fiSfry!f!B LiU^^
dias. Vi os retirantes nas estra fato social poderia ser.
das do brejo, em direção de Ba- Não sei porque as bancadas
naneiras e Areia, cidades locali- nordestinas na Câmara e no Sczadas nas abas da Serra da Raiz nado não se juntam, não deixam
e nas fraldas da Borborema. Pro- as separações políticas à margem
curavam trabalho, mais do que pelo bem geral do pais, e, como
esmola. Aceitam o pedaço de pão força harmônica, nao traçam ao
para matar a fome, para alimen- Executivo o caminho certo das
tar a criança que carrega às cos- Obras cio Nordeste, em subs
tas, mas é incapaz de atacar, de ituicão à rubrica-Obras contra
agredir, de matar para roubar. É as sècas. mais condizente com à
uma gente dc boa índole, rosig-jjnciole da ciência administrativa
nada com a sua sorte, acostuma- L com a nossa realidade. Obras
da a enfrentar até as aspcrezasJdo Nordeste, sem solução dc con
dos Céus.
tinuidade, todos os anos, admi
Proferi conferências sobre as- nístraçãò seguia c certa, fiscalisuntos rurais, de reforma agrária,
e defendida, podendo até
^^jmili-l^Hi-^B
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de divisão da grande proprieda |zacja
interessar as classes armadas na
de pela compreensão dessa neces sua execução, como, com sucesso,
sidade, através de leis sensitivas, se vem fazendo na abertura de
conciliatórias, pelos sindicatos de
estradas de ferro e dé
ruralistas e patrões, que pudes- grandes
rodagem em outras paragens do
«em arrancar o homem-páiia da
,
«i
situação feudal em que vive ain- PaisA industrialização das fibras
da, tão desprezado e desgraçado nordestinas, o amparo mais deci
como em 1700. E mostrei, então, dido e mais objetivo à cana-decom argumentação lógica, dentro açúcar, a sindicalização do hoB
COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA. |^H
\\\\\\\\\\\^r2m^m_\Êè.
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das Idéias mais modernas e de- mem rural, muito mais útil do
mocráticas que seca é uma lenda, que essa aposentadoria demago¦I iK^-^H \\VJKffl!MZk H|j9|j||jGMJ|UiIljlfl
Js&ffl**
RIO DE JANEIRO
e só existe porque os governos
r_.^..^.m
de que se vem falando, o figica
lém querido.
nanciamento direto ao plantador
Não é o Nordeste uma região c garantia de mercado e transpor;
seca. Seca é, sim, uma parte do!to. tudo se pode fazer e se fará
Nordeste. Quarenta léguas do li- facilmente, sabendo-se que o
mM Wmii£_>m.^____-&^mMmÊÊ
_W ¦
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toral a dentro são de terras mo- Nordeste é vizinho e amigo intida
rio
lhadas, dc água perene, de rios, ;n10 do Rio São Francisco,
de córregos, de riachos, de cacirn-lunidadé nacional, cuja energia
bas de água doce, dc maio verde, pode salvar a região se recebei
de paul, de várzeas, de vales. Não melhor, mais humana e mais ecopode ser seca inteiramente a rc- nomica orientação. Agora mesmo
gião que abriga o Vale da Pena, deixei na Paraiba uma empresa
o do Ceará-Mirim, o dc Câmara- em organização que se destina a
tuba, o do Grnmame e tantos levar energia da Hidrelétrica do
mais. Várzeas como as da Baia São Francisco à zona brejosa do
da Traição, em Mamanguape, Estado, favorecendo as suas in
.. *• «*..
rwi-w-wwMí-v-" ¦¦"¦• •¦*¦¦¦
onde se pode plantar arroz para dústrias, o que será de grande ai
abastecer o Brasil.
canee para o desenvolvimento de
Banana, laranja, abacate, dos quase metade do Estado. Portai*de melhor espécie, a gente come to, não há razão de descrença,
em João Pessoa vindos do alto ou do lamúrias do passado. A
sertão, das irrigações dos açudes, questão não é remediar, é soIsso, além do velho Atlântico, nahucionar, Ê para solucionar a faisua suntuosidade impulsiva, es- xa sêca do Norcle-.te todo o munpiando os retirantes que sc vãomq sabe qunl é o remédio, decomo loucos atormentados pelo penc|c de querer aplicá-lo.
Terra dG criação de plantação,
rigor das esliagens.
Gilberto Freyre, com "O Nor- os sertões nordestinos compenrnhslln — Chumhn — Manganês — Magnésio — Zinco — Cálcio —
deste'' veio descobrir umn região sam o que se gastar nessa obra do
Cromo — (erin — Cátlmio — Blsmuto — Bário — Aluminio — Cobre —
nova, de massapê, de várzeas, de;15 anos. Faça-se um plano som
Frrro — Niquei — Túlio — Tório — Vanádio — Zirrônlo.
água boa para beber, de bagaço ihterferênçíffs partidárias, plano
TEOR >IKTALICO niGOROSÁMF.NTE DOSADO PRONTA ENTREGA
compleirá
apenas
deobjetivo.
rie cana, de palha-de-milho,
que
Fabricante ANTÔNIO CHIOSSI — Rio de Janeiro
feijão de arranca, de batata-doce.ltar a obra iniciada em 192'- sobre
de jerimu. de piménta«do-reirio,lseguros alicerces, c acabemos
Est.
Engenho
da Pedra, 169 — Praia de Ramos — Tel. 30-5873
*8
de sisal, de parreirais, de caqui, com essa cantilena horrível de
28051
dessas coisas maravilhosas que sol flagelados e secas, que ate cnn
se encontram, muitas delas, noi complexos na alma moça, fazen-*sul de Minas. Sim, mas poderão do que se nense que o Nordeste o
dizer: Êsse homem é louco, falar uma região dc caboclos brabos;
cm terras molhadas num momen-comedores de gente, que andam
Vende-se uma PH com pouco
to em quc só se fala em seca. em sem roupa pelos campos secos,
Tratar com Rocha, 52-3884.
uso.
a
sob
Sem
derramados
dúvida,
fome, em miséria.
dantescamenté
18458 78
Teleg.
Soajul. '
Deus.
de
este é o momento parn mostrar jmpiedosidade
"MTQlNÁS
que seca não existe somente no
£sse negócio de ver pau-depara obras"
Brasil. Terras enxutas houve e ara|.a nã0 precisa ir ao Ceará.;
- ORIGEM ALEMÃ —
Alugo: Betonelras. ScrrBS, Guinchos
há em muitos dos quadrantes do gjes v^m noS caminhões pelo
Infs.
clétricol.
motor
c Boinbns (cl
m PARA PRONTA ENTREGA mundo. Mas a ciência suavizou- mun-j0 como judeus errantes. E
c' a firma proprietária — ARY C. R.
as, fé-las dadtvosas, cultlvávels, nada adianta vê-los. O que adiDE BRITTO — 52-4432, 42-1798.
•
capazes de produzir em todos os anta é plantá-los cm Patos, em
7a70 7R
tempos, tirou-as do rol das cou- Maranguape, em Sousa, em CaESTOQUE*
1AMBÈM TEMOS IM
sas mortas, das coisas imprestá- baceiras, no Açu. onde há a me- A mais possanl* o garantida
BOMBAS PARA ÁGUA
- UGAseca
é
a
me—
Df
fUNDIÇÃO
veis. E a nossa terra
INDUTOS PARA MOLDES
FUNDENTES
lhor várzea do Brasil, para quc, bomba para fins diversos.
C/ MOTOR Ã GASOLINA
lhor terra rio mundo. Terra fe- cl. sc agüente na sua terra, tenha
E MACHOS - BENIONIfA - CIMENTO
DORES PARA AREIA
T M C
Temos para irrifaçSo
cunda, boa, ubérrima. Chovendo, água, tenha fruta, tenha peixe.j
REFRAlÁRIO E FERRAMENTAS PNEUMÁKCAS (MPORfADAS,
Prensa hidráulica portátil manual para desmontagem t inontacem
por preços baratos.
rela tudo brota. í: uma questão possa alimentar scu gado. Essa e
rendimento rle 60.000 lirodas motrizes, engrenarie
esteiras,
rie
iratnros
t
buchas
rie
pini.s
"
" B
de chover. E o honrem a adora. ;l ,','•¦„vklència. Não ponhamos poem eeral no
tros por hora. Uc 7,5 a
gens e volanles dc tratores, csravarieiras e máquinas
O M B E X
O sertanejo é agarrado ao seu jjtjt,;l nmticlária no amparo aos
¦20
campo
II. P.
torrão como a ostra ao rochedo. ij,.;isii0iios do Nordeste. PonhaAv. Presidente Vaicas, n. 1 lfi:!.
Tcl. 43-060!)
CONCESSIONÁRIOS - MA(|P1Í)ÇAS
Só sai à força. Só o sol o* atira ao
os" pontos nos i i, convcnha-l Mais de HO tipos difrrmlo**
s
— Seção QuirrtiCo-Meta^úrgico —
vanao
E
es-j
sorte.
a
49933
Ico da
por quc
tclllos enado. quc
s
5" and. — Sala 56
Rua Assembléia, n° 15-A
mos fixar êsse homem ao seu m)\,. so vcm nas horas de tomo; Peça catálrgos ilustrados á
•
Ulo.
Tel. 42-1197
RIO DE JANIIROi«UA VI5CONDI Dl INHAÚMA, 3I-6habitai?
,, n;M 0 „ [fea\. Modifique-se essa
499:14
TILEGRAMASi "RIONARDlNO" - FONES s 33-6Í09 - 23-2081
COMPRESSOR 390 E 210 PÉS
Houve quem pensasse em des- ,.ol;, erraria, o Nordeste dará sem!
da
e
Diesel. Tratar
salvá-lo.
formação
Vendc-se
Nordeste
da
portáteis,
o
é
para
como
povoar
pedir,
ROCHA. 52-3884 — 22-6697. — Teleg.
Que idéia! Uma grande porção da i,u|0lc do nordestino recebc-la.
SOAJUL.
288C0 73
Nordeste
o
brasileira está ali, na
nós,
"SIDERURGlOÃTSPÁNHA
_, aqui para
Natal,
otramdefinitivo,
cm
ormosa Recife,
Íiopulação
merece esse amparo
polim do Atlântico, cm Maceió,
A Espanha procura recuperar
em João Pessoa, na linda Forta-I
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Nova crise no abastecimento
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Domingos Olímpio,.José Amérl- garam em meados destado semana,
borra
co, Raquel de Queiroz, Gracilia- alguns carregamento*
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Seca só existem porque quercm. Ate um capatai de fazenda SALDO NEGATIVO
sabe como resolver o problema do NO COMÉRCIO
Nordeste: Pequena propriedade,
tçudes irrigados, estradas de fer- DE PERNAMBUCO
ro e de rodagem, eletrificação,
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Repifürniíni* m** Rm it lintirm:
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Escavadeira 1/2 j.c.
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água para
a indústria
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"NOLTINA"
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não pague mais io pe o necessário

88
UVER WT
9BÊ

lm ^4fi£$tm*Wtjlr'

ÊamaY

^m\

WwÊk\

WmWm mmmmteíÍ ^^^hHHB^HHHH
. ¦BWHlii 'ATlaWA^KvmAmi

liaBlIM

-üírJHI

>:T'

PPÜS

HH

A

. .

'ji

do

A Voletadeira Oliver 88 WT,
de extraordinária forço de escavação, é de fabricação robusta
e de funcionamento simples,
podendo ser operado por apenas
um homem. Executa os móis
árduos serviços com excepcional
facilidade, garantindo um ciclo
de trabalho rápido e produtivo
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grande altura de descarga
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Condensador Estático

amplo ângulo de giro
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excepcional profundidade
de escavação
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^ caçamba de 1/2 j.c, de
capacidade

MESBM
Compo de São Cristóvão, 290
Tel. 34-2050

BLOCOS PARÁ LAJES KERVURADAS
ALTO ISOLAMENTO TÊÜHO ACÚSTICO
Dimensões Standard

;'

* . •• •
fc**ir.».
»*-..' ¦.•¦•.•¦•

.

¦

0,40 x 0,20 x 0,15
0,40 x 0,20 x 0,20

•
m.

O ISOLANTE MAIS EFICIENTE PARA:
LAJES NERVURADAS — PAREDES INTERNAS E
EXTERNAS - ISOLAMENTO DE TERRAÇOS, etc.

Peso aparente
por M3 — Kg. 350.
Resistência na compressão Kg/cm2 20
Condutibilidade térmica " K - 0,09 v

Fusíveis especiais,
veis. — 500 volts.

MOTOR CATERPILLAR - D-4.600

Praça da República, 199

J5

1/'!"

dr

alia

BOMBAS COM MOTOR
A GASOLINA
"MOTOMAC"

Praça da República, 199

BOMBAS DE VÁCUO

da

Republica.

199

qualidade

"MOTOMAC"
Traça

da

BARATO

TREÇO

Republica,

199
42990 '¦

RIO

Dt

JANEIRO

Rua Senador Alencar, 305-307 • tel.: 34-8060 (Rede interna)

Para pronta entrega
"MOTOMAC"
Praça da República, 199

Resinas Ester de
EPIROTE
PARA FÁBRICA DE TINTAS E VERNIZES
RESINAS
MALEICAS - FENOUCAS - ALQUIDÍCAS
N A FT E N ATO S
ANTÔNIO CHIOSSI - RIO DE JANEIRO
Estrada Engenho da Pedra 169 -- Tel.: 30-5873
28050 78

para melhor produção: mais f PQfÊNCIn!

INDÚSTRIAS QUE NECESSITAM DE PRECISÃO, POTÊNCIA E
9APIDEZ DE PRODUÇÃO, PREFEREM OS TORNOS PROMECA

#.f

AlcmSo: Serra i-ircular, Tupi» t
Fnradcira. com molor rio 4 HP. —
Frrçu barato. - MOTOMAC - Praça
42929..78
da Ropuhllra, 199,

1

-

CRISTÓVÃO

MOTOMAC
Torno revólver "R0DA-PELT0N

Meio Carpinteiro

Vende-se inteiramente retificado em estado de zero hora,
21 t 40 F*bie trlVendr-se
tom embreagem e polia. Facilita-sc o pagamento. Telefone lhos. tratsr ElmCO
Rocha, fone 52-3884, to25406 78
29153 78 legramas s<-anii
43-2453 Sr. Aroujo.

Bf^'

iAO

Praça

CARREGADEIRAS p/ TÚNEIS
MINERAÇÃO

I

I

ELETRO BAVÁRIA S/A

Fornecemos qualquer tamanho
MAxima eficiência.

vi\ íuoriiA* UIOM. su
23-U846 e 4:i-12U!l — RIO

n

r~_@

MOTOMAC

Í3MI

VENDAS — Tel.: 43-5567 com o Sr. NELSON

M5.J3IB

renova-

^'*v:.

„

J

w*%

Para chupar água do encanamento. Todos os tamanhos.
Venha à nossa loja para ver
Resolveo funcionamento.
mos o seu problema de água,
seja em casa particular ou
edificio de apartamentos,

MATERIAL ELÉTRICO
EM GERAL

A pedido Taoncamos em medidas especiais.

«4483

n

De 250 e 600 volts.

.....(ÍV*-^

'*
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Fusíveis de cartucho e faca,
fixos e renováveis. Lâminas
de fusão.

0,40 x 0,20 x 0,10

¦

EJETORES

|

u^foeiS

Aconselháveis nas construções modernas
Ç?M.,7i??.,Ví.*W!,>*','li
¦*
:;y..-...;;.; .'•

m

duplo sistema de controles para maior força de escavação e maior rapidez operacional;
lâmina estabilizadoro comandada hidràulicamente;
rápido conversão em carregadeira mediante simples inversão fa c"""-umobilidade e velocidade
próprias de trator de rodas.

''' 'Am\w'
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Potência que o Sr. encontra nos Tornos PROMECA, fabricados no Brasil sob licença da Progrès Industriei, de BruxeIas. Reunindo características especiais de precisão, potência
e facilidade de manejo, é o que há de melhor para sua
indústria ou oficina mecânica... Em 'òda linha de produtos
• PROMECA, sempre a mesma superior qualidade: PROMECAI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Caixa

Rumpf

Rolamentos

patenteada
de alfa precisão

Barramento rasqueteado
dureza Brineii 220/230
Caixa

mais

de velocidades

Embreagem

com

discos

Engrenagens retificadas
aço crorno-niquel
Cava

T*rno PROMECA

!l-1100 a|udando c manlir a q.o

dodt
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com
completa

múltiplos
de

super-dimensionada
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T»r«» CltOMICA 11-1100 *'*.'t*ec- .»"wA.
.o SÂO fAUlO AHAS1VOS

:» lMjbiWhi>v«l

Completo Serviço de Assistência Técnica Permanenle
Feços genuínas

PROMECA

S.A.

e pessoal

altamente especializado

PROGRESSO

MECÂNICO

DO

BRASIL - A

CONFIANÇA

GIRA

EM

TORNO DESTA MARCA

- RUA

VISC. INHAÚMA,

134,

SALA

1405/13

-
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MAQUINAS

EM

6.° Caderno

GERAL

'> ¦">.. '' ';*'.' ~//Z',"/"/.'j7s
,'•

BOMBAS
HIDRÁULICAS

Para ferramentas de alta perfeição técnica e grande durabilidade
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UDDEHOLM

s xj^,

Para matrizes, a frio ou a quente,
moldes, punções, estampas ou qualquer ierramenta da qual se exija um
corte perfeito, uma alta resistência
mecânica, dureza e excepcional durabilidade — os aços UDDEHOLM são
insuperáveis.
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TURBINA

S. A.
MACIEl,

tl-A

COM.

'i

Ni

E

PARA SECAGEM

Compro uma centrifuga para sci-agem dr massas, capacidade mínima
fin Ks. Informai' para Flua Almirante
Tefé n. 63-, sala 107 — Niterói,
18721» 78

IND.

Z
O
t_
O

» TH. 41-5993

MÃRTELETESINGERSOLL E ATLAS

Vende-se: um 1 H. modílo ,TB-_ «
jlim Atlas, Modelo RH 571, Tratar Roleha. Fone 52-388.. 18634 78
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MAQUINAS
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ÍDANCOR.S.A.H
f|p
MECÂNICA

fií' ________

SÃO PAULO: RUA LÍBERO BADARÓ, J93-CONJ. 25-C. TEI. 37-9561

1 ii lli

A VENDA NAS BOAS CASAS M

FABRICADAS E
GARANTIDAS PEIA
P

UDDEHOLM - 300 anos fabricando o melhor aço sueco;
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de 1/4 a 1 HP.
j
Trifáslcas: 220/380 V §§
de 0,75 o 5 HP.
K
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AÇO CONSTRUÇÃO - ARAME DE AÇO - AÇO
INOXIDÁVEL
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• SILENCIOSAS
• INOXIDÁVEIS
• GARANTIDAS

1
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Outras especialidades nossas:

A

1 CENTRÍFUGOS 1

fll.¦. I§ fl
mt

^

E FERRAMENTAS

CORDES

&

SLUITER

- BREMEN

ELÉTRICAS

ESTEIRAS

- ALEMANHA
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ESMERÍS portáteis
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TRATORES

RET1FICAS DE SUPORTE,
de alta precisão, com
rcbôlos ds 5" até 16*

DURABILIDADE
PRECISÃO

I

QUALIDADE

e trifásicos m

monofásicos

PREÇOS VANTAJOSOS
FABRICADAS NA ALE MAN HA*******
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EMBARQUES IMEDIATOS

exclusivo.;

RTILS.A

RIO DE JANEIRO
RUA DO RESENDE, 21-A
TEL. 52-6464

DEPTO. DE TERRAPLANAGEM

• ESíM£R/IHAD£/RAS |
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Elétrico. RUA D0 RESENDE, 21.A TEL 52-646-,
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M
R ÁLVARO DE MACEDO, 144
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RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM. 16 — NOVA IGUAÇU,
Autoclovcs — AqueCaldeiras — Tanques — Condensado.cs — Troca-Calonas
cedores de Asfalto — Aparelhos ác Aço Inoxidável para Indústrias Químicas — Calandras para virar chapas — Serviços pesados de Torno Mecânico 7 metros entr»
pontas c 3 metros de diâmetro.
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/'HERM STOLT7 Ç _&

AV. PSES. VAJKJAS. 443 • .0.« AND. - RiO
TÍL 2j.'.3! - TltiCIt: "HERMSTOITZ*'

S.A.

RIO DE JANEIRO: AV. RIO BRANCO. 25 • 16.' ANCAR
TELS. 43-0659 - 43-3510 • 43-6995
FIUAI S. PAULO: R. FLOR. DE ABREU, 793 -TB. 37-7950
FILIAL B. HORIZONTE:* AV. PARANÁ, 237 - TEL 2-3511

TELS. 22-8951 c 22 4059

.8619

RECUSEM AS IMITAÇÕES
PARA ECONOMIA DE AGUA EM COZINHAS, BANHEIROS
LAVATÓRIOS, CONSULTÓRIOS, ETC, USE SOMENTE A

\^^^mm\mWÍ ^5=Í:5^S.

h^
ueW/tws
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RUA DOS INVÁLIDOS, 194 -

TORNEIRA "CRE"
(EM USO HÁ MAIS DE 20 ANOS)

CUJA MARCA VAI GRAVADA NAS MESMAS, COMO
SÍMBOLO DE GARANTIA AOS SEUS CONSUMIDORES
j
PATENTEADO A VENDA NAS PRINCIPAIS CASAS DO RAMO.
"CRE"
S A INDUSTRIAS METALÚRGICAS
S. PAULO

¦

¦
*
*
¦

REPRESENTANTE NESTA CAPITAL: M. R. BRANDÃO
RUA ESTRELA, 38

FONE: 28-2152

!¦-!»!«.-„.¦..»•.!--!

CUMSHEU E SHOVELL
V.ndc-í* um rl«_i.*h.ll de -.'4 Je.:
e «dol$ ifioveli: um <Sr í/_ e um de
1 |c Tralar ROCHA 52-a». — Teles
"t

CABO DE ACO SUECO
p.
De

.

r
, ,.„ , ,n
,
c in nn
1/4
, 6x19, olmo àc conhamo a CrS 30,00 o metro com
Hcrmont, 1 166 - NiloLÂMINAS PARÁ 08 E D7 ^0<> <"eíC *°oro Pa9°mcn'° ^u0 0'9°
—
—
Tel
Solicite
O VlJltO do f\0\\O
2449.
RlO.
Estado
Scrap**do
Vende-.e
também
para
!
polis
- TeJej ,
— TraUr Hocha S3-3S84,
tonnt
ia
vendedor.
28998 75
soa/ul.
mm .s

SC-AJUL
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EMGERAL

MÁQUINAS

OOO
VITAL
TODAS

ELEMENTO
EM QUASI

INDÚSTRIAS

I

I

especializado

i'
m
M
M

A

. I II/// Comprovadamente mais repousante,
//l/i funcional e decorativa, a prática e
lllt econômica ILUMINAÇÃO FLÚORES\llllU CENTE é hoje um fator decisivo

ELETROMAR oferece ao f \
seu negócio todo um
f
MB»BT*iimTA
W
DEPARTAMENTO y«

B

!/

ESPECIALIZADO, I

\\/llll

Mi composto de engenheiros e técnicos S
If

de ILUMINAÇÃO, pronto

/////

1 /

1

a fornecer, ...

1|

/ projetos e estudos completos, -• ./Mfl/

fl •

às

adaptados

^tfrr^

compromisso, |

Para

° progresso de

MAGAZINES
GRANDES
CENTR0S DE «VERSÕES
01 GASOLINA
^TW

CALDEIRAS
.."

DE TODOS

OS TIPOS

PARA TODOS OS FINS

características lfl jjJJÈ

Caldeiros
tubos

«o

e altamente indicada para logradouros públicos e residenciais.

oqualubulorii de tfimorni ucdonoii
curvados, fabricados sob litent» da

COMBUSTION

ENGINEERING

INC

NEW

YORK

¦>>*(

i

Caldeiras multilubulans de 7 ou 3 passagens do tipo /wot^mMÜ^
fabricodas sob litenta da fabrico Oir l Sembower, Reoding U. S. *.

LETRDMAR
INDÚSTRIA ELÉTRICA BRASILEIRA S.A.
...em eletricidade, símbolo de qualidade
ESTRAOA VELHA DA PAVUNA, 105
Tel.: 30-9860 - DEL CASTILLO

R. de Janeiro:

r—t^B

'

—/ •'.

s

I
Caldeiras Riallitabnkris, llpo horliontol e vertical, paro pequenas Indústrias''

COMPANHIA BRASILEIRA DE CALDEIRAS
AFILIADA

DA

COMBUSTION ENGINEERING INC. NEW YORK

MATRIZ: RIO DE JANEIRO — FILIAI: SÃO PAULO — FÁBRICAi VARGINHA .
»*'
Representantes para os Estados de:
DISTRITO FEDERAL - E. DO RIO • ESPIRITO SANTO • SUL DE MINAS • BAHIA

DINACO

Agências e Comissões LTDA»

,

RIO: RUA DO OUVIDOR, 50 - 6.° - TEL 23-1999 • C. P. 3725 • TELEGR: DINACO
BAHIA: EDIFÍCIO CIDADE SALVADOR - GR. 609 • TEL 6176

lios RUA MARQUÊS DE ITÚ, 282/284
Tel.: 36-2745
Organiioçõesl PORTO AlEGRE-CURITIBA"
de Vendai em t 8. HORIZONTE-SAIVADOR
REÇIK-MANÁUS E BELÉM
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Responda Imediatamente <i
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Três filiais, no Rio de Janeiro, em São Pâaloe em Porto
Alegre Duzentos concessionários, nas principais cidade»
do pais. Técnicos especializados, que vão onde quer quô
V. estejst. Através da sua eficiente rede de serviços, O
International Harvester Máquinas, S. A. garante a V.o per»
manente funcionamento do seu equipamento IH. Em
todo o Brasil.- V. pode contar com o serviço IH para
assistência mecânica e fornecimento de peças genuína*

j»mi automálicaj - oulomátltas

EM

TODOS

OS

ESTADOS

REDUTORES
DE VELOCIDADE

MÁQUINAS DE FURAR PORTÁTEIS
KI.ÍTHIIAS HE 4 ATf IR mm
df ide CrS I 900. Wl com Vi rios »rrs5úrlo«
diretamente na f.lbnca.

i

Para todos os fins, tipo X, com rosca sem fim e coroa de bronze, centrí-

WêMM

CALCULAMOS

SF.U RfDITOR,

SEM

7»

FUlRtfA: At Hitlrnópollí, «J — Santo André — Caixa Postal, 428
E>tadó de Sio Paulo.
ESCRITÓRIO: Sio Taulo: At. Cisper Libero, Si - S • andar, sala 513
Telefone: 36-5414.
ESCRITÓRIO: R de Janeiro: Rua Assembléia. 3S - s/ 1 Ml — Teietone
4Í-.U1 m.trtto Federal.
«252|

TRATOR x PATROL máquinas para bebidas
Troco-sc Trator americano tipo D-4 com lâmina hidráulica
importada, em ptrfeito estado, por Pafrol em bom estado Tra20254 78
tor na Av 13 de Maio n 13 - 20° andar - sala 7.

INTERNATIONAL HARVESTER MAQUINAS, S. fl.

COMPROMISSO

INDÚSTRIA VETAM LTDA.

1S7KI

|i|
«IO DE JANEIRO - SÃO PAULO - PÔÍTQ ALEGRE

fugado, ou tipos Z e Y, com engrenagem Helicoidois.

FABRICA PK MAQUINAS METADRIt LTDA
Caixa Pcstal 3 9S9 — Rto de Janeiro
R Awmblíia. M - »/ J.ÍW — TH. 4I-JMI
1'rocurameu aftr.te»

perfeita assistência mecânica

CAtOflKAS DI IODOS OS TIPOS PAM TODAS AS CAPACIDÍDIS
"CONSERVIT"
R. Ouinlino Botoiuvo, 1*1 -él - T.I.I 37-8111 . End. Tel«fl.
Roo lluveravo, 251 - Vila Prudtnte
Rua Rodrigo da Silvo, II - *L ond. - T.li.: 23-1616 - 41-5414

REPRESENTANTES

garante a mais

Lavadoras — Enchedoros — Arrolhadoras — Rotuladoras automáticas — 3 000 garrafos-hora. Para refrigerantes. — João
19605 78
Kersonoch, Caixa Postal, 923 Tel. 28-5765 - Rio.

Compra-se uma Calandra Laminadora

VENDE-SE:

COMPRA-SE mislurador para borracha com dois cilindros de
400 m/m de diâmetro por 750 m/m de mesa ou maior.
Resposta para portaria désle jornal para o n.° 8982.

GUI3\TDAS * li

Móqunc dc furar Radial Cincinnati Gilbert, CrS 680 000,00.
para borracho ou plástco com frês ou quatro cilindros de
400 m/m de diâmetro por 1.200 mm de comprimento ou maior. Tratar om Caixa Postal, 339 — Juiz de Fora — Minas Gerois
8983 78
43350
Resposta paia portaria dêsfe jornal para o n. 8983.

8982 73

Alugo-se, locomovei, para 10 toneladas Lança desde 7,50
até 21,00 metros. Próprio poro montagem de estruturas metalicos Av. Alm. Borroso, 97 - 6 o — Tel. 22-3104/5 6. 41696 71

wwmiwmmvmmwmmwwiww
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TRATAMENTO SUPERFICIAL

B|

ÉHQDÍI
MOTORES INDUSTRIAIS DIESEL
ESPECIALMENTE INDICADOS PARA ACIONAMENTO DE GERADORES, SERRARIAS,
OLARIAS,

MÁQUINAS DE

HIDRÁULICAS DE GRANDES

BENEFICIAMENTO
CAPACIDADES

DE CAFÉ
E

E

ALGODÃO,

BOMBAS

OUTROS

SERVIÇOS

TODOS OS

ONDE SEJA REQUERIDO UM MOTOR MODERNO, EFICIENTE E ROBUSTO!

Para
|||||

motores CATERPILLAR - aclo e Volkswagen ¦
exclusiva para o D. Federal e Est. do Rio)

(Distribuidora

e mais:
Acumuladores Vulcania
Amortecedores Monroe
Anéis de Segmento Perfect Circle
Cabos de aço Cimax
- Camisas Thompson
Filtros Purolator e Fram
Lâminas e Bicos Aasa para terraplanagem
Lonas de freio Ferodo
Molas Sueden
Pistões Mahle
Engrenagens Premesa

|l||

Pneus e
Câmaras
Rolamentos Timken e SKF

CIA.

PERFEX

TRANSPORTE • ENGENHARIA • COMÉRCIO • INDÚSTRIA
Rua Júlio Ribeiro, 260 - Bonsucesso - Tel. 30-2718 - Rio de Janeiro
End. Teleg.: "PERFEX"

ACO INOXIDÁVEL

s'«i:'ii:S-v-'v

Representantes

exclusivos

todo

para

o Brasil:

'0MI¥

SSFOSITOS
• •

FIOS FINOS
MOLE OU DURO
para pronta entrepn

MATRIZ:
INHAÚMA, 37 - C. P. 800 - TEL. 23-5847
FILIAIS:
SANTOS - SÃO PAULO • PÇA. IGUATEMl MARTINS, 132 - TEL. 2-5338
BELÉM - PARÁ - TRAVESSA FRUTUOSO GUIMARÃES, 119
PORTO ALEGRE - PRAÇA RUY BARBOSA, 220 • 7." ¦ S. 77
EDIFÍCIO TANNHAUSER
"ANSALVASCO"
—
ENDEREÇO
TELEGRÁFICO:
RIO - RUA VISC.

VMA

ORGANIZAÇÃO

'

s

í

DE

COMPLETA

EM

MOTORES

DIESEL

E

A

GASOLINA

«ss
3?

éM

PARA

BEM

mmm
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SERVIR
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J <«^i Visto parclol doi InstalacSas doi ÍM
Dtpósitos Grümor, »»ndo-io nor- ;^
P;r'£6;f:i:-.'¦¦'¦'yiyy.;:^^y>i^''...i<:y:y'iyí
:::MíyX...f>y:'y t» tio eaurpamsnlo meconlrndo
fi|'S
;':y'í^^S::v; y-^W^y1

SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL

("ES

jGARDNER-DENVfcà*

Técnica comprovada

DE AÇOS

fl^Mfc

6ULKA

Tenha suas mercadorias realmente seguras, armazenando-as nos Depósitos Grümey. Dispondo de aparelhagem moderna e especializada, os Depósitos GTiimey
lhe dão a garantia de um serviço perfeito, executado
de acordo com as normas da "Material Handling lndustry" dos Estados Unidos. Os Depósitos Grümey lhe
oferecem, ainda, as vantagens de um serviço, mode:armente organizado, de emissão de "uxirnmts", garant:do pela estrita observância dos preceitos legais em
;igor. Os Depósitos Grümey lhe asseguram, em todos
os seus serviços, rapidez, eficiência e segurança.

Estufas para

MARMITAS
COM AQUECIMENTO
IGUAL E SUAVE
DE CADA MARMITA
tm BANHO MARIA
ou
DIRETO
TAMANHOS
40 - 60 •

li
rardner-Denver do Brasil S/A
Fcibnca i

cifrada

Vigário

Geral,

GardnerDenver Western

1.S41

—

Rio

de

Fones: J2-9J9J (Gorai) • 27-7387
Telegramas • GARDENVER -RIO DE JANEIRO

-

-

90

300

•

120
420

MARMITAS

O

lN

tompltto com r\.imr de Mscnafluv retificação t
tratamento eletrolítico de cuqullho»
Metahirrlstas dr trandr cvperirnaa em orirlnas nacionais
e estrangeira».

CHROMAX - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Tel. 26-0S57
Variante

Rto-PftriSp<v»»

— Klm

4

Jl

Variante

Rio-Petroroü»

— Klm.

Despachos

Warrants

Câmara Frigorífico para Filmes

Armazéns Gerais

- PONTES - BARRAGENS - FERROVIAS - AGRICULTURA
- TRANSPORTE

CHROMAX - INDOiTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Tel 26-OS57

t:u:

Balança

GRONEWALD

Recuperação por via eletmlitica — deposição espessa dr
COBRE. FERRO. NÍQUEL e CROMO DUHO.
Solda» csfxciaís c usinagem.
Problemas de corrosSo e *usurc" cm gtiral.
MetalurgUUs d* crande experiência' em oficinas nacionais
c estrançoras

Serviço

Transportes

Ouardaludo

i

MEYER

LTDA.

32-030»

PEÇAS GASTAS DE MÁQUINAS

Recuperação por CROMO DURO

Seguros

Fabricação de Forno» t Estula» Elétrica»

TERPiPlENAGEM - PAVIMENTAÇÃO - PEDREIRAS - TÚNEIS

VIRABREQUINS DIESEL

Armazenagens

depósitos GRÜMIY

Rua Nerval dc Gouvea, 273 - Tel. 29-9500

Janeiro

Hemisphere Co.(importação)

Av. Churcnill n • ?4-8

I

SOO

STANDARD

I N D U
CIA. INDÚSTRIA METALÚRGICA

[Indústria e Comercio)

y..mÊÊÈÊmmmmmmmmÊÊmm

Um serviço completo para mercadorias
que vafem dinheiro I

Av. Prísidenfe Wilson, 210 - 3.* andar. S. 314-17
Cx. Postal 4581 - Fone: 52-4462. RIO OE JANEIRO

1 | ,^^mmS5b i

.

ftsÜT'

LTDA.

4
42147

Tralore» D-S, D-7. D-4 ( D-4 TD-1IA, Tll-UA, TD-9 e TD-« Motoncrapers: de II a 24 Srrapers: de í a 24. Etcavadelras: de 1/2 a 2 1/2.
Rolo Compressor: I a 12 tons t Tandem S/i. Patrois: Sfl. 15 e 100 IIP
Compressores de ar: de ífl a Sf» pes cúbicos Marteletes e perfuratrtse»
de avanço automático HtlBu de astalto de 19 a 20 tons Britadores. Rebrltadorrs Allmentadores. Peneir»; vibratórias * rotativas. Instalação
de britarem importadas até Í0 metros por hora. Caminhões, Carroçaria»,
basculantet Trallers Carretas Cavalo» Mecânicos Pis mecânicas Escarlficadorts Lâminas Pé» de Carneiro. Locomotivas Trilho». Desvio
Yafonetas Carrecadeiras para tnnels F.lmro 21 e 4» ln|etor de concreto
Estampadeira de brocai J>rk-Bm Maquina» de »oIda Cmpos geradores
Pratas
Guindaste» Bomba»
Navio». Avifies
Empllhadelras Sondas.
Bate-estacas Drumpers — Tratar "MAC.F.RAL" Imp Et e Comércio
—
Ltda., Rua México, Ili
»/ M
Fone S2-1U4. End. teletraílco: SOAJtiL
43U

;t

Armczénsi Caís do Pflrfo
Proio d» 5. Crlitô.ao, 9</3« • Tateio**». 5-t-líOI • 3XU7T3 • tua
Pi-f '-. Otiint, " . Tsltlontsr 28«761 • tuo do lor«|lnho, 9 .
Tslílon»! 28-9.552 • Proco Podr» Sé»». 50/52 • lio da Jooair»

COLAR RÓTULOS E ETIQUETAS
FXONOMISA.HDO COLA t TEMPO

stiOtOTA M COMA«"COL-ETIK"
»»»!¦*• a •»

FUNTIMOD-,

_——¦_______¦

-)p^PH0^|-__^-__9NV^^p>Vp^^^ii^5^,:
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MERGULHADORES

Manuais e elétricai á&
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ESMERILADORES
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B

V
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PONTES ROLANTES | l||i
Poro mercadoria» H iKilIlIpM «
• mbalado» • ó granel H_ ]£|^j|j|l

M

IOUIPAMENTOS J^rmír

A»f_ljfr
l||Jj_ í 1

Poro mompulocâo JI I
""«"na «I* mia-codorlai I
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MOTOCICLISTAS
SOLDADORES
iltrilBUlDOR
t ÜNICO REPUESENTANTL

SERVIÇOS GERAIS

MUCO***""

LENNEBERG,!™*
-

Vargas, 595 (esquina
RIO. Rua do Senado, 11 • 12 - Avenida Presidente
a, 787
- Av N S. de
d» Uruguai na) - Rui do, Androdoi, 4
copacaba.Praça D.
- PETRÓPOLIS!
6.
José,
Ruo
Mo
336
Lobo
Rua Hcd.ock
144 — Rua Lome
Pecro II 45 - SÃO P/ ULCi Rua Flo-encio de Abreu,
691 - lua
Rua
Tuplnambás,
BELO HORIZONiE;
lheiro Crliplnlanò. 6584
Palma,
di
RECIFE: Rua
Espir'o Santo 63'

¦J..--I—I ^

T0r

KUA LriLUUAlANA. 55

fiRUPO 813

C. P. 1388 • TEL. 43-7479
RIO DE JANEIRO

fe
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veja em ação

o novo trator carregador
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% Economia
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O primeiro a chegar e o mais
procurado pelos empreiteiros, o MICHIGAN75-A já trabalha nas grandes obras de
engenharia no Brasil. Com
sua caçamba de 1.1/4 jardas
cúbicas e comando hidráulico - verdadeiro milagre de
fccilidade de manejo — carre^a um caminhão em apenas
3 minutos. Produto da conhe"CLARK
cidissima
EQUIPMENT
incorpora
COMPANY",
os
mais recentes progressos técircos em malé:ia de transmissão hidráulica e tração.

JP*&

ssU..w*'
AM Tiram

—

MODELOS DE
TRATORES —
CARREGADORES
12 B,

75 A, B, R-1.1/4 |d
85 A

^,

.0

HP.

120

HP

175 A

2 S/4 jd. cub. 165 HP
Toras

Trator com lâirlna 145 HP

e Extensões avulsas
e Estoque de peças

*_>_ mm
43 FILIAIS

LEM todo;
BRASS.

Guindaste sobre pneus de 10,15 e

Para maiores informações procuro
a filial ou o distribuidor autorizado
da S. A. WHITE MARTINS, na sua Io
calidade. Caso prefira, entre em contacto
direto com o nosso DEPARTAMENTO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS.

25 TON.
i

e Vendas:

IMPORTADORA E TÉCNFCI S.l.

9a\9

R Mogi Mirim, ?s o 125 Bentlco • VENDAS Tels.: 42-78.4, 48 5Í1Í e 22-1490
IO DE JANtlpi
'
tua F orôncio de Abreu 157
.. ondar ¦ Tel.: -J-4750
SAO FAULO
1ECII LTDA. ív. Alonso Pena, 524 »/ 325 • Tel. 4-9277
B IO H.RZONTt

Compres
d
Entrega imediata
Assistência técnica permanente
Fabricados e vendidos exclusivamente por

EQUIPAMENTOS \feynei DO BRASIL SA
Rua Juan Pablo Duarte, 21 • Rio
Agentes autorizados em todo o Pas*.
?S::;:..$^:.:., :^^^§::J^;^^-;^

PARA SOLDAR ATÉ 1 POL. DE ESPESSURA.

HP

2 jd. cub

de

$ç Assistência técnica

cub. 80 HP.

1.1/2 jd. cub.

Carregadores
i

42

125 A

Demonstrações

M EÇ
7
¦*

1/2 Jd. cub

A S.A. WHITE MARTINS
apresenta o melhor maça rico
para solda oxi-acetilênica, até hoj<
fabricado no Brasil.
O maçarico W. M. - 22 é equivalente
aos melhores modelos importados, porém
de preço acessível.

S. A. WHITE MARTINS
.Pioneira no Brasil da Indústria de Oxigênio e Argonio

MATRIZ
de Janeiro
Rua Beneditinos, 1 a 7-tels: 23-1680 e 43-0420-Rio

O DRAGÃO
0 REI DOS BARATEIROS

VENDE DE TUDO E PELOS MENORES PREÇOS
DO MFRCADO.
e ,erralouças e porcclonas, vtaros, cristais, ferragens
foqueiros de
mentos em geral, artigos de alumínio, talheres e
óleo cru,
todas os marcas c qualidades, fogões e fogareiros a
br-nmesmos
os
avulsas
para
álcool e querosene, e peças
aguo,
de
paro
bombas
pressão
bicicletas,
e
quedos, velocípedes
artigos para lavoura
Creolina Pearson, corros paro aterro e
e ilumiuoçoo. Soreletricidade
de
e jardim, todos os artigos
al-minio e
madeira,
de
formos
cm
gesso,
timento completo
tormiconfeiteiros
folha e todos os demais pertences para
biscoitos
e
doces
cortadores,
paro
nhas de todos os tipos e

191 __ Avenida Marechal Floriano
EM FRENTE À LIGHT

ELETRODOS — BOMBAS MANUAIS
- ELÉTRICAS - À GASOLINA *
Pelos melhores preços- Consultem-nos sem compromisso.
• - •/ 111
MECHANO TÍCMCA I.TÍJA — R Tfófllo Otonl, 15 - 1
A
Cx. Postal 3072 - Fone. -..-5822 - RIO DK JAMEinO „ „ ?
4«j2-

FUNDIÇÃO SOB PRESSÃO
EM ALUMÍNIO - ZAMAK E LATÃO
Também fabricamos moldes

193

ESCRITÓRIO:

50554

Av. Rio Branco, 135 — S/ 213
Telefone: 52-6721

FÁBRICA:

Av. Suburbana. 132
Telefone: 48-4674
41160 73
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Fichários
ricnanos
Carrosserias
Fogões
Artefatos variados

JB

2 . Eocanl.do . Rio dc janeiro - Tel., 49-1820
cSua Xavier do> Pa»«-oS
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SPLAY para Propaganda
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PLAFONDS
para
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RIO
I
DE JANEIRO: Rua Dom Gerardo, 80 - 1.- - Fone 23-2527
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'
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I
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extraordinária resina sintética poliester \
A
reforçada com fibra de vidro, ou \.
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47 -

Rua das Marrecas, 18/20

em todas as bitolas

PAT. DEP.
Hermèticamente vedado
Possui
Regulador de Voltagem

REDUZIDAS A FRIO -

GIBBS, WILUAMSON,
RIO BRANCO. St - IV
J 1R.1 — Tel. 43-CMü

RIO ÜK JANEIRO

Fone:

31-680?

QUlMICA

DE JANEIRO:

.Kua Dom Gerardo, 80
fone. 43-8136

S.A.

PORTO
Av.

Borges

AlEORE i
de

Medeiros,

R JOSÉ BONFACIO, :i - II • ANO
Tcl

; í;
Vi

3 • 5-1O-12-15-18-2O-25-30-35-5O-90-2O0-300 KVA.
GRUPOS GERADORES de 100 até 3.000 KVA., de Importação.
Assembléia, ÍC4 -Grupo 1012
Tels.: 22-3072 e 52-2424:

32-S593

RUA MAYRINK VEIGA, 28 - LOJA
FONE: 23-1655 - C POSTAL 1720
DE
JANEIRO
RIO

—

7115:

ARCOS. 28/42

RIO

IMPORTADORES c Distribuidores da Cia. Siderúrgica Nacional, Cia. Siderúrgica
Bclno Mineira, Cia Brasileira de Usinas Metalúrgicas e outras.
AÇO cm barras, verffalbõea r lâminas para porlas. CHAPAS: de frrro. prfla*. salvaniwdas c de acn. para portas. CHAPAS DE COBRE r BOBINAS. EIXOS para transmissão e rtf EERRO: rm bsrras rhala» vcrsalhôcs quadrados c rrdondos, cantonclm vertalhóçs, barras, rantoneiras, chapas •
ras L — T — l . visas I r V. LATAC
etc. TUBOS: galvanizados, pretos, vermelhos c de aço. para caldeiras.

K-S52S

SAO PAtI.0

SECÇÃO DE CORTES DE :

Tira rorrrntf . ¦• ..-.. r continua
TARA PRONTA ENTREGA

HORÁCIO SALDANHA & Cia. Ltda.
Escritório: R S Jlo«*. HS . 3 • — Trl 3I-«WI
Deposite: Rua LavradiO, lí« — Tel U-'t3t

DOS

í!!9

241

Fone: 9-2874 . ft. 54

ENTREGA IMEDIATA

RIA

S. A.

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO ELÉTRICA
VOLTIMETROS E AMPERlMETROS

f~.ii

Av. Bemardino de Campos, 339

RIO

SUC. DE L B. DE ALMEIDA & CIA.

COMÉRCIO E INDUSTRIA

RÁDIO TELEVISÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA S. A.

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: REICHHOLD
SAO PAULO:

ALMEIDA COMERCIO E INDUSTRIA
DE FERRO LTDA.

ELETROUTICAS

Representante exclusivo no Brasil:

Rua Bráulio Cordeiro, 637 — Tcl. 29-0133 — Rio de Janeiro

RESANA S.A. indústrias químicas

CIA. BRASILEIRA DE AÇOS FINOS S. A.

BANHO A QUENTE

Para serviço
IMEDIATO

/

PREGOS
PARAFUSOS FRANCESES
_ PARAFUSOS QUADRADOS E SEXTAVADOS
_ REBITES ESTAMPADOS A Fi<IO E QUENTE
AGENTES VENDEDORES EXCLUSIVOS:

FOLHAS DE FLANDRES

llU

às suas ordens.

\\
\ \
/M

,

FÁBRICA DE PREGOS, PARAFUSOS E AFINS

PRETAS TERNCOAT

W

'j

j

Companhia Mechanica e Importadora de São Paulo

CHAPAS ESTANHADAS -- CHUMBADAS -

VELO

\A
^

cstrt

,
End. Tel.: IMPEXPUNI - Rio de Janeiro
Descontos especiais para revendedores, instaladores e repartições pública*j

CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO

HER-SEAL

Técnica

unicom

DOS LAMINADORES DE TIRAS CONTÍNUAS
laminado a quente e reduzido a frio

QUE CONQUISTARAM A PRAÇA!

Rua ViuVO Cláudio, 408
lei.: 49-6840

GRUPOS GERADORES

AÇO EM CHAPA E BOBINA

^^^^^^^^^JL^

Vl
\
\
»

PARK STREET, LONDON, W.
oferece da Inglaterra

Carregadores de Baterias

li
/
// '

INDÚSTRIAS

Sol^S° n0V0
Um°
',ndusina'
P°r°
'

Vfe!í>^
RICHARD THOMASL_=lJ ^S*^
^"""'^
BALDWINS (SALES) LTD. ^ \ W
E^ynHHHMUi
*
SEÇÃO DE MAQUINAS

^k.
m
«H

li
II
1*1
m

BARRAS. tergalhúe<. chapas e viças I. e L.
FUNDIÇÃO DE FERRO <• outros meUls OFICINA MECÂNICA e SERRALHERIA
reral
Vendas: 22-0401 e $2-2102
TELEFONES: Mesa: 52-2104 — Ser
Oficinas: 52-2103 — GERENCIAS 22-254Í.
Expedição: 22-158»

em

s-»gr
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MAQUINAS

GERAL

MERCEDES-BENZ

®

^=^\
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ferramentas!
is elétricas
^^V KJ>^»
^vS a

MOTORES ESTAÇIONÁRIOS DIESEl

Ur

1>?

&

PARA TODOS OS FINS
^o-d^í

V

'

INDUSTRIAIS
GRUPOS

u
Tf

//

~^S ^^

f

GERADORES

BRITADORES
ESCAVADEIRAS
MOTO-BOMBAS
LOCOMOTIVAS
TRATORES
NÁUTICAS
de
PEÇAS

CONJUNTO DE BRITAGEM
DESMONTÁVEL E TRANSPORTÁVEL
Base de aço, que c/ispenio fundações, em lugar
de rodas, o que empreiIa muito maior firmeza
oo conjunto, depois de

W/^

I

SOBRESSALENTES

Concessionários exclusivos dos motores
MARTELOS E MARTEIETES •
REIIFICADEIRAS •• Xfly-^Se,
fURADEIRAS • RETIFICADEIRAS
VS-* ///t fURADEIRAS
ROSOUEADEIl^ft.
4^
J//
x
ESMER1LHADEIRÀS • ROSOUEADEI.
VIBRADO- ^^J^k
RAS t PARAFUSADtIRAS • VIBRADOMg RAS
\V1^
RES • SERRAS E TESOURAS ELÉTRICAS •
%T RES
•
PARA
OUAlQUtR
OUAlQUtR
^*1Lei
Eic.
• Ele.
POLITRIZES
POLI1RIZES
PARA
TODOS
IODOS
O
OS
^L
OFICINA OU FABRICA •
OFICINA
MAMA>'\
•
FERRO
•
PARA
RAMOS DA INDUSTRIA
jm
RAMOS
•
^^
•
BORRACHA
PLÁSTICA
MATÉRIA
•
DEIRA
gf
DEIRA
•
Ele
ARTIFICIAIS
OU
NATURAIS
PEDRAS

estacionários para o D. F. e Est. do Rio.

IMP. EXP. UNICOM SOC. COM. ltda.
End. Tel. IMPEXPUNI - Rio

IM M
H,a U ailandeaa.
,ooes «3-0050 «3-005»-R.o

armado.

entrega imediata.

Assistência especializada inclusive paro o interior.

s. n.

IRCit

21-120 HP para

Rua da Assembléia,104-G/1012-Tel: 22-3072-52-2424

Rio de Janeiro

ASSISTÊNCIA

GARANTIDA • DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

\*m-

PARA TODOS OS FINS

LENNEBERG LTDA.

FtNOLIf
CELERON

1'^^ Pi

TÉCNICA

ROLAMENTOS DE ALTA PRECISÃO

vC:

RUA URUGUAIANA, 55 • 8/ AND. • TEL 43-7419-C. POSTAL 3388
ra
RIO DE JANEIRO
—
¦'¦';¦
*

Chapas Fcnóücas para
inúmeras aplicações nas

Zetlelmeyer

indústrias Elétricas e
Mecânicas, fabricadas
dc acordo com as
norma da "NEMA"

1

TWPsW

ROLOS
COMPRESSORES

tC__

com
MOTOR DIESEL
Excelente isolante elétrico
Mais resislcnle do que o aço
rjCVC — pesa menos que alumínio
Desgaste mínimo

10/12 TONS.
PRONTA

•

Usinávcl
Resiste à água c óleos
Resiste an calor
Resiste ii corrosão
Absorve e resiste aos impactos

HORÁCIO SALDANHA
& CIA. LTDA.

_.m

Rio de Janeiro
Av. Rio Branco, 57 - C1 andar —
Telefone: 43-2716
São Paulo
Rua 24 de Maio, 27& — 3.° andar
Telefone: 32-8312
End. Telegr.: FOPMIPLAC

"•*»

compromisso

BSSV^BSSSS* #^BBBm.
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Conhecida cm todo
Brasil desde !!)!-2
F'ábrica cm Sâo Paulo
Representante nesta

Estrela, 38 -

M. R. BRANDÃO — Rua la

v-m

.>r ¦:.
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"Somar"

\\mm

o

k

]/,"__ _

Transformadores de alta e baixa tensão até
500 KVA.
Auto-tran-sformadores monofásicos, tritásicos — a seco e a óleo.
Reguladores manuais de tensão.
Reguladores Universais.

• Fone: 42-3445 - Rio
Avonid.1 Rio Braoco, 185 - 15." - S/1516/7
- Sào Paulo
Rua Dr. Carvalho de Mendonça, 53/55 - Fone: 52-5244
FROPOSTAS DE REVENDEDORES E REPRESENTANTES NOS ESTADOS

PAI\I/\IV1

RIO

À marca

Fábrica de Transformadores

tt&p&I Fepresenlações 6 Conta Própria Ltda.
ACEITAMOS

AV.

Tomos pnra mecânicos,
Tornos para tubos,
Bombas para poços.
i Cavatlciras, prensac uoldanas
À venda cm tôdas ns
Casas do Ramo.

:Marca Registrada

fir.çao e cfotragem rapidiss ma
operações múitiplas e precisas entre si
aplicações ilimitadas também em plainas e turadelras
insubstituível nas manutenções, fabricações, íerramentarlas etc,
sem

JANEIRO.

VOLTRON

é a cantoneira que dobra o valor de seu torno
e aumenta sua produção porque permite:

fo//iefos

SÃO

BRANCO. 25 -16.' - TELS. 43-0659 • 43-3510
PAULO: RUA FLORENCIO DE ABREU, 793 - TELS. 37-7950-32-7981
FILIAL BELO HORIZONTE: AV. PARANÁ, 237 ¦ TEL, 2-3511
DE

"SOMAR" Ltda.
Sociedade Eletro Mecânica

•^SUPERCiM"

Peço-nos

FILIAL

RIO

MOTORES S.A.

J)0MMÜMiL

TORNEIRO!

V

MATRIZ

Escritório: R. S. José, 85 - 3.° - Tel. 32-6091
Fábrica: R Ana Neri. 2.172 - Tel. 49-8089
Depósito: R. Lavradio, 160 — Tel. 32-7696

Cia. Química Industrial de
Laminados

$**

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

"máquinas

iJrociutos aa
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ENTREGA

Tel. 28-2152
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COPIADORA
FRESADORA
C5
PANTOGRAFICA
¦
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KAEMPF ¦ ALEMANHA
¦

ideal para fabricação de estampos
para forjarias

*Aé

Extrema versatilidade - Alta eficiência
SÃO PAULO

^fm»A

,:-.:¦¦

íú .**

';

PANAM BRA S.A

Avenida Scnadw Oueirái. 96
Rna Fta'tfK-0 de Abreu. 285
Htm 35^5171 - 374833

m

Capacidade de copiar 1:1 até 1:4
Mesa Porta-estampo de 500x7010 mm
Admite estampos até: - • ¦„
altura de 450 mm, peso de 500 kg :
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• --*- RECIFE •
PORTO ALEGRE ^ ^ ^ 300

RIO DE JANEIRO

Pmç» João Piuò*. 7-9 A
Fobo: 528173

Rua Vol. da Pátria. 1341/47 £(Jil|CMJ ..^y
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Correio da ManSiã

DIRETOR
M. PAULO FILHCi
Avenida Gomes Freire, 47,
REDATOR-CHEFE
ANTÔNIO CAttADO

6o Caderno — Rio de Janeiro, Domingo,

11 de Maio dc

iilMIÜMI
»<^4^^«làlii
Até 26 de junho:

BANCOS E CASAS
BANCÁRIAS DEVERÃO
REMETER A SUMOC
A RELAÇÃO DOS
CORRENTISTAS

O INTERCÂMBIO DE PRODUTOS
DE AÇO COM A RÚSSIA
O comércio enlre o Canadá e os países comunistas — Novo acordo
entre a Polônia c o Japão — Arroz da China para o Japão — Engcnhciros dos Estados Unidos na Polônia
Especial
Uma avaliação mais
precisa
das perspectivas do intereãmbio anglo-sovlético de produtos de aço e processos poderá
resultar,
dos
provavelmente,
o grupo
recentes contatos
"Guest Keen" fêz que
em Moscou.
Foi essa a primeira visita de
um grupo de companhias ocidentais, realizada com o objctivo de propor um intercâmbio nos
com a
dois «entidos
Rússia, desde o último conflito
mundial.
De um lado, os especialistas
da Grã-Bretanha
prosseguirão
nos seus contatos, enquanto, de
outro lado, os
peritos russos
farão
nova e
pormenorizada
análise das atividades do grupo
"Guest Keen", na Grã-Bretanha.

para

o "Correio da Manhã" dc Reuters — Londres

j aumentou a partir dc fevereiro de
1957, quando ambos assinaram um
acordo restaurando as suas relações diplomáticas normais. Em
1957, as exportações do Japão para a Polônia tiveram o valor apro-

POLÍTICA

ximado de um milhão de libras
terlinas, isto é, mais do dobro
movimento do ano anterior. As
portações da Polônia para o

De acordo com recente decreto do
, presidente da República, no caso de
J liquidação do estabelecimento banI cario, os chamados depósitos popues- lares (limite de cem mil cruzeiros),
doi só terão garantia integral de de
ex volução após um ano da realizaJa ção.

(«insçü ks eu imauob)

CONTINUARÃO SOB O.ANTIGO
REGIME
Estabelece o decreto que os depósitos existentes a partir de 26
de abril de 1958, continuarão sob o
regime do artigo 1.° do decreto ..
26.783, de 18 de janeiro de 1955.
dentro do limite de 100 mil cruzeiros in"le fixado, e observado o disposto de seu artigo 2.°

CAFEEIRA:

Com preços cacla vez
mais altos, o Brasil
isola-se do mundo

OS DEPÓSITOS

POSTERIORES

N. 19.975 — ANO LVII
GERENTE
ALINIO DE SALLES

1958
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O Comércio Ocidental com o Bloco Soviético

SUPERINTENDENTE
I O S É V, PORTINHO

(^^S^EECONÔMICOS
Páwsssssçssss^^^^^^^
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A PALAVRA DE ORDEM É INDUSTRIALIZAR!

nâo quis sc conservar como cs- Industrializam-se aceleradamente
sencialmente agrícola. Como cx- os de maiores possibilidades ecoA Romênia é um pais relativamente pequeno, mas de apre- clusiva produtora c exportadora nómicas, como o Brasil, a Argenrecursos naturais. Fossui bastante petróleo, carvão dc pc- de produtos primários tinha sua tina, o Chile, o México c a Coçiaveis
dia
c minérios dc ferro e manganês, além dc outros. Terras fér; economia controlada pelas gran- \ lõmbia,
tcis e planas, ótimas para a triticultura. Vinhedos. Florestas nos des nações industriais. Ditavam
A palavra de ordem c indusCarpalos. Rebanhos consideráveis. O rio Danúbio comunica-a com os preços do que a Austrália ven- trializar-se. Os países essenciala Europa central. Em suma, é um país bem dotado. No entanto, dia ou comprava. E tinham capri- mente agrícolas váo desaparecer.
era subdesenvolvida. O povo tinha baixo padrão de vida. A chos. A Austrália ergueu uma ; Está absolutamente provado que
muralha alfandegária c industria- os
Romênia era país atrasadíssimo.
paises que produzem e exporVidal dc La Blache, estudando-a miüelamentc na terceira lizou-se. Industrializou-se inte- tam exclusivamente produtos priFabrica
tudo. Tornou- mários são as eternas vítimas
década deste século, atribuía o subdesenvolvimento da Romênia, gralmentc.
ao fato de haver um povo pobre num país dc apreciáveis recur- , sc, cm conseqüência, lim país ri- econômicas dos pa-ws altamente
sos naturais, à sua economia colonial. A Romênia era essencial- quissimo, cujo povo goza de cie- industrialização. Sáo sistemática c
! vado padrão de vida.
mente agrícola, O.s mercados estrangeiros ditavam os
impicdosamcnle explorados, Torpreços de , Seria
seus produtos. Pagavam-lhe pouco pelos produtos
possível continuar a dar nam-se cada vez mais pobres.
c
primários
vendiam-lhe caro as manufaturas. Ademais, grande
O Brasil é o pais mais indusdas exemplos. Há muitos, muitíssiriquezas naturais, as mais importantes, tinham passadoparte
mos outros. Há a índia, a China, trializado da América Latina.
o
para
domínio de estrangeiros. A Romênia era uma colônia econômica a Iugoslávia, a União Sul-Africa- Faz-se mister, porém, dcsccnlraOs romenos trabalhavam mais para os outros do
que para eles na, a Polônia, a Hungria, a Bul- ; lizar a indústria.
próprios. A Romênia seria próspera c rica se aproveitasse cm seu ; gária, a Mongólia, a Albânia...
próprio beneficio as suas riquezas naturais c se industrializasse Há, ainda, Portugal, Espanha. ALUMÍNIO EM LINGOTES
Turquia, Birmânia, Síria c até o j
A Segunda Grande Guerra de- maior parte dos escassos recur-''¦ Sudão c Ghanu. A mesma febre
Está aumentando promissorasabou catastròficamente sóbre a sos naturais
escapava
controle de industrialização se verifica nos mente a produção brasileira de
Romênia. Matou-lhe dezenas de dos nacionais. Era umaao das
latino-americanos.
países
Todos
milhares de soldados. Desorgani- típicas economias coloniais.mais tendem para a industrialização.
A
(Conclui na Sa. pagina)
zou-lhe a já precária economia. miséria do egípcio
parecia irrePerdcii grande parte de seu ter- mediávcl.
rtório. Ademais, pagou à União
O Egito está apelando para a
Soviética, a título de indenização,
300 milhões dc dólares, enquanto industrialização. Criará dezenas
a produção caía verticalmente. de milhares de novos empregos
Agora, entrou numa fase de in- mais bem pagos que os dos opcdustrialização. Começou pela in- rários agrícolas. Dar-lhe-á mais
dústria pesada. O país que não independência econômica, c, cm
conseqüência,
produzia aço, produziu 765 mil to- independência lhe fortalecerá a
política. Está auneladas em 1955 e produzirá, se tudo correr bem, 1.200.000 toneladas mentando consideravelmente a
em 19G0. Produziu 4.340 milhões produção de energia elétrica. A
de kilowatts-hora cm 1955 e pre- usina hidrelétrica de Assuan cotende produzir 8.000 milhões, cm meçará a funcionar cm 1960. Ou^^m%mm mm^-mm mw-w
m
19G0. Tomou grande impulso a tra central hidrelétrica será cons- Wmmrk
tinida
cm
:
Heluan.
Há
pequena
indústria mecânica. A Romênia
de aço — 60 mil toneI^B
já fabrica tratores, locomotivas, produção
^B^m Amm\ WmLmv&ü* m
^mmm\.
^H
todos os implementos da indús- ladas anuais. Uma nova c modertria petrolífera, desde sondas, mor , na usina siderúrgica está sendo
tores, material elétrico, etc. A in- '• instalada em Heluan, A indústria
dústria química, inclusive a pc- química tem tomado grande rctroquímica, c adiantadíssima. Es- (levo. As indústrias leves se enHyJR Wr mW £2ÊÊ!íjÊ
Hm?'1"
tá melhorando o padrão dc vida contram em acelerado desçnvolde seu povo. A Romênia poderá vimento. O Egito está instalando
ser um apreciável mercado para fábricas de armas. O padrão dc
café, cacau, algodão, cera de car- vida tende a melhorar. O Egito
naúha, frutas c outros produtos está menos sujeito aos caprichos
das grandes potências. Êste pais
jp/WÊ
^ÊmmWWlÊÊÊtmWHmlÊm^ m
brasileiros.
poderá comprar ao Brasil café,
O Egito c outro exemplo a con- cacau, madeiras, frutas, produtos O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC)
siderar. Não é um país rico de rc- manufaturados, etc.
esteve reunido esta semana cm Nova Iorque, realizando sua 25."
A Austrália é um tereciro exem- Sessão Ordinária, discutiu o relatório do Fundo das Nações Unicursos naturais, como a Romênia.
Náo tem hulha. Tem pouco mine- pio, mas inteiramente diferente das para a Infância (FISI) Na foto,acima, colhida durante oa
rio dc ferro e escasso petróleo. dos anteriores, fi um país-conti- debates, mostra, da esquerda para a direita, o.s senhores George
Náo há terras baldias a aprovei- nente, pouco povoado. Há imen- F, Dãvidson (Canadá), presidente do Conselho; Miguel Osório
tar. Está superpovoado. Era cs- sos c variados recursos naturais. de Almeida (Brasil), presidente do Comitê dc Programa do,FISI;
ser.cialmente agrícola c pobre. O Agricultura rica c desenvolvida. Maurice Pale. diretor Executivo do FISI; e Mehdi Vakil, secamponês egípcio é miserável. A Pecuária de primeira ordem. Mus cretário do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas.

FLAGRANTE

Os depósitos posteriores, isto é.
feitos
em bancos ou ca.sas bancaI
Em recente entrevista, o sr, C,
Em recente reunião da Soeile-o café, sobrepujado
em preço! >1as » Partir de 26 de abril último,
R. Wheeler, um dos seus membros
Brasileira, o enge
OI» ffl Cíl f"J",?a estipulada
explicou as razões cio êxito da vi dade Rural
je-lpelo das colônias africanas
Marcílio
de.Brasil vai se isolando do mundo;"0 *™Çret° ae V00 aopols cle de."
sita dos representantes da "Guest nhciro-agrónomo
Keen".
ICampos Penteado focalizou o pro-i com sua política cambial de pre- corrido o prazo de um ano, a partir
econômica ços altos. O algodão, nos seus áu- "a üata aa sua realização,
Disse o sr. Wheeler que a pri- blema da orientação
do país.ireos tempos, depois que a técniprodução agrícola
meira dessas razoes consistia em da
"desde temposjca
do Instituto Agronômico d? RELAÇÃO DOS CORRENTISTAS
poderiam, acentuando queBrasil
que as usinas russas
imemoriais o
segue a po-jCampinas fixou-o entre nós, pelai
considerável 'litica
provavelmente, tirar
de preços altos, cada vezIcriação de uma nossa variedade,! Aos bancos e ca.sas bancárias, foi
na
proveito das técnicas britânicas :
""
produção, por exemplo, de lâminas .mais altos, sem se.preocupar com encontrou eni São Paulo condi-,e concedido o prazo de 60 dias, ou seja, até 26 de junho para fornecepara turbinas, de presilhas pára M condições econômicas e técni- ções propícias á sua expansão,
únicas armas foi aquilo que todo mundo viu: rem à SUMOC a relação completa
trilhos ou de siislciiuulores para os ps da produção,
alto rendimento "um rusli do far-west". O govêr- dos depositantes e respectivos saltetos dc minas. A segunda, consls- Que permitem
tia na originalidade de certas má- Por unidade de tempo e espaço, no federal, porém, com sua poli- dos credores na data da vigência
quinas motrizes <• outras máquinas a que os— norte-americanos cha- tica cambial — gestão Oswaldo do decreto de 26 de abril.
eficiência .
russas, dc interesse para os grupos ;mam de
Aranha — de altos preços, anulou
britânicos. Na opinião do entrevisum dos fatores da comercializa"fiueat
Keen" gostado, o grupo
ção do produto — o seu preço cie Penteado — sc não pusermos um
O BRASIL ISOLA-SE DO
taria dc possuir algumas dessas
custo. Nós tínhamos custo com- paradeiro à política cie preços aiMUNDO
máquinas, pelas quais pagaria à
petitivo e qualidade superior, fato tos, com a agravante de que ago'A
vista. Da mesma forma, os prode preço, sem téc que impressionou os Estados Uni ra êle mais interessa ao governo
política
grossos soviéticos em matéria dc nica, sem política
financeira e dos, que nos enviou mais cie um federal, pois seus ágios são fonte
concreto pré-fabricado bem me- econômica adequadas, 'o'que melho-observador econômico, tendo um de um orçamento
paralelo, que
*
recém um estudo mais aprofunda- |rè~p7ôgrelislvãmentê"
deles declarando que estava tri por motivos e razões de Estado
re Droeressivamente o prodútoe
produto
do. 0 terceiro fato do êxito foi o reduza constantemente o custo de lhando caminho seguro".
não poderão ser abolidos. O precontato da comitiva britânica com produçâo, aferido este pelo preço
ço é o fim colimado por qualquer
internacional, conduz à
dois chefes da Gosplan
obtido por uma
produção, mas
produção
VEZ
DO
"gravosos",
CAFÉ
A
ftstes, Imediatamente, conduzi- Vio
política financeira própria, aliacomo já são quada à alta técnica agronômica
ram os membros da comitiva às se todos os produtos brasileiros, a
usinas cie Moscou c Leningrado, começar pela borracha, nativa na! "Chegou a vez do café — pros-se tratando de agricultura, mas
permitindo-lhes uma avaliação mais região amazônica, e atingindo até! seguiu o sr. Marcílio de Campos nunca por decreto".
icnl da verdadeira situação.
De um modo geral, a impressão
final da comitiva britânica consistiu em quc havia a possibilidade de
vender aos russos as técnicas ou
máquinas para a produção dc mercadorlns de consumo, por exempio, das quais os suprimentos russos parecem já bastante escassos.
Uma questão que outros exporladores britânicos poderão furmular consiste em saber se scmclhante possibilidade existe para seus
próprios produtos. Dc um modo
geral, a resposta será, provávelEmbora
mente, positiva.
poucas
firmas em outras indústrias tenham encarado o problema, até
agora, com o mesmo cuidado de
"Guest Keen", aquelas que deram
Inicio ao intercâmbio cie idéias com
ns indústrias russas realizaram nefcócios úteis. Mas, nào foi apenas
isso. Conseguiram introduzir melhoramenlos em seus próprios mcIodos. Os plásticos, por exemplo,
que agora ocupam uni lugar deslaçado na lista das prioridades soviéticas para expansão, constituem
lim caso. As firmas britânicas, quc
dlspenderam tempo e esforços no
ano passado, mostrando aos vlsitanles russos os seus processos,
____^Ê/_wÊmm^_____
nào se despontaram, muito embora
o Intercâmbio que se seguiu ainda
pii^^^**^»»»,
a/x(w'*^ Jn Dl
se encontre nos estágios prclimina res.

O avião ideal
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O COMÉRCIO ENTRE O CANADA E OS PAISES COMUNISTAS
anual da
a reunião
Durante
"Canndlan General Elotric Compnny", em Toronto, o presidente
da companhia, sr. J. HerbertSmlth,
declarou
que sun empresa fará
negócios rom os paises comunistas,
obedecendo porém, As restrições
canadenses. Acredita-se ter sido
essa n primeira declaração definida
do chefe de uma firma subsidiária
norloamcrlcana no Canadá sóbre
de
exportação.
ésse
problema
Acrescentou o sr. Sniith que as rest rições norte-americanas não afelavam a companhia canadense. A
questão surgiu depois que se afirmou que as restrições em relação
à China teriam evitado a "Kord"
do Canada, vender seus produtos
A China, em virtude da posição dc
sua matriz norte-americana.
• NOVO ACORDO ENTRE A
POLÔNIA E O JAPÃO
As delegações comerciais do Japão e da Polônia assinaram novo
acordo de comércio c pagamentos,
com vigência nos próximos cinco
«i Polônia lem grandes interesses
no desenvolvimento de maior comercai rom os Estados Unidos. Teri de iniciar os resgates dos crêditos que lhe poram concedidos pelo Banco do Exportação c Imporlação. dentro de quatro anos, e por
esse motivo, está ansiosa por criar
mercador permanentes para suas
mercadorias, nesse intervalo.
Os observadores afirmam que
essa tarefa sc tornaria bem mais
fácil se fosse estendido à Polônia
o tratamento
tarifário de nação
mais favorecida. A necessidade cie
normaliraçáo do comércio poderá
ser um bom indicio do progresso
das conversações sobro as compen¦ações pelas propriedades nortena Poamericanas nacionalizadas
lõnia e para o "deseongelamenlo"
dos luveres poloneses nos Estados
Unidos.
anos. Os pagamentos serão feitos
cm libras transferiveis ou cm dolares norte.imericanos.
O Ministro de Comercio e IncUistna do Japão manifestou a esperança dc quc as exportações nípónicas para a Polônia incluíssem
seda cm
mercadorias
enlatadas,
bruto, tecidos, pncum.it ieos. produtos químicos c farmacêuticos.
-rolamentos
Krafite, fios de cobre,
esféricos, máquinas motrttea e naVlrtS.

Km troca, o Japio estaria pr*pa
rado para aumentar suas importa*
çtks de msile. cevada e outros
produtos vegetais, ervas medicamentos»*, cera. torta dc algodão
produtos químicos, ferramentas *
outros produtos.
\j comércio estrt os dou pais«
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Operação
Ideal

paro

pista;

' '

. v,:

equipada com motores
aeronave cie asa alta , com Ê uma aeronave pressurizada,
"Dart",
,'¦'., turbo-héltcc Rolls-Royce
,
que Ilie permitem um
capacidade para 40 passageiros, desenhada e produzida yÒQ suaye c sem V)braçóeSi numa velocidade meda
k.p.h.
pela Real Fabrica Fokker de Aviões, da Holanda. de 500
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A construção desta aeronave no Brasil está >enda fènamente considerada pela
Fokker — Industria Aeronáutica S,A
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