
JORNAL BO BRASIL1
PROPRIEDADE DA SOCIEDADE ANONIMA "JORNAL vDO BRASIL"^ 

ANO XLVI l| Rip DE JANEIRO — SABADO, 12 DE DEZEMBRO DE 1936 N 2flS

S. A. JORNAL DO BRASIL Central Etav^*'da  ^LUGA-SE uraa acnhora para ,rpERECE-SE unu bo* cozl-
Tai^nto* N°b"f do l°T l". ion- MIA Eftlf AA a. ^ttM'dSc^Ak^aSS1DIRgTORES da iJ?P~lal 

-^nux.ju*, Sp5 A fe O | tf AO Ot M O J E * «, qu«rt° 3a, Ki™. *0.'
President* - E. Pprctra Carneiro t ' d *30. p^rreira' 0 camnns A TTTtriA art- —;——? Rua Vlscondo de Itaiina n. 287,
Tesourdro J. Krc, do R.o JTfc ~  

^12 3^ cu,a 4. D4 qualquer. ^erencia, L'lncu do 6° e Mota do El c ioguof aormiauo cm (Li, 30.456) 6
FonsecotBfl° 

" 1 TC r" Ronda cle empregados — Sar'gen- Bisro ACADEMICO — Afonso Cclso -O MX 00 PRETEXTO — Bcnjamlm Costallat —O defcarmo Pn U co"' (au&nnda ,Jull° |~|FEREOE-SE uma co5nEeir»' " piiiNcii* vl. JS3 Ylns P' G': TEATRO NO INTERIOR DO BRASIL — Muclo Lcfto (tiultoucla) U do trivial- lino, faaendo. tan.llluOATOR PRINCIPAL otaclcllo, do S. S.; Soares, da  (ii. 23.388) 0 bem algunajdooes, dA referenda.Bar bom Lima Sobrtnho A' p- e Canuto, do R. C. ,Au- i -  — ^ A LUQA-SE urn cozinheira rxi~ a rua riorocaba n. 170. nfto tern
UERENT3 XlI1SLd0,?rl».alAdci"a. a°a(';.a- «¦ r> o trivial lino, precisando tdefonc. (L 23827) 8

~ BEDACAt^rEJ<01,,IClN\S Plqueto ao Q. G. — do 1° I; I: JORNAL DO BRASIL publicara amanha no suplementoBEDAVAO L Ol'ICINAS orclens a A. P. — Soldados Ave- tL,_f?t±L_5 um menlno de 7 anos, s6 servo
AVENIDA U1C BRANCO, 110-112 llno^C^me e Sebastifto, ba(; O MUSEU llISTORlCO; liltcrcssantc e original rcportagom 110 Muscu lllstorlco Naclonal — PAGINA LITERARIA, con- A ifemp«?go,E ar™ madeiras, co- rue? Inhangi"1e."m.°C <^a wbana— Capltau Dantas e Asplrante tando BlbUografia e trcchos oscolllUlas de graudcs autorcs lifcloiials — O TEMOR DA NATUREZA, de Matos Pinto peiras. cczlnhdras, lavadciras  (L 23804) «
MESA DE LI JAVOES INTEBNAS Lima; no 2" batalhSo — 2° Te- — .MUSICA POPULAR URASILEIRA (A modlnlia) por Marlza ; — EVOLUfAO CULTURVL E PKOGRESSO mitfriii nil moolnhas, com referonelas; a rua /~VFERBOE-SE um cozinhelro da
AiTTBS DAS%3'hoAs X OBPOIS rfnenl P°r M#d#° de AbreU! ~ »«« W*V*OS ENXHX A* ESXRELAS DE UOLLVWOOD. de Carmen Annes Dlas; ':om o^Pc^1™ ^DA3 af^ORAS OBPOI:S to Jocelin o Aspl.-ante Faustlno; — O RENOVADOR, por Jaaqulm Tomaz; — EPITAFIO <JUE A VjUA LSCREVEU INGHNUAMENTE, por J. G. — A MORTE  (L 

*2462) 
pelo telelone 43-0040, o pxoprio.

Redator-Chcf- « Secre- J?a^lha? T ?° AU" UA IMPEKATRI55 ^EOPOLDINA, por Augusto Maurlelo; — HlSTOKll DAS ARIES, por Arlosto Eapinhelra; e mals as A LUGA-SE uraa cozlnholra^do (L 30432) 6
tarlo  22-15ly h°Q - lo ^ent^BlTnco e Ai- sccsoea pernia.,elites lie MODAS, JORNAL DAS CRIANfAS, DESPORXOS, XADRES, RADIO, GRAKOLOGIA, CINEMA, d^P^',afcado massas pREOISA-SB de uma empre&a-

aeda«*o  22-0070 pirante GanJlaf ik> 6° ^atalhio MuA UOb UA.M1-OS, COMIlciU t ^XAXC-ls, INMIOIA l ots c cuiilOSlDADEsi fSSSt .PoTrataml^ Pd«^" fl & ^ ^ cozlnhexj * Ave-
Oompos^&o  22-1814 AmLoTCno1R<! c'iva°aria —rl°"Te^ denado11!?! SSJsrfB
sssarite::::: E^EsE-EESE c^^rsrsrsss ®WS«£"-

end. telig. JORBRAS1L dado Florlano. SUal^fjB^^^lt lOa^)*^ le.T^na' £-<j 0^4 ."""""{l |a3^3 
a ru;e '••^.elra l>.nie^^l29^c. 7g. sw^toado "" A LOGA-SE cozlnhelra_do~trl^ v"'0" 4l"
pras^jssrs f-arosw nagrow asA I fesi

sis KBS»SSS

Eti'KANGEIRo' w 6» - Bait 8?-"pt/'r " WUPal \ri6MS|5 3 
"^EamiUio;°Ua P. uTdof Invalid^' meniaimente 220S; a rua Alice 82, 'd3t "ma boa emP^" to_25 ,_Posto 6. (L 30400)  (L 23729) 6

(Alcmanha, Austria, Belgian. _ Avlla c lQO J_ Bra£:a c"' -J 16890L 3 n. 130. (L 16810) 3 lJj_16ii8,_3 da uma nSn 1 f°m11°" S"Xf°3 COZINHEIRA _ Preclsa-seTde P»RECISA-SE de uma cozlnhel-Franfa c Portugal) Ronda geral — Turrr.cs de ser- F] G DA —- Prcclsa-ie de uina emP c«a- p>RECISA-EE de senbora eei'la M rcitireno^s; i. rua c'orreia Du- forno e fogao, para pequena ra- em c0£a cle P«<jucca faml-Hl«  1501000 vlQo: la, 2a e 5a. — Turrnas de . rti"! 
" da fi# cor b.^jica, para tcdo Fttra ajudar servisos domestl- tra n. 133. (L 23778) 3 ^mlUa c qus durma no aluguel. pega-ee bem; i rua Baraia

755000 Ba!3a*4a- ~unuw^ 
g€l£^S?«ACHADOS E perdidos mfUa Jardlm z^Iosl^-232S2) 8 

'ua Ip"anga1UJ" ct^ 3 |^Sal "" 
d"8 P^nebu'i\^sUl^a / " 

^jL^o^Te
»ji^q^a d'a"mPasdete^fnlJa eS A CHA-SE na adminlstraSao des- S0-"V)S° ^ casSl^qu^rma PR^CIcSat£^^Aio?dtai; pR^P^Stdo%U^rn5eomrc PP^P^^^po.^caaaS^^M^o^JumTs^b™ ta folha, um eaqulnho de pa- o scrvlTdhm c^al? aPrut PrS- Wra' M1Suez ^ L^a™ SS TH fon ^ dfpePqTena dfamlllf 

m'od/sta-^ OU-trOS Jl^Sf * £?»*£?' 4 rUa ^ntu
AVCLSA dente.de :Morais .-», g pBE0ISA.SE de^£^ ^»P^^3^ ^ ~t« n. 

^.^a. 1^58) .
 |°§^ Enfc^rF'p-'tfo ^v^ade™cPSf5e P^a^c^nSLTL^uptAtrasadof » ca£a da Penh°«s de Henry Fllho aceita-ee com fl'ho i^l'm s'p Sf' Pa3ando-se bons ordenados; tra- ramllia, ordenedo 70S000, para fimo6 urgente; a rua CoruSS V 60 par3 um casa1' Para 1 trivial fam lla estrangelra; a rua G-snc-Atraaados & Cia Matrlz a rua Lul d c }™,".T.„i K fT S .aer a roupa; a rua do Riachu.lo 1 dormlr ou nfto; & rua Engenho de a 10'9_ Z Q r}^ -§!£??*? tioo.e com informagSes, dormir no ral G"«e--lo n. 42. Laraujelras. m&cs n. 45. (L 30169) X 3 R^hl ®IL 240?i 3 »• ls5- ^«e°- (L- "'4") 3 Djntro_n. 65. (L 16479) 6 *1™°- 16731, 3 all^nel. bom ordenado; a rua (L»6283) 8

9 

n fIA D" ADREA BRASILEIEA rnM c^sa ^.stran^cL-a apartamen- PRECISA-'SE de uma copelra pRECISA-SE de uma menlna de P meclelra que "Siba ccSar "a^mo1 n" a46- Ipansma. pRECISA-SE para um ca«a.e£.^ rua Sete de Setembro n. 187 ^ ti.- ir-rrsy A arrumadeira branca que te- 12 a 15 anos, para tomar con- om casa. dp* ^ a ' S ^) trangelro eem fillies de uma
B.AI!ftlirQA Perdcu-S0 a cautela n. 170.573 da p-e-zada^ed ^S^ieio'd^"tr-tar nha Prat''ca do servlgo e qU3 de ta de uma cnan5a, a rua Gene- aHancada- i. ?M™c-reira m.™ f]OZINHEIRA — Prectsa4'e para bca, cozinheira tendo rcferenclas

¦ WBIVlll UU ssriJ B da secfio do penhores des. mTua CcaSt'i- BaeMidl' 17 bcas refarcnclas, paw casa aeitra- ™1 Polldoio n. 83. (L 1664) ". 40 Z Pfqoena famllla tratamento c que lave alguma roupa. TraUrta Campanula. (L. 10380) X na rua ^onae <1. Bae^ndl 17. tomento; A rua Voluntaries da tjrxOkS^BX do umTmenlna ait,  (L_167o2)_3 do trivial flno; a rua „aru"o 25 das 10 as 17 bonus, na rue Boa-ao• _ _ /1RATIPTOA _„r" !i iiri! Patrla n 78. IL 29062) A ij nnos nnm hrinrnr nnm pRECISA-SE de uma emprega- — Apaitamento n. 4. Had. Lobo. da Torre n. 435. Ipanema.
^ 4 rua da Qultanda 50 5" oala n~ Preclsa-se. de pRECISA-SE para caial eatran- uma menlna de um ano e al- no'DoSa ^U^rr? 03: tra" (L 10500) jfl (L 29812) B

fIA S?lnin 34, a cartel de identldade, a fo- mada nos eervSos de casa°oue Beiro eera Illhos, do uma per- guus servisos leves, a rua Minis- no rK)mlnso, ,'Ttto,™„Ira; fJoz,INHEIRA — Preclsa-se pa- pRECISA-SE de uma cozinheira
llv IvUU lha corrida e outros documentos durma no Imoroeo bom t-ntr? «eito copelia e arrumadeira bran- tro Viveiros dc Castro n. 33, Leme. ii; (L 16728) ^ no trjvlal flno c variado ^ do trivial Xlno para casa de

; perdidos, pertcncentes a Manuel rua Condc de Bonrim n" 674 ca ca- tonclo boas relerencias. Tratar ordenado 50S000. (L. 16686) naECI,, Q„ ,¦ que tcja llmpa e aa.elida, ia- pequena famllla de tratamentoPI res Ribclco. (L 23871) X sa 15. telefone 48-4639. das 10 4a 17 horas, na rua Barao T>REIOIEA-SE de uma emprega- P Mtnxr&iitL cf:ra ™do tiimbenj rcupas leves. Pa- que lave alguma roups, durma no
BPsiBM pERDEU-SE "a~cautela n. 45.470. _: _ .  2335) "a Torre n. 435. - fpanema 1 da, para todo o servl?o. me- duas ^n&,Pem cnanam^nto" lh?n Ctut[' 5 "ferenclas de sua
E .'WV ' da Agenda 7 de Setembro, T^MPREGADA — Prectsa do mo- (L 29811)_3 nos lavsj e passar roupa; i. rua Trata-se muito bem e c-.sina-£e 27-4273 ' i^Vnofm?QI f >u? lii'tumnfri si' Trata-ee
la . "H Calxa Economics. (L 23246) X ^ cinlio, para ama seca de crl- pREOISA-SE de arrumadeiras, „Y wt» Gra* acoser e bordar. Rua Bolivar 61, ¦£ (L_300s0)_6 a rua Ib.turuna n. 81. .Dgt, ||M>* mmm , . SI v>ERDEU-SE uma carteliTdrm^ ansa de meses, cm casa de pequc- cozinbelras, copelras c amas Jau> c-dvn„do 100»000. 8". andar, apartamento A — Co- C f If A ~ Prccisa-te para (L 29860) ¦
¦B Tr r-"' mm tr ".rrT1®"? — .???• na tamUla. 4"rua Or&o Pari n. 48. secas trata-se na Agenda Alemft  IL 2331) pacabana. (L 16760 j ^ qus cstd v«ran«ando r>RECISA-SE de uma criada DaraWM acha-la c ' cntreKa-la 4 Avenfna casa 3, Engenho Novo. de Copacabana, a p.asa Ssrsssdelo pRECISA-SE de arrumaddraa, r»RECISA-SE de umaTmnS'iid'a ?f Paclusta- Tratar na rua A cozlnhar, lavar o pasSar A rua
W Hi Slmoi'ifnf 102 ou^A rua Leopoldo =331)3 Correja n. 23. telaonea 27-7125 JT copelras, amas eecas, cog P branca. para o^rvCTe^um Sttt- Al4Xan<lri~ 144Vt .
f% JU n. 226. Andaral. (L. '2071) X THMPREGA-SE uma mosa por- I (L 0202)_3 nhsiras e menlnas para servlsoa casal cstrangeiro; d rua Japeri, 70 v"s ou cm Pann-H D „, C'ai"  < 2028) *

"-DEP„DEU-SE "carteiraSde-IdentU tu^uaaa, com uma crlan5a de pRECISA-SE de arrumadeiras, levee; pagam-se 805000, 100? apartamento 3. Rio Camprlao. Rlbelra n. 31. ' ?l 16507, pRECISA-SE de uma tmpregada
a . _ P- dad« e 401™^ r™« UI^ ano~«-#ielo para o eervlco A copelras,, coz.nhelras, amas ;trigam roupas; a rua da (L 11012) M par® cozinhar « ImW'SH
m% Q'.CflWf 1IB<A fti Cohen. Pede-?e entre^r 4 rua da casal- Salvador de S4 :«o& e menmas, ordenado SOSOOO Con»tituis4o n. 84. 1= anto pREGiSA-eB-rfe-u^C Had. Lobo n. 232. ¦WM rnJ liUntUKdO fl Alvaro Alvlm 27, apart. 52. .Cine-- p' ,S°- , (L. 30.374) ^r5Ba» roupa; —— _ l^_30.14lL® ':** para .ajudar em todo o set- Baroncsa n. uvi. £SS"J..;ffm" — — - (,>'Ml JORNAL mBBAUL 1 •1-and}B- CS^tajca^*. WMPBSGADAv|*rirtodr15rWW Jnde do ftio Branco n. 80, pREOISA-sE de uma emprega- vip de pequena XamUla. ctt-seum bem uma lavadelra. pRECISA-SE de uma cozlnbeim

H _ <L 30478) X Hi', da de pequena f^lia- 10 andar-... U 34033) * da; tratar na rua Nicaragua quarto em troca do ordsnadu, nao _ . (£. i6,34) K e de uma arrumadeira, qu*^^!lflt,Blllll)lS!iStoll|ll,ritll,rtll#jiS!lainii.,iniii^ npraipo Aa contw'vermellws™ ordenado 60?; i rua Henrique pRXOISA-SE de arrumadeiras, a. 90, E„taSio da Pcn^a. |effaz questfto que^tenha marido; poziNII^T^Tpreclia-sc no", aurma no alugueT« qu«:tng»'M.a Pode-se a quern o achou na Scheid 29, Engenho de Dentro. * cozinlielras, copelras, mod- (L 2404 ) a rua do Acre n. . , -b atlo t queua famllla Ac sa 5e- 8?" ferencias. Tratar 4 rua riguelredo
__ in Igreja da Baa Morte ou imsdia- (L 16875 ) nhas Para servlyos feves ou amas pKEOISA-SE de uma boa ccpel- —— 05^7) Maio n 14a •, • -9° Magalhaes n. 118. Copacabona.aorteio em IU de ?5es, no an 9, te 10 boms da -FwpTticoAnA t°.?.afl>v5delras, engomadeiras * Xa. com prtUca de pencao; pKECXBA-SE ue arrumadeira co- =2-6 (1. 38300) #,

Janeiro^de ,937
Pi kArmr, ^e4.« - g • 2544' x 3 13. (L 10874) 3 T-fcR.F^TqA gr pR-BCISA-^iE <bt uma menlna de itarxiGitxj 417 (if T2Ri9\ S trangeica. 6. rua jUmirants Salea- aluguel; & rua General C&mimkU Mapa para este PAPEIS PERDIDOS — Gratifl- nijcmr.fi^ pa- r de 14 a 16 anos. para «rviccs (L—81-iLi do 50, Lsrsnjeiras, telefone ft n- 321. (L 23163) 0

Concurso foi publico- £ ""1," %ufmncfrsai 4 rus E todo aal, "m§Va crlansasf prdereci ^™ peTtom"™" (LJ0315K6 pOECISA-SE de uma cozlnhd-
Ho no e*A\rrir\ Ho Dn fldlo^ 6* n-1?'tVimfilho6» & rua General Caldwell 164, cle cor e eem ccmprcmissos ' tr, 0435) te ds uma crianca^a rua do Ria- (^OZINHEIRA — Preclsa-se d3 ra ou cozlnhelro. com pratiesdo na edigao ae UO- tJe u™ p—ecer Eobrado. (L 2466) ordenado inlcial 60$000; d rua de ^ chuelo n 17 lola' • unm emp^egada para cozinhar pensSo, ^ rua General Polido-
irx^ Ar^ rnrronto a respe.to da e*3cu?io do mcemo -—IT ¦ — S&o Cristovam 620. casa n 4 tel pRE^ISA-SE de um rapaziniio cnu€AO n- wja. (L 1688^) e demals servlcos de casa ae ?« ro n- 5^. Botafogo.mingo 6. .do corrente, M°^raP ™ 

^lra €ca™-^ ^-1570, "^em-so' ^Irncia!'. U1' K minllmpeza e entrafa*. or! pRECISA-SE de uma emprega- 5* W?|« »fe«ncte "trat^ 
 <Hj 232X0) •

3.a pagino. Uranco'is 15,30 hCMS dols mhos. paga-« blm dormfn- tL W01K ntTa 80MOO; 4 rua.^° 1 da para ajudar todo o e^vl- Ra%Zs n isl^contl^ Coi"tallt PRECISA-SE de uma cozlnhd-' Lpirim n rpnulnm^n- 30290) X do no aluguel; & rua Icatii n. 6, pRECISA-SE de uma menlna do ^ ' TOA f 23632 ) 50, menos lavar; a rua Vlnve de * 154, Cop^abana t ra; & rua S. Francisco Xavlcc. Leiam O reyuiarnen m —. Botaiogo. tel. 26-3375. 12 a 15 anos, para tomar con- p^ECISA-SE do uma emprega- Abril n. 10, 2° andar. Praga da (L 23771) n. 689. (I«, 16.545) 9
to que se encontra pu- OFwirinAc nAMPorrmoi? 

' 
(L 30298) ta do uma cri'arica, & rua Barao Ue , da, do i5 a 20 anos, para aju- R^publlca. (L 23720) pJOZINHEIRA — Preclsa-se de ¥>RECISA-SE de uma co2slnhel-!»!• j SERVISOS DOMESTICOS Tt/TENTNA — Preclea-se de 12 ItaPaB1P° n- 392. (L. 23161) £ar ®"ltodo 0 servlco do um ca- |>RECISA-SE de arrumadeira U1^a que de r€ferencla5: & rua a ra qUc jave e -na^fie alciimablicodo no verso do M u anoSt ™ilifc„nlI pRECISA-SE ^"eenhora pa-ra |^VaPn®alM.^tanSStoJsSqU,m . *UC ^ cc6tuSr; a rua g^bargador Izldro n. 48 roupa: I rua Santa^aSS

Mtina aaiac m? ir.Tr d3 uma crlonja de dols anos; ~ , todo o eervigo de ^es pessoas; it.. 2HBl'n Sousa 105. Copacabana. , (LH0922 ) n. 120. (X, 10791) 8l.viupu. AMAS DE LEITE rua Cardoso Junior n. 51, 1°. tratar 4 rua Araujo Lima 115. ^g^Tg. gt> rr (L 2465) r.°2INHEm^ — Prsclsa-se de rwwrrcircg ^ 11m\
avisos 

" 
pssss... 5s jfca_ ggs-: r..,„PacbHs-SS ffisgw? £«ssi®2®

^ua Marques de Abrantee 14 aic anAQ warn nnmii. pKECISA-SE de uma mocinht, var, d rua Pais do Andrado n. 77, bem ® 5ue ccomptuihe a eenhora Adellno K rua «° fZ' 4 rua Danl€l Carneiro n. 36. En-
mmo — pTvl-ftf'i nn-n n* 06 ExP0£t06- 14 a 15 anos, para pequc- para trabalhos loves, na Tlpo- sobrado. (L. 23814) para f6ra;na Illa Senador Ver- ic\a a 1^* h^;° n* 67, gsnho de Dentro. Apresentando

l7 hir^lc 'C 3E^) nos services para casal; 8«fja; 4 rua Carlos de Carva.lho PRECISA-SE de uma"botTerirori£ SUelr° n" 213' J,.; „... S ' " «"renc:ns de conduta? _Is 18 boras do hoje: , . rua do Seitado n. 181, 3° TtnFry-,A R  — . gada para casa de uma senho- V-n„nTa. (L—/-R1ADA~^~Prec's'i-^c de i,m.  30082 ) 6
. Dlstrlto Federal e Nlter61 EMPREGADAS DOMESTIC/S andar anartamrnfn in pRECISA-SE de uma emprega- -a s&, 4 Avenlda Henrique Dumont P ^ ds coPolra e arru- S- Dara cozlrinir pRECISA-SE de cozinheira e dsTempo — Bom com nebuloslda- . 0iiVf antlar' apartamcntO 10. A da para todo o servlso, mo- n- (L. 23617) f madeira, dando refereneias. L,iiPa2\..co5L1l?ar c, la™r PJSa» A tma seca. 4 rua AurelUn,de variavel. ¦ ' (L 9544) f104 lavar, de uma pequena faml- pRECISA-SE de ^ma-emprega^ Tratar 4 rua Barata_Rlbelro OGs! Si" gfdd.V^NfVCS 43- ^a' apartcmento . 3.Temperatura — Llgelra ascen- ^ LUGAM-EE arrumadeiras, C0r Ua estrangelra. Rua Dlonislo * da. que salba cozinhar n la.. (L. 23.6851 3 Haddock^ Lobo.  Lcmc. Pedeni-se refercnclas.•So. « peiras. cozinheiras. lav.de.ras O . moja para Kmandes n. 71, Engenho de var para tres possoas, 4 rua Ibl- T»RECISA se de , — <£• 10'017) (L 23560) 8Ventos — De su&stc a nordfcte, 0 menlnas par* amas secas, com copcirar ou arrumar, em casa Dentro. Bondc de Pledade. turuna n. 65, quo durma no em- " ™li,, h.^s, cqpeira poZINHEIRA bem dtipostaTnTe- _____eom rajadas frescas. prauca e informasoei; a rua V.s- de pequena famllla de tratamen- (L. 30.066) prego. (L. 2442) rua anca^.,a ^ cisa-s- para o trivial flno «. pBECISA-EE de uma emprega Si

ijar; fsss;;ssr» p^ps^sfe 
^gr^giA,^ 

K-srRa-'
iastavel, passar& a bom nublado. ALUGAM-SE copelras, arruma- _______  Diaa da Costa n. 17. n.!_8* pRECISA-SE de uma emprega- —_ 16.722) ° .. ioa2i i 'Temperatura — Ligeira ascen- " deiras, amas bccas, cozinliei- f)FERECE-SE uma arru made Ira. (L 18029) "pSRECISA-SE de uma arrumadel- a para servos. casa do /^OZINHEIRA — Preclsa-se de ^,a^To a \} .«&o. ras e enceradores, na Agenda Bo- T. wpelra, empregada de conflan- ORECISA-SE de uma "emnretra- A ra, para um casal, paga-so 703, §5SM5n.a famiiIa* Rua Carlos y uma bca cozinheira; pag-a-ee PR^CISA-^E de uma cozinheira iEstados do Sul — Tempo — tafogo, a rua Bamblna n. 112. ?a» tratar 4 rua das Laranjelras JT da & rua go^n franco 2in^ a rua Flgueira n. 26, S&o Fran- 3^m^sl0 70. terreo. bem. 4 rua Conselheiro Barros 16 , V**0, ° trlvlaJ fIno «
Bom nublado. Telefone 28-0162. (L 14607) n' 132. quarto 15. (L_2247) 3 Sf aaia, clsco Xavler. (L. 2338) (L. 2.584) apartamento 4. (L 23859) ^BUina roupa, com referencias, a

Vcntof—'^rtfTl&^frcsl A LUOAM-SE arramadeiraa," co- QFEKECE-SE uma empregada de pREcTsA-SE do uma emprsgada paSCKA-fiiE de umaT^nhSi p«EOIQA-SE de boa-copelri"e rjOZIN^EIRA — Preci55^i~di Ipanema!° d° soi'oof 0^ventos R norte a icste, Ires A peiras, cozlnhelras e mod- W °6r Ip,a/.a„on!"rl!,maclel",an<!.,c01i.el" " para «?vicols leres d^um cS- de 40 anos para clma, para to- 1 arrumadeira que de referen- ^ "ma quo cczlnhe c fapa mala gir ~ '
sinop=e do tempo ocorrldo nhas P,ara scl'vl?os leves ou amas » P°r 130*°°°= 4/"a 10 da Fc" sal que tem um caeal de fllhTnhoa mar ccntl d3 uma menlna ds das de si; 4 rua Visconde de Cabo sorvicos; 4 rua Had. Lobo 217, ca- P5"®A"SE f4. emprega-

¦o DliSto Federal d^ 13 horas °;=a5' lavadeiras e engomadeiras: vcreiro n. 108. Botafogo. a rua dos Invalided n7 48. toe* na aurenda de sua Prl° n- 2S- Muda, paga-se bem. " 21. (tl 1680g, * da para ojudar na cozlnhn.
Ae i»» v^rae a¦% a Avci.ida Passos n. 10/, 1° andar. (L 10756) 3 tT inni;r»\ niae. que gose do boa saude; no  (L 16783) 3 a ria itz. .V pequeno para entregar

^t^r-oTmpo \ol b°om\n5: -one 41-1848, Deollnda e^ilva QB^EGE-EE umaTme^—bem pRECISA-SE de um iSLf Bcc° do P.lo n. 61, pRE^SEdTWa boa copelia C° SrpmU^ ^
Xl.UGAM-SE,empregada,dcmes! f ff ^CISaTse dT uma" cmp^ «ca ^So^TrSa^do^^c^f (#0165)^daa temperaturas extremas obser- xtlcas, bratiilelras e eatrangei- um casal. para tcdos os services. *— X ^a nara todo o rprv\m lo n* 341. (L 23830) de Dezembro 118. eobrado ORECISA-SE de uma emprega-?adaa nos postas do Dlstrlto Fe- ras. na Agenda Alema de Copa- menos cozinhar « encerar, dii boas pR-ECISA-SE de empregada para casa de famllla; na Avenlda Go- PRECISA-SE de uma emnregada (L 2522) da Pwa cozinhar e lavar emderal. foram: Maxima 28.1 e Ml- cabana a prasa Se:zedelo Correla ^efenanolaa. tclclone 28-1341, todo o se-viso de pequena fa- mes Frelre n. 155 an 42 VA\ tr nam tortX,jf?.„ nupnwiint —n——— C"51 de pequena famiUa; 4 ruanlma 20.9 e as temperaturas ex- n. 23, ulefon;a 27-7125 e 27— favor chamar das 12 horas cm mllla. Exlgem-sa refSrencias; 4 nolo Augusto ' (L lo n'sa. ceouen^ cal? d.e U„^a E H com , Pratlca de Copacabana n. 585, lojatremas regtetradas no Observato- (L 0203) dlante. (L 2883) rua Barat. Rlbelro n. 355° Copa- ( 5^ma fo^SerWcI a i=qY? ^ «J„ f^ «'?>¦ ,,»¦ (1 2276)6

EIIFSBHH8! ^sstzjast SSSE ors^sursws: 
gSSra=r^Sr. OJSisufi.'wfeua: P"s.^srr2

sss r*msisn as ss^sss sss"-— Sinopse do tempo ocorrldo fono 22-5556. it.. 1S11,, r>FEREOE-SE uma mocinha £e *B»f (L 10757 ) cr ^ de 8 anos de uma ama seca boa morada. com atilnt.nl i^tH ^ jornai.
•m todo o pals das 9 horas de -r-pr;— ^ - W portuguosa para servicos le- tTrecisa-sb -r. pRECISA-SE de uma empregada branca, com mals da 30 anos, pa- pendente tun to A SSl 1 220fl' 9
ante-ontem 4s 9 horas de ontem: A LUGAM-hE aj-rumadclxas, co- Ves em lasa df tratamento d4 P ia ^ ^ ~ Pa«f, todo o serv.?o de psque- clento e carlnhosa que seja pes- SE aS «, pRECISA-SE de 6tlma cozlnhel-Zona Norte - Nfto 6 felta A P-tt~R cczlnhelras, lavadeiras boas "ferencias, 

tem lTan«- 5co. «^Sffifel5K2r« D°f eer" 2^^h'.0' dormlnd° no aluguel soa de responsabllldade e que dfl fig™.' l^dh nT™' W * Quo passe roupa. para pe-ainopse por nfto terem chsgado e menlnas para ramlUa e penslo, rua Condc de Bonfim n H17 doum famllla, 4 rua J 'U da Passagem n. 128. rcferenclas ds casas onde traba- Pmir? r ,52 ; in, t, qucna famllla e que durma noem .tempo as lnformaS8cs meteo- dando informas&es; a rua da rua tonao de Bonfim n. 837. do Senado 181. apartamento 17. Botafogo. (L 16814) Ihou; 6 lnutll apresentar-£e sem Perclra La°dlm n. 181. Ramos, aluguel. Rua UruXl n 3™8rologlcas. ConstitulsSo n. 84, tel. 22-4078. ¦ - * ) (L 16546) OREC1SA-SE de uma ama seca c£e"" condlsOcs; com ordenado. (L. 10.960) .. • .Zona Centre — O tempo nas 24 (L 30148) 3 />FERECE-SE uma mesa, com pRECISA-SE de uma copelra. r qua do relerencias: 4 rua Ba- rua Alberto de Campos 247. Ipa- /AFERECE-SE cozlnhelro hungaro ^horas foi perturbado com chu- 'A RRUMADE1RA — Prtcisa-le Pratlca de prnsfio comerclal que durma no aluguel. A' rua r4o de Jaguaribe n. 182. Ipa- llj lti844,_3 , de forno e fogao, recem-cho- „ ^ r,a'
n^fh.elV Mlna3i!' c™ A pira p,nai0 de mcv m-nt0 ou "r™mRdelra. Rua 8. Clemente Conde de Bonfim n. 898. nema. (I, 30357) 3 i>RECISA-SE de menlna bmnca |ado; fala os principals idiomas; ....3^!

&n-s7b^a°s,^mear1aS ^ '' ^ 33'691) PRECISA-SE para cL~aTl^. ^ST^SS"Tobom. Os ventos sopraram de j-rc°clas, 4 rua Si.vdru. Martins |-wferecK-SE uma mosa_ai™il, pRfCfSA-SE tie uma empregada -C lla empregada para copelrar do Catete 248, sob' das " hon£ tratamento. Alberto G.."a rua Te- ^prv,,ct ge. norte a lfete, frescos. '-i-I- (L_16C08) (J pam arrumadeira ou nara bo- 6Crvl9M domesticos, pa- f arrumar, com boas referendas; Sm dianSs IL Issaf nento Posclo 9. 1 (L 23519) PRECISA-SE de empregada doZona Sul — O tempo nas 24 A LUGA-SE uma mosa para ca- vernante de crianca* 4 rua E&o ^a"6e bem e pedem-se referencias, I.atal 38, casa 6, Botafogo — '  *¦ boa aparencia para cozinharhoras foi bom e assim contlnua- xi- sa de um casal, da boas re.e- Manuel 18. casa 6. Botafoeo 2, ruaJSilva Gomes n. 36, catu 2. (L 23814) f\FERECE-SB um mosa para ar- /"iraRECE-SE uma moca para co" 0 arrumar para pequena famllla:?a ontem, 4s 9 horas. Os ventos renclas do sua condula; a rua da (L 16UJ9) 3 Cascadura- (L 10718) T>RECLSA-SE de uma empregada rumadeira aigumas horas por U zlnhar ou para ama seca; tra- tratar a rua Tonelercs n. 195,•opraram de norte a ldste, tres- Matrlz n. ^0. Botafogo. fxFERECE-SE uma boa"5iii^S: pRECISA-SE de umalTnhora de * P^a servisos domestfclTde ™ r,U? P0 r5ln„u„c,1„11]i 33'Bo' ca£a 'L 1070i!> 6
Desc-lcfto das zonas-  Zona . U^.__2340) (J todos os servicos d<» mela Idade para 6ervi^os do- casal sem lilhos; 4 rua Mexico 65• casa 3.3/ 1107fl. tafog°» telefone 26-0939. ORECISA-SE de urn cozlnheiro

No^SM Aere Amawnas Pari? A^RUMADEmA em casa de fa- uxn ca^ di bL rlfereSJl^ meewc^. a Av^nlda suburbana n- 21» 8°. -apartxunento 13.  _ (L_11076)_3 (L. X8su) MT para trabalhar em botequlm;
Maranh&o, Plaul, Ceara,' Rio' mil.u de U'atamento. p.ecisa- ordenado 1306 m^aisals, menos la- I)'« 'undos. Largo da Abo- ^ 10875) rua Xavier da Silvelra n. 13. ^\PERECE-£E uma mo^a com a pnala de Botafogo n. 122; trata-
Grande do Norte, Paa-aiba, Per- 6C ^rumadsiia de boa aparen- vur; a rua Jockey Clube n. 29. U5ao* ~~ Engenho de Dentro. c^, pA-ecIra.-ce de uma boa arru- ^ crianca. para cozinhar, dor- ** no raesmo. (L 10677) Q
nambuco. AlagGas, Sergipe c*a quc pc£fa aP^^«n;ar referee- Caca 3. P^ahi Vermelha.  10699) pREC^A-SE de uma mo^a bran- madeira e um copeiro; ©e f6r ca- m!r no aluguel; tratar pelo tele- TIRECISA^SE de uma~cosinhe"i-Bai". ' c.as; tratar a rua General Polidoro (1 10362) PRECISA-SE—rfT~V* ca cuidar de crlangaa sal. melhor. (L 2370) fone 27-1514. (L 2423) Jr"„. * „fJ ^Zona Centre; — Minas Gerals. (- 3035c'..3 /^FERECE'-SE-mosa pSrtugucm, ^branca de doze a 15 «»«;"» S^ClSlde^Uere*e^c^e fm ======================= fpERECE-SE para cisa do fiST- s&o do Sampalo. (L. 

"23.361) e
£ RioMdc^aGn^'eK&to£^: 2 ?£$£2*1 "rm °M™U ft ^Int^omnn 16. Copa^bana. ^VADE,RA|nEgo.1ade1ras tVm^ ^^SS^^TiSpSga.

Zona Sul: — S. Paulo, ParanA. dor Eusebio n^llf^i fnSr Sen*" Rlrro6° n" ,89'  (L 3470) pRECISA-SE de mosa pira co- p"lECISA.SE de duas emprega- ========= "^OOO^trit^^a^ua Benjlmlm durma ^o alugud:"" naa^fque1*!-6-nta Catarlna e Rio Grande do (L ai40) Ofebbce"se uma mosa portu- _..tR'lr4r c arrumar. Exlgem-se 1 das. para Xamllta do tratamen- r AVADEIRA — Preclsa-se m-i Constant n. 143, quarto 6. rl Campos 158. Copacabana.Sul- rKop'ElRP-ec• *„ d. limn guesa. com pratlca da arru- on iiCffSS : rua Sa to- sondo uma para cozinheira J_J ca5a de famllla em JacarODa- <L- 2'1S21 > (L 2127) 8
TESOURO - SarfiD pagas hcje C para casa da'^amllTa- madeira e tambcm c«tur«, para torrdra 30. 3 . andor outra pa™»^umadelra, que dur- gUt; 4 rua Baronesk n. 167. a«l- AFEKECE-SE um dtlmo cozl- pREClSA-SEde uma pertelta

b;m: 4AV€Q:da^f F?-"-*pBXCI3A.SE de umaTm^egka " t8mbem S&£%*£&

QFERECE^E uma mosa. ue c^r BSAlSSrS&.^i&SeSS TTSETSZ ^^ "BLT MLfAS^IA Mn,ITAR — S.?rvlso na. (I, 2434) Sparta, para arrumadeL-a. para das 7 4s " horas. (L 30077) do pequena familia, 4 rua do cas 'iSJLo,^Tse": 4 rua 550 Pedro (L 2o09>_a Ipanema, foue 27—1885.
M^lar Paimei-fUPof°c'a?° d7^ r,OP2:RA- Precisa-se com pratl- um casal ou pequtna famllla; pRECISA-SE de menlna para RlacSuclo n. 330, telefone 2j- a* 132- 1 andar. QFERECE-SE um cczmhclro de 'L 21261 S
.0 0 G^ - ckn°t ^ ca d.. s;rvlso. dando bca. re- tratar 4 rua Assunsfto n. 40. ave- t oma £«ca, at« 14 anos, ordsna- 4523' (L^ 23661) 3 1683.) V forno e fogSo^paraj^asa d_e_alto ,>recisa-SE de uma emprega.
Medico d; dla — Cap'tfto Dr rorcn;:-s « ccndo da cor branca. pldji^asa 9. Ordenado 1308000 do 308000. Tratar 4 rua Bario pRECISA-SE de uma emprega. ===== t^tamento. dando b«ui Informs- IT ua, que lave o cozlnhc, ser-
Cartaxo. Medico da prfntidSo a rua Captc-bana n L.j 1WS000. <L._16.732) do Bom Retire 678. Grcjau. 1 da para pequena famllla; 4 COZINHEIRAS m!4' f6-a- 4 iilfrq^s da vi?°3rtd® n^Vn^ia^Sando0'1° Tsncnte Dr. EIU. Farmacau- ,L *SSj3' f \FERECEM-SE srnhora de 30  (1- 30034) rua General Caldwell n. 283. 91)7. T.-1. ?.-,-i?nn. B2LC. d?n^..®mT„^f,a,~ wd?.. So*— i° Tanente gra- (^RIADA branca e bam educa Ii, ^ anos e duas fllhas, de 14 pP.ECISA-SE de uma cmpreia- apartamento I, 1» andar. ~77~~~  (L 30114) IVitolo do Meyer. (L 1CH9) 6dua2? Ademar. Dcntls'a da dla ^ para tcdo o eervlco de um 12 anos. vlndas do Interior nara *da nara todo o terries d, So (L. 23.719) A tDGA-SE empregada com um _______ \u_ior*ji a

no -r, ManhSes. Ronda pequeno aoartamcnto de uma t>eo- casa d? familia; sabe todo *o set- qucna familia c Que du-mi ^-o TiR^rrs\ se—^ fllho de 8 meses. para tcdo /^I'ER^CE-^ii uma boa ccz^nnei- "pRECISA-SE de uma cropreca-2° Tenente Oscar, do 2°: A-pi- sea. crdsn-- ck 1008000 Tel-efonnr v'co InfotTTarftrs nor tnvnr «« nit«cm»i rAn,it,», T T>R^CISA SE d_ uma copwi.a eervlco e cozinha de forno c fog&o, ^ ra do t.aVi»*l f.no e var .ado. XT ^a para cozinhar e lavar al-rante Pedro, do 5=>; 2° Tenente da« 9 As 12 boras para 22-3563 Hotel KorS^l? 43 Iot4 a nu com "1-un}a Pl-tica para uma dA referencias; tratar a rua 9 de dando boas referencias; a rua CUma roupa para casal. & rua dosGuaraci, do 6® « Aspirantc AUi- (L"l686Si a Plorlano. tel f. 43-1834. * ™a de Bonfim n. 390 pequ-na p:n Ae; a rua S. Joec Feverelro n. 90. Copacabana. Santo Amaro 107, quarto 33. La.*anjciras n. 366, 3° andar apar-^ 16366) 10.981) 3 Rores, Tljwcas.  £U 16.492) ? ] a. 79, 2® andar.. (L 30460) {U 2297) 6 (h 21G1) 6 tamcnto 7, ih. 2084) 9

BRASIL

ANO XLV1 RIO DE JANEIRO — SABADO, 12 DE DEZEMBRO DE 1936
de, do R. C. Guarda da PoliciaCentral — Io Tenente Davi, do4° B. I. Guarda da Moéda — 2oTenente Nobre, do Io B. 1. Ron-da especial — Sargentos Luis,do 1°: Ireno e Rubem, do 2o; Es-tsves, do 3o; Ferreira e Campos,do 4o; Pímentel e Álvaro, do 5";Ii-lneu do 6o e Mota, do R. C.Ronda de empregados — fíargen-tos Vilas Bôas, dá\ D. I. G.;Otaclcllo, do S. S.; Soares, daA. P. e Canuto, do R. C. ,Au-xlllar do oficial de dia ao Q. G.Sargento Nícéas, da A. P.lMu-slca de prontidão — do 2° B. I.Piquete ao Q. G. — do Io 8, I.Ordens 4 A. P. — Soldados Ave-Uno, Cosme e Sebastiílo,Nos Corpos — Nc 1° batalhftoCapitão Dantas e AspiranteLima; no 2o batalhão — 2o Te-pente Osmar e 2o Tenente Eutl-mio; no 3o batalhão — Io Tsnen-te Jocelin e Aspirante Paustino;no 4o batalhão — 2° Tenente Ali-rio e Aspirante Luis; no 5o bata- :lh&o — Io Tenente Blanco e Aa-pirante Garcia; no 6o batalhão1° Tenente Silvio e 2° TenenteAmaro: no R. Cavalaria — 1» Te-n-ente Mario e 2o Tenente Muniz:no C. S. Auxíliares — 1° Tenen-to Jorga. Pratico de dia — Sol-dado Floriano.

GUARDA CIVIL — Serviço pá-ra hoje: — Estão de dia 4 I. G.P. — Superior: — Sr. AlfredoMilagre de Oliveira. Auxiliar: —Sr. José da Rocha Gomes.2°s fiscais de dia aos grupos —Escola — Lopes: 1» G. R. — Ma-rluoi 2o — Romualdo; 3o — G1I-berto: 4° — Tiburclo; 5o — Pris-co; 6o — Bastos; 8o — Pires; 9oÁvila c 10° — Braga.Ronda geral — Turmas de ser-viço: la, 2a e 5a. — Turmas .defolga: 3a e 4a. — Uniforme-,#»,,

NA EDIÇÃO DE HOJEDIR*2TORtiS
Presidente - E. Pereira Carnetro
Tesoureiro J. t.rcs do Rio
Secretario - An.'il Freire cia

Fonseca
UUDATOK PRINCIPAL
Barbosa Lima Sobrinho

ÜERHNTS
A. Brusati '

REDAÇÃO K OFICINAS
AVENIDA ItlC BRANCO, 110-112

• Afonso Celso .O LINDO PRETEXTO — Benjamim Costallat
TEATRO NO INTERIOR DO BRASIL — Mucio Leão

BISPO ACADÊMICO

JORNAL DO BRASIL publicará amanhã no suplemento
O MUSEU IllSTOllICO; Interessante e original reportagem no .Museu lllstorlco Nacional — PAGINA LITERARIA, con-tando Bibliografia e trechos escolhidos de grandes autores nacluiiais — O TEMOR DA NATUREZA, de Matos Pinto.MliSICA POPULAR BRASILEIRA (A modinha) por Marlza : — EVOLUÇÃO CULTURAL E PROGRESSO MATERL\L DOJAPAO, por Modesto de Abreu; — DOIS MINUTOS ENTRE AS ESTRELAS 1)E UOI.LV1VOOD, de Carmen Aniles Dias;O RENOVADOR, por Joaquim Tomáz; — EPITAFIO (JUE A V|DA ESCREVEU INGENUAMENTE, por J. G. — A MORTE*DA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, por Augusto Maurício; — IIl.-iTOKIA DAS AUTES, pur Arlosto Esplnlielra; e mais assecções permanentes lie MODAS, JORNAL DAS CRIANÇAS, DESPORTOS; XADltts, HAüío, GRAFOLOGI i CINE.M VVIDA DOS CA.MPOS,' COJliiRl-iO L li.V.VNt.AS, INFORMA roLS e CURIOSIDADES '

MESA DE LI JAÇÕES INTERNAS22-1818
AKTBS DAS 7 HORAS E DEPOISDA3 23 HORAS
Bedator-Chefi e Secre-tarlo ............Hadaçfto Reportagem peUcialComposição Estúdio Radio Portaria c balcão..

22-151922-007022-051022-181422-181322-1782

JORBRAS1L

ASSINATURAS PARA O BRASIL
X PAH.A OS PAÍSES DA UNIÃOPAN - AMEM CANA
Ano 903000Semestre  S0$000ASSINATURAS PARA O

Ec-rRANGEIRO(Alemanha, Áustria, Bélgica,França o Portugal)
IA ao  150í000Be mestre  755000

(Outros países)
Ano 2509000Semestre  1259000

A. aoülnatura pôde começar emIqualquer dia, mas termlnarft emílns de Marso, Julho, Sat.^rbro
ou Dczambro.

VENDA AVULSA
E>la« utela  300 réis
Pomlngos  4íOO "
Atrasados "

ACHADOS E PERDIDOS

ACHA-SE na administração des-•***¦ ta folha, um saquinho de pa-pel que contêm dois brinquados.
(C 57940) X 3

CAUTELA PERDIDA — Perdeu-SC a cautela n. 201.777 dacaea de penhores de Henry Filho6c Cia., Matriz á rua Luis de Ca-môcs_n._45. (L 30169) X 3
/-IA. B. AUREA BRASILEIRA 4^ rua Sote de Setembro n. 187 —Perdeu-se a cautela n. 170.573 daserie B da secção de penhores des-ta_ Companhia ._(L. 10380) X 3
/GRATIFICA-SE a quam entregar** 4 rua da Quitanda 50, 5o, eala34, a carteira de identidade, a ío-lha corrida e outros documentosperdidos, pertencentes a ManuelPires Ribeiro. (L 23871) X 3
pERDEU-SE a cautela n. 45.470,A da Agenda 7 de Setembro,Caixa Economlcá. (L 23246) X 3
T>ERDEU-SE uma carteira de mo-torista. Gratifica a quemacha-la c cntrega-la ã AvenlaaSlmon n. 192 ou 4 rua Leopoldon. 226. Andaral! (L. 2071) X 8
T>ERDEU-SE carteira de identi-dade o llcehça 4919 de LuisCohen. Pede-se entrega-r á ruaÁlvaro Alvlm 27, apart. 52. Clne-landia. .Gratifica-e^

 (L 30478) 3
mERÇO da contas vermelhas —Pede-«e a quem o achou naIgreja da Bôa Morte ou imedi-a-ções, no dl'3. 9, 4s 10 horas damtaihã, o obséquio de entre^a-lo4 Av. Rio Branco 103, saiu 7, queEer4 gratificado. (L 2544) X 3
pAPEIS PERDIDOS — Grãtifi-A ca-se a quem intrigai 4 ruaBuenos Aires 24, (loja), uma cer-tidão de testamento e um pirecèra respeito da execução do mesmotestamento pe>rdido num ônibusda Cia. Vitoria, na Avenida RioBranco fts 15,30 heras.

(L 30290) X 3

9* CONCURSO I
JORNAL DO BRASIL

Sorteio ém 10 de
Janeiro de 1937

O Mapa para. este
Concurso foi publica-
do na edição de Do-
hiingo 6 ,do corrente,
B.a pagina.'. 

Leiam o regutamen-
to que se encontra pu-
blicado no verso do

SERVIÇOS DOMÉSTICOS

AMAS DE LEITE

AVISOS ?RECISA-SE de amas de leite,á rua Marquês de Abrantes43. Casa. dos Expostos.
(C 35682) 1{"O TEMPO ,— Previsões para o

período das 18 horas do ontem
*s 18 horas tic hoje:. Distrito Federal e Niterói —
Tempo — Bom com nebuloslda-
de variavel.Temperatura — Ligeira ascen-
ft&O.Tentos — De suéste a nordéste,com rajadas frescas.Estado do Rio de Janeiro —
Tempo — Bom com nebulosidade?ariavcl» salvo a léste, onde deinstável, passará a bom nublado.Temperatura — Ligeira ascen-«ão.Estados do Sul — Tempo —
Bom nublado.Temperatura — Em elevação.Ventos — De norte a láste, fres-•oa. Sinopse do tempo ocorrido¦o Distrito Federal das 13 horasde ante-ontem ás 13 horas daontem; — O tempo foi bom ante-ontem e Instável ontem. A tem-
peratura foi estável. As jnòdlasdas temperaturas extremas obser-radas nos .postos do Distrito Fe-deral, foram: Maxima 28.1 e Ml-xilma 20.9 e as temperaturas ex-tremas registradas no Observato-rio Meteorologlco, foram: Maxi-xna 25.0 e Mínima 21.0, res»pecti-vãmente, ás 0 hs 50 ms. e ãs4'ha 50 ms. Os ventos sopraramde sul a léste, frescos, por vezes.Sinopse do tempo ocorrido«m todo o pais dos 9 horas deanteontem ás 9 horas de ontem:Zona Norte — Não ó feita asinopse por não terem chegadoera tempo as Informações meteo-ro lógicas.Zona Centro — O tempo nas 24horas foi perturbado com chu-vas e trovoadas em Minas c, cmgeral, bem nublado nos demaisEstados. A's 9 horas, ontem, erabom. Os ventos sopraram denorte a léste, frescos.Zona Sul — O tempo nas 24horas foi bom e assim continua-va ontem, ás 9 horas. Os ventossopraram de norte a léste, fres-©os.Descrição das zonas: — ZonaNorte: — Acre, Amazonas, Pará,Maranhão, Plaul, Ceara, RioGrande do Norte, Paraiba, Per-nambuco, Alagôas, Sergipe eBaia.Zona Centro: — Minas Gerais.Goiás. M-to Grosso, Espirito San-to. Rio de Janeiro c Distrito Fe-daral.Zona Sul: — S. Paulo, Paran4,6?.nta Catarina e Rio Grande doSul.

TESOURO — Serão psgas licjed'a 12. as seguintes falhas: —Mantrplo da Ju«tlça, t'a A a ZMontepio da Agricultura, da Aa Z e Pensões da Vlação (De-tastre), de A a Z.
POLICIA MILITArt — Sarvlçopara hoje: — Superior de dia —Major Palmeira, or.clal da dia»0 Q. G. — Capitão Alceblides.Medico de dia — Capitão Dr.Cartaxo. Mcd.co da prentidão —1° Tenente Dr. EUs. Farmacau-tico ae dia — 1° Tenente gra-duado Ademar. Dentista de dia2° Tenente Manhias. Ronda2» Tenente Oscar, do 2">: A = ol-rtnte Pedro, do 5=: 2o TenenteGuaraci, do 6o « Aspirante Atai-

EMPREGADAS DOMESTICAS

LAVADEIRAS E
ENGOMADEIRAS

ALUGA-SE empregada com umfilho de 8 meses, para tedo oserviço e cozinha de forno c fogão,dá referencias; tratar á rua 9 deFevereiro n. 90. Copacabana.
• iL 2297) 6
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T>REC1HA-STC de um* boa cosi-i nheira; k rua ItabMana n. 67.
0*ajaú. (L 10704) 6
pnãÓISA-6K de nmt cozinhei-

tu. na rua Marechal Joífrc 03,
Orajaú, paga-se brai.(L 220*20) 0
ptUDOISA-St de ama boa eoil-

nhelra multo llinpa, de toda
a tonflança, que lave roupa mlu-
da • durma no aluguel, a Estra-
da da Gavea n. 50; telefone 27.
6230. (L. 23205) 6
PRECISA-SE de uma cozinheiraXT do trtvlal Uno e variado, quedé referencias; & rua D. Marlann
a. 313. Botafogo. (L. 16013) B
¥>RBOISA-SE de cozinheira do•A trivial, em casa de pequenafamília; á rua de São Clemente
n. 365. (L 2352) 0
pRECISA-SE de uma coziwhcl-A ra: A roa da Matriz 62, Bota-
logo. (L 2430) 6
DRECISA-SE de uma emprega-da, para coz.nliar e outros pe-quenos serviços de uma senhora sóque durma no aluguei. Trata-seá rua Carvalho Alvlm n. 167, An-daral. Pedem-se referencias, quemn&o estiver em condições queiranão se apresentar. (L 9504) 6
DRECISA-SE de uma boa coz»-nbeira do trivial fino, que tra-
?a referencias, para trabalhar das

ás 12 horas, a rua do Rlachuc-lo n. 162, apartamento 2.
 (!•. 2342) 6

pRECISA-SE de um ou uma em-•A pregada para diversos serviçosde cozinha de pensão, tratar á rua1® de Março n. 37, sobrado. Exi-
gem-se referencias.

(L 16840) 6
T>RECISA-SE de uma cozinhei-ra pratica, de pensão; á ruaAcre n. 90, Io andar.

 (L 30398) 6
pRECISA-SE de uma moça paraajudante de cozinha; a ruaBuene<s Aires n. 225.

(L 16888) 6"pRECISA-SE de uma emprega-da que saiba cozinhar e quedurma no aluguel, para casa delamllla pequena; á rua do Ca-tete n. 217, ccsa 5. (L 16746 ) 6
T>RECISA-SE de uma cozinhei-ra; á rua Goíá6 n. 362, eo-brado. — Encantado.

(L 16754) 6
T>RECISA-SE de cozinheira dotrivial variado e de arruma-deira, de boa conduta, dormindono aluguel; A Avenida Paulo deFrontln n; 2G8 (Iladdook bobo).

(L 9510) 6"pRECISA-SE de uma cozinheira
para pens&o; pega-se bom; &rua Leandro Martins 46, Io.

 (L 10887) 0
T>RECISA-SE de cozinheira, quedurma no aluguel e dã rsfe-rendas. Tratar & rua Barata RI-beiro n. 668. (L. 23.684) 6
TJRECISA-SE de boa cozinheira,x np. 11, Avenida Atlantlca 240.Edifício Edmundo XavUr.

(L. 23.708) 6
T>RECIS A-SE de uma boa empre-gada, para cozinhar, lavar epassar, para casa de casal sem fl-lhos, exigcm-sc rc.ercncias e quedurma no aluguel, pagn-so bem; áAvenida Nicmyer n. 134, Lcblon.

(L. 23741) 6"pRECISA-SE de um auxiliar decozinha e um lavador de pra-tos, com pratica, para pensão domovimento; á rua da Assembléian. 65, 2° andar. (L. 30269) 6"pRECISA-SE dc uma boa cozi-nhelra que faça mais algunsserviços. Pedem-sc referencias, &rua Cosmo Velho n. 256, telc.one25-1699. (L. 30278) flT>REOISA-SE de um ajudante decozinha, com pratica de res-tauranbe; na Avenida Amaro Ca-valcanti n. 668. Engenho de Den-tr°- (L. 2.583) 6T>RECISA-SE de uma cozinheirado trivial bsm feito; á ruaViuva Lacerda n. 37. Largo dosLCftes.  (L 11017) 6T>RECISA-SE dc cozinheira deforno e fogão; á rua Cons-e-lheiro Lafayette n. 105. Copacaba-na. — Exigem-se referencias
(I. 9543) 6

T>REC16 A -SE de uma boa cozi-nhelra; á rua Mariz e Barros483.  (L 23774) 6T>RECISA-SE da um bom aju-dante de cozinha, com prati-ca, de pensão; á Avenida Rio Bran-CO n. 161, 2° andar. (L 2531) 6"pRECISA-SE de uma cozinheirado trivial fino, que vá paraPetropolls. Rua Cruz Lima n. 8.apartamento 42. (L 30365) 6
T>R1DCISA-8E de cozinheira de-orno c fogão com bastantepratica; & rua Grajaú 199.

 t L_ i68i 8) c
T>RECISA-SE de cozinheira dcmeia idade para ccsal, orde-nado ÍOOSOOO: a rua BenjamimConstant n. 31, casa 2.

(L 9560 ) 6
T>RECISA-SF de uma bca cozi-A nhelra que também arrumeum pequeno apartamento de umcasal estrangeiro, ped-enwe re-ícrencias. Prefere-se portuguêsa,á rua Senador Dantas 3, 4o Endar.

(L 2552) S"DRECISA-SE de uma bca cozi-nheiro de 'orno e fogão compratica de pensão, paga-te bem.E' favor n&o fe apresentar quemnão estiver habilitada; ú rua Bue-no» Aires n. 141. (L 30444) 6
pRECISA-SE tíc casal cs-

trangeiro sem filhos, rc-
sidente na Urca precisa de
oozinheira que também lave
roupa c saiba ler c escrever
— Tratar pelo telefone 2G-
5409. (L 30302) G
T>RECISA-SE dc uma boa~~em-x pregada para cozinhar o tri-vial, arrumar e ccpeitur para umcasal; peg-i-ío bem c exigem-sereferencias; A Avenida Epitr.cloreizòa 7-16. (L 30173) 6"jpPECISA-SE de bca cozinheiraA c para mal# pequenos serviços,podendo dormir no aluguel; cxl-gem-se referencias; ordenado 130J,à rua Sorocab-a n. 43, Botafogo.¦pRECISA-SE de cozinheira para* casal, toas referencias, á ruaDavld Campista 51. Largo dosLeões. (L 2564) C

T^MPREGADO com pratica de
r-J casa da família, que saibaoncerar e limpos»* da quintal.Jardim, etc., precisa-se, quo dôabono de conduta; ordenado 1009.casa e comida; não estando doacôrdo, nfto apareça; á rua Condode Bonfim n. ooo. il 11052) 9
QFERECE-SE um rapaz

para casa dc família
distinta, boas referencias,
Assis. Telefone 28-1433.

(L 10533) 9
FmíÊCE^aE um copairo com

boas referencias; á rua Mar-
ãuds da Abrantes n. 219. Tomazunes Correia. (L 23828)_^ 0

FERECE-SE um coprlro bran-
co, baatnnte pratico, para ctusade alto tratamento, que tenha or-dem e que trato bem. pequenafamília eem criança; ordenado de2203000. Fazer o favor de telefo-nar. das 10 horas em diante, para.27-6736. (L 10963) 9

OFERECE-SE um empregado
pc.-tuguôs, para copeiro 'ou pa-ra arrumador de quarto de lio-tol, pcnsr.o, dá boas informaçõesdc 8in conduta; telefone 22-2316.

 (L. 2343) 9
aPÉRE*CÊ-SE um rapaz para etl-' cerador ou copeiro, quem eeinteressar é favor telefonar pa-ra 26.3724, á rua Eiteves Junloín. 70. (L. 16670) 9
GF£)R£:CE-SE um copeiro paracasa de família de alto tra-tamento. Ordenado 250®. Tcle-fone 27-1310. (li 16529 ) 9
T>RECISA-SE de um empregadocom pratica de copa e outroseervlços; á rua do Lavradio 25.Rostaurante. (L 2330) 9
T>RECISA-SE de um copeiro-ar-rumador, com pratica parafamilia de tratamento. Tr»atar arua Marquês de . São Vicente, 355— (Gavea), das 10 ás 12 horas.

 (L 16489) 9
T>REOISA-EE de copeiro com* pratica para família de tra-tamento, com referencias; á ruaCinco de Julho n. 24, Copacaba-na. • (L 2390)_ 9
pRECISA-SE de um copçlío pa-ra pequena pensfio; exigem-sereferencias. Rua Barão .de Igua-tsml n. 13.  (L. 10.951) 0
TJRECISA-SE de um empregado

para pensão; á rua Frei Ca-neca n. 62, sobrado.
(L. 16.852) 9

pRECISA-SE de um rapaz para1 carregar mormitos e ajudarna cozinha; á rua Teodoro da Sll-va n. 182. Vila Isabel.
(L_ 9574)_ 9"pRECISA-SE de um lavador deA pratos com pmtioa de caea aepasto; á rua da Constituição 48.
(L 30431) 9

r>RECISA-SE ã rua AlmiranteGomes Pereira 72. Urca, deum rapaz branco, ou moça, paracopelrar. Exlgem-ee referencias.N&o cc atende pelo telefone.
(L 16833) 9

pRECISA-SE de um copeiro compratica de café e restaurante;à Praça Tiradentes n. 7.
 (L 1C881) 9TJRECISA-SE de um arrumadorou arrumadelra", para encerare arrumar quarto3, com pratica dehotel, à rua Frei Caneca n. 153,Paquetá Hotel. (L. 23742) 9

pRECISA-SE de um copeiro, Árua Ubaldino do Amaral n. 32.esquina de Avenida Mem de Sâ.•  (L. 23743) _9T>RECISAh3ê rapaz ativo paraserviços domésticos, com re-ferenclas, ordanadõ 1505000; à ruaBarão de Itambi n. 18.
(L 23717) g

pRECISA-SS : no Eol&o Jannete,* de um cabeleireiro que tciibafazer ondulação permanente, pcratefetivo, com urgência; ã rua Ar-nulas Coi^deiro 274, sobrwdo. —
Meyer. (L 2285) E 1
*»RE)C1SA-SE do um cficial de*• barbeiro, para sábado; á ruaMarquês cl« São Víosnte n. • 0,Oavoa.  ^(L 23633) _E_1T)RECÍSA-SÉ de" um oficial bãr-

beiro para hoje, Sabado; Arua Clapp n. 48, fundos. Falarno botequim. (L. 10.859) E 1
T)RECÍSA-SE de ofícicV barbeiro* para h>Je, Sabado; paga-£e108000; A rua Bela n. 25.

(L 2507) El"ÔRECI6A-SE de um oficial bãr-bélro para hoje. Sabado; pa-ga-<se 165000; á rua Senhor de Ma-toslhhos n. 86-A. (L 30420) E 1
pRÈCÍSA-SE de do!s oficiais*• '>.irbefrcs pam efetivos, quatenham carteira; á rua S. Cristo-'vem n. 330, perto dia E. Rio Douro.- (£ 30413) E l
TJRBCXSA-SE de um bom oficialbarbélfo, pera hoje. Sabado,
que trabalhe bom; lio Salão Cru-zeiro, á rua 13 de Maio 108-B.

(L 2464) E 1
PRECISA-SE de um oficial bar-beiro, para hoje, Sabado; pa-go-se 173000; á. rua GonçalvesLê do n. 7, perto cKv Praça Tira-dantes. (L 1G870) E 1
T>REC1SA-SE de um bom oficialA barbeiro, para Sabado, poden-do ficar efetivo, paga-se bom. arua Conde do Bonfim n. 428, Ti-Juca. (L. 10863) E 1
pRECISA-SE de'um oficial bar-beiro, para hoje, Sabado; tra-ta-sc na rua Teixeira Soares 71,Praça da Bandeira. (L. 16719) E 1
T>RECISA-SE dc um oficial bar-*- beiro para hoje, Sabado;. pa-ga-se 185000. Rua Leopoldo 277.

(L. 2:570) E I
PRECISA-SS bom oficial barbei-ro.para efetivo, á rua d:j La-ranjeiras 163, -;uer-so moço. Sa-iao' Ltandrc. (L 9586)_ E 1
T>RECISA-SE de boan oficial ba-r-^ beiro, á rua do Rosário n. 59. . (L 11049) E l
T>RECISÃ-SE de um oficial bar-* beiro, para- hoje, Sabado; pa«.ga-s« 158000; á rua Barão de SãoFelix n. 149. (L 18889) E 1

CAIXEIROS E AJUDANTES
AIXBIRO — Precisa-se com

V pratica de café e bilhares; árua 24 de Maio n. 455.
(L 210G)_E_2

f^ARÇONETTE — Precisa-se dev* duias para o Restaurante Tu-rismo, á Avenida Delfim Moreiran. 600, Viarsea, Teresopolls; tratará praça da Republica n. 52, 1°andar, quarto 4, com o Sr. JoãoBezerra Cavalcanti, Nesta.
(L 23424)_ E 2

pQECISA-SE de calxeiro com
pratica de confeitaria; & Es-trada - Maxechal Rangel n. 75.Madurelra. (L 2203) E 2

"pRECISA-SE de uma emprega-da pa*jfi cozinhar e demaisservtçcs domésticos, ordenado de1305000. Aoe, Domingos ajantara-do; ã rua Senhor de Matosinliosn. 80. sobrado. (L 3781) 6
1»ARA cosa ae pequena familiaA . — Precisa-se de uma empre-gada para cozinhar e lavar algumaroupa mluda, dormindo no alu-BUSl; tratar & rua Barata Ribei-ro n. 292. — Copacaoantt

<L_298M)_aOERVIÇO de cozinha e sobromo-sas, arranjos domésticos de ca-sal, em pequena resldencla, pes-soa do mela idade, maxima con-fiança c competente procura essaocupação, dá referencias necessa-rias, A rua doa Inválidos n. 113,casa 18. _ (L^ 2387) 6"I3IO COMPRIDO — Precisa-se deJ1 uma empregada, que lave ecozinhe. Paga-se bem, á rua Cos-ta Ferra® n. 24-A, terreo.

T>RBOISA-SE d-e um copèlro* para casa de familia que dêinformações de sua conduta; aPraia do Russell n. 180. Tratardepois_das_10 horas. (L 10936) 9
pRECISA-SE de uma empregadl-x nlva de 12 a 15 anos, para ser-vlças leves em oaea de familia; Arua General Caldwell n. 120.

(L 16897) 3
pRECISA-SE de um menino porá1 serviço de copo e entregas domarmitas; & rua General Camoran. 86, 2o andar. (L 30303) 9
pRECISA-SE de um rapaz pa<ra*¦ ajudar em serviço d-a pensãoâ rua Sete de Setembro n. 81, 2o.andar._ (L 9501) 9
T>RECISA-SE de uma bca ccpei-*• ra com bastante pratica ciapensio; A rua do Cuvldor n. 56Io. andar. (L 9581) 9

BARBEIROS

T> ARBDIiRO — Precisa-se pao-aA-* hoje, sabatlo cu efetive; áAvenida Mem de Sá n. 32.
(L_230Õ)__E_1T3ARBÈIROS — Precisa-se &g> 2u oficieis paro. hc->5, SabAdo,paga-se 188000 cada, se serviremficam efetivos; á rua Bela de SãoJoão n. 161, Salão Nova Aurora;telefonar para 28-0714.

 (L 10884) E 1
T>ARBEIRO — Precisa-se de umoficial para hoje, Sabado. oumeio para efetivo; paga-se 16$000,li rui Afistldcs Lobo 217, RioComprido. (L 2503) E 1"OARBEIRO — Précisa-áe de umJJ bom oficial para efetivo e umpara hoje. paga-se 15Í000. Praçado Engenho Novo n. 18.

(L. 2.585) E 1
OARBEIRO — Preclea-se de bommeio oficial, desembaraçado,
para efetivo: paga-se 170í000 oumais. ss valer. Rua do Cateten. 146. fundos. Fone 25-2044.

(L. 2.574) E 1
OARBEIRO — Freclea-ce de umu oficial ativo e competente,para hoje, Sabado ou para cfetl-vo, pagando-5e respectivamente168000 e 1809000; Ã.rua Barão defguateml n. 22-A, Praça da Ban-deira. (L 3278) E 1

COPEIROS E AJUDANTES
/lOPEIRO — Oferecc-se. para^ caso. d* família de tratamentoe não faz questão de ir para fora,Cc nactonalldodc portuguesa, dan-ío boas informações e rcfcrcnciasde sua conduta. Carta? por faver.para a portaria deste Jnmal. para«*• 2277* ^jL 2277) d

/CABELEIREIRO — Precisa-se d-s^ um para hojs, paga-se bem; &Avenida' Salvador de SA 42.
(L C583) E 1

/CABELEIREIRO — Preclsa"-eef
V que seja competente, ordena-do 350Ç000. Salão Nanei, a rua SãoFrancisco Xavier n. 499.

(L. 23869) E 1
r^ABELEIREIRÃ — Precisa-se deuma, com bastante pratica,para efetiva. Rua 34 de Maio 403sobrado. Eétaçào do Rlachuelo.'

(L. 10.979 E 1
/CABELEIREIRO —- Precisa-oc,^ para hoje, Sabado, quo façaondulaç&o a agua: paga-ee 25fl,ou para efetivo, paga-ee 300*000;á rua Bela n. 33-A, S. Criatovsin.Telefonar para 28-0826.

(L 30401) S 1
/CABELEIREIRO, precisa-se de um^ que córte e faça mls-en-plis,á ru i S. Lu!» Gonzaga 40. St. 11oCinedia. Puuc 28-2277.

 (J 29093) E 1
/CABELEIREIRO que "trabalhe
^ bem em corte mis-en-plls emareei; poga-ee 400$. Sulâo Nor-mal. Rua Mariz e Barros 190, soo.Tel. 28-7226, J. Fírrtlm.

(L 11073) E 1

T>RECISA-SE de um calxcirocom pratica, de café e bllha-res; à rua D:aa da Cruz n. 403,eoan carteira profissional.
_ (L 2206) E 2

pRECISA-SE de um calxeiro*¦ ccm pratica de armazém; árua Profe&-;or Valadares n. 66._(L 10535)_E_2
1>RECISA-SE de um caixelro-p&ra* botequim; á rua da Pasaagemn. 13. (L 30418) E 2
pRECISA-SE de uin melo calxei-¦*- ro de botequim, com pratica;á Avenida S<ilvador de Si 220.

(L 23724) E 2
pRECISA-SE de um calxeiro comboa pratica do armazém, &ópara balcão; á rua Est-acio de Bún. 158.  (L 10920) E2
pRECISA-SE de um menino comA pratica de botequim; k ruaFrei Caneca n. 40.(L 16845) E 2

ALFAIATE - Piccisa-se dc um
oficial de paletós e um bomajudante A rua Sfto Pedro .145,sala 7. (L 30530) K 3

A LFAIATES-Urcêncla. Preclfa-éo com
drgerioia. de bc-nu 'meiot ofi-

claio, ajudantci, pura palctói *>t>medida e dc lx.as acabadeiuis,
paga-£e bem; ã Avenida Mem deSã n. 96, sobrado, Tel. 22-3573.

(L 1270) E 3
J^OKDADKIUAS á mão e

moças que saibam fazer
pontinho, precisa-se 'dc va-
rias, paga-se muito bem. si
rua Gonçalves Dias n. 53.

(L 16704) E 3
BUTEIRO— Preclsu-se que.'.albapregar mang.u; á travcõsa- doOuvidor 68, Io, com o Sr. Mo.uls.,(L 2474) E 3
BORiDAISEIRA a mfio, chagidi

de Sio Pau o, aceita quaiqufcrUalxUii>> D. LIp.í; á rua PedroAmérico 73, fene 42-2253.
(L 2425) E 3

pORDADÊISA- 4 maquina, pon-¦*-* to-cadela, prcclsa-se; paga-se3009000 por mês. Rua do Catete
n. 322. Casa dos Plisses.

(L. 23.403) E 3
ORDADEIRA — Precisa-se dauma pevíeita bordadeira u

.mão e cie uma aprendiz adVanta-da; ã Avenida Gomes Freire 155,
apartamento 23. Ca^a- do-, familia.

(L 16587) E 3
/"lOSTUREÍRAS ótimoa e bcías^ ajudantes adiantadas, precisa-ee, á rua Sete de Setembro 130,'2° andar. (L 34G-3) E 3
/COSTUREIRA — Preolsa-se "de

uma ajudante, com. grandep.atica de oficina, à rua BencoLlsbôa n. 34, apartamento 3.
(L. 10439) E 3

CiOSTUREIRA 
— Precíca-sé daJ .uma moça paia ajudar na.costuiu é bordado, que durma emcasa dos patrões; á rua Saint Ro-•man n. 178. Ccpacabana. Telefo-ne-27-1356. (L 16621) E 3

COSTUREIRAS 
— Precisa-se deboas ajudantes costureiras —

r-^.-se bem. Telefone 22-3166.Praça Florianó 55, 5o. andar, apar-tamento 3^  (L 16180í. E 3
CasTl/RELíRA ajudante, queconheça acabamento de yè?-tido de senhora, - paçi-se bem.
procurar Mme. Lino á rua do
Riachuelo n.. 156, pessoa ds; tra-to. (L 1622) E 3
COSTUREIRA 

—. Preclfia-se de
perfeitas ajudantes para altacostura e de uma aprendiz que va

a rua e que tenha pratica dè ofi-olna; á iuu da Faõ&agcm n. 69.
(L 8384) E 3

COSTUREIRA e ajudantes. —
Precisa-to por paça ou pordia, para vestidos finos; á xuado Rosário n. 10J, 2o andar.\L 2403) E 3

COSTUREIRA 
— Precisa-se" ú*

uma aiprendlz qu j tülba, tre-balhaa-; ú rua Visconae da Itáma-íati n. 72, oasa n. 4, telefone 29-0387, ••• Maracanã.
(L 1731) E 3

I^OSTUREIRA — Precisa-se, que^ ajude .outros serviços leves,em. cisa da lamllla. OrdenadoOOtSOOO. Telefonar para 22-0101.(L 30334) E 3

pRECISA-SE de um calxeiro paraA entrega de roupa na tintura-ria Acre, á rua Acre n. 40.
  (L 16878) E 2

pRECISA-SE do um empregado,A para botequim, com pratloa, &rua S&o Pedro n. 160.
(L. 9525)_E 2

pRECISA-BE d«í um calxeiro,A com pratica, para restaurante.Rua Bardo de S. Fèllx n. 124.
 ¦ (L. 2.575) E 2

/COSTUREIRAS e ajudantes adi-^ antadas um costura fina," pre-cl^a-su; U rua Siqueira Camposn. 00, apàrtamemo 2. • Paga-jaãbem, só servem boas costmci.as.
(L. 10872) E 3

pofíTUREIRA — Ajudante adi-^ antada,' pi-eclsa-se á rua Pe-dro Anwrico n 12, Io andar.
(L 0534) E 3

COSTUREIRAS 
— Precisa-se

com pratica de vestidos ii-nos e algumas ajudantes comoaprendizes, tratar, rua Buenos Al-- r.es n. 206, Io tndar.
 (L 11000) E 3

CpSTÜREERAü c boua ajudantes
Piwitfa-se. á rua- Álvaro

Alvlm 27. apurt. 52, Edifício Gáee,
Çinelunalu. (L_30476)_E ô
^OSTUREÍRA — Precisa-se parav-A roupa b.anca, com pratloa de
oficina; â ru» M.irquOa. de Pom-
bal n. 12, Praça 11 de Junho.

(L 11070) E 3

ORECTSA-SE de uma boa ;u-dante do costura; Praia d.Botafogo 96. Travessa -Uva 22 —
Telefono r;:-4a7"' IL '23574 1 E
PRECISA-SE de uma ajudante

do coetura; A rua da Cariocaii. 10, e a rua Pinheiro Gutma-
r&Cvi n. 95, casa_l. li 2180) E 3¦pRÍÓISA~SE de uma" aprendiz de

costura; rua Marquez de Abran-
tes n. 4 fundos. (L 23390) E 3
TJ>RECISA-SE ciê~iima cotttireirj

mestra, c uma aprendiz, pararoupas brancas ou sedas. Avenida
Gomes Freire 134 2.° andar.

lL 234171 E 3
PRECISA-?.E doadiantado de' um apvendizalfaiate par*
paletós; paga-ee bem, rua do
M:n;e n. 6D, «obrado, fiaúde.

(L 30110» E 3
RECISA-S2f~de~~üm~cJudo"vite ou

aprendiz d<: alfaiate, paga-sebem; ã A-enida Mf.m de Sá 103,2o anaar. lL 2C07) E 3
PRECISA-SE ds um aUxolro

pratica ds armazém, á La-
deira .Jc«o ""ornem 3i. Com o ^r.
Henrique.  (_• ò928) E 3
PRECISA-£E de um oíloial de

pjlltôs: á lua Sidonio Pais
n. 9, Casoadura.

(L 2307) E 3
|>REOrSA-&5í da aprendizes de* costura fina, bem adiontada;rua Djal-ma Menezes 84. aparta-mento 22; trata-se depois d« 12
dia. (L 23635) E 3¦pROCURAM-SE boas bõrdadelrãs

c costureiras de gravatas, àrua Marquês de Pombal n. 10,Praça Onze do Junho.
^L. 30165) E 3

pRECISA-SE : cle~ um oficial do
palctots. alfaiata; á rua 24 deMaio n. 400, loja, estação do Ria-chuelo. (L. 2332) E 3

T>RECISA-SE de costureiras e•*- ajudnntçs, com multa pratica'de boas oficinas, e tanibem apren-diz. Rua do Ouvidor.n. 150.
. .. (L.. 10.970) E 3

T>RECISA-£E de perfeitas . nju-dantes de costu.a, 6 favor nãose apresentar quem não estiver emcondições; á rua Uruguaiana 39,1« andir. (L 11027) E 3
paÈCISÃ-SE da «prendia da cos-tura, com alguma praoica; árua Itapirü n. 20.

 (L 16832) E 3
pRECISA-íi-S de um outelro naAlfaiataria da rua da Quitandan. 32, sobrado, (L 30337) E 3
T>RECISA-SE de uma moça para. acabam-ento de calças; ensl-na-se; A rua Teofllo Ottonl 145.2° andar. (L. 16.860) E 3
pRECISA-SÈ de umas senhoras

para trabalhar com alfaiate,
para fazer calças; à rua do La-vradlo n. . £9; Io andar.

 (L._ll1074) E 3
pRECISA-SE de uma boa aju-dante de costura, para ca«ade família; á rua Iatplrú n. 365.Teléforiar para 28-0302.
__ (L 10978) E 3
pREGISA-SE de ajudantes e dcA ccstureiras, com grande pra-tica de oficinas; á rua do Ouvi-dor n. 104,13® andar, sala 4.

(L 30406) E 3
pRECISA-SE de oficial e "aju-

dante de paletó; á rua doTeatro n. 23, proximo á Pwça Ti-.radenteó. iL 30402) E 3
pRECISA-SE de boas ajudantesde costul'<ü' 'á Trave^a DonaFelicidade ;Ji. 46, oa^a 1, fimda rua Senador Pompou. Telefone43-1938. (L 1G755) E 3

"pRECISA-SE de um calxeiro de-*• 14 a 16 anes para botequim;A rua Bslajn. 378. _ (L 107C4) E 2
pRBCÍSA-6E de bom calxeiroA com pratica d! bitequlm ecasa de pasto, que dô boas refe-rencias; & rua Pedro Rodriguesn. 9. S. Dicgo. _ (L 2S780) E 2
pRECISA-SE de um cafeteirò*• com bastante pratica; á ruaFrei Caneca n. 07.

 (L 30472) E 2
pRECISA-SE de um calxeiroA para confeitaria, com praticade copa 4 rua Bor&o dc Mesqul-ta n. 821, Andarei. (L 8599) E 2
pREJOiSA-GE de uhi calxeiro;1 português, com bastante pra-t!ca de secos e molhados, dando'referencias; & rua do Rezende 106.(L 30441) E 2
ALFAIATES E COSTUREIRAS
ALFAIATE — Precisa-se de um"• mUo oficial ou um ajudanteadiantado; paga-se bèm. A' ruaGeneral Caldwell 294, sobrado.

(L. 16.544) E 3
A LFAIATE — Precisa-se de um"• buteiro ou oficial do paletóso um ajudante; á rua Evarlstoda Veiga n. 34, Io. andar, entrada

pela rua Senador Dantaò, 22-3570.
 (L 2202) E 3

A LFAIATEbuteiro. Preeija-se tío umbuteiro, para a alfaiataria daPas; & rua Ar;hlas Cordeiro £10.Meyer, (L 2100) E 3
A LFAIATE — Precisa-sí ae umcalcelro e uma acabadelra pa-ra oficina; á rua Evarlsto da vei-

ga n. 147. Telefone 42-2513.
(L 16043) E 3

A LPAIATE — PrecUa-se deaprendizes adiantados; & ruáde 8. Grlstovam 201; Praça daBandeira. (L 2300) E 3

"DRECISA-SE dc um oficial bar-beiro para Sabado; paga-sc 15$;ã rua Álvaro Ramos n. 11.Botafogo. (L. 16.440) E 1

Alfaiate — Precisa-se ae um
pira trabalhar como so:io,

para freguês e para lojas; & ruaGeneral Camara 11. 49, sobrado,Sr. Joáo. Telefone 23—2365.
 _ (L 11030) E 3

A JXTÒANTE de paletós — Pre-clsa-M de uni, Já adiantado;A rua dos Andradas n. 36, 1».
(L. 11.050) E 3

ALFAIATE — Precica-se ds um**¦ ajudante de paletó, e um cal-oelro, ú Avenida Mem de Sá 185,sobrado. iL 2515) E 3
A LFAIATE — Precka-se de ofi-ciai de paletó, e um ajudan-te, pr«clai-be também de umacostureira, paga-se b**m; & ruaConselheiro S-araiva n. 11, emfrente Ao Mlnluterio da Marinha.

(L 2489) E 3
A LFAIATE — Preci6a-se de umrapaz para entrega de ternose llmpeasí; à rui Buenos Airesn. 79. 1®. (L 9568) E 3
A LFAIATE — Precisa-se de urabom buteiro. Paga-ce bomordenado. Tratar com Ernesto,no largo da Carioca n. 5. salan. 207. (L. 23.637) E 3

I A LFAIATE — Pree!£*-se de meio
oficia! c ajudante rara paletó

pRECISA-SE de um oficial bar-*• bei;o. -a amanhã. Sabado,
paçe-e-e 153000: á rua Maria Ama-lia n. 5. Tiju;a Tel. 43-5347.

(L 10830) E 1
t~» ARBF.IRO — Prec:?a-£e parahoje, Sabado; a rua Frei Ca- . d? brim; à lua do Ouvidor 132. C°neca n. 162. (L 3043S) El" '

TTiMPREGADA pjira coeturar e ar-
rumar cai.a, Á rua Souiia Ll-

ma n.^105.  (L 2465) E 3
^vFBRÊCE-EE senhora de meltlv idade paaa co^tuia-r, arruma-
ções e entende de boi*dados, gostade crianças; dorme fóm; por fa-
vòr truta-so com D. Ciara, ã rua
General Bruca n. 84, casa 2, São
Crlctovaim .•»: (L 10005) E 3
©PERECE-SE umo. perfeita bor-

dadclia. á mão, conhecendo
todos 03 pontos; quem se lnte-
reètóar é- favor teleíonax , para 42-
0768, chamar D. Alldla Silva.

(L 2093) E 3
FEÍRBCÍÈ-SÊ uma perfolta oos-

tureira, para trabalhar pordia, em casa de família; Ã ruaFernandes GUlmar&es n. «1, ca-£<A 2. Botüfoso. (L 0597) E 3
DRECISA-SE de bordadeiros per-feitas c aprendizes' adianta-
dae, para roupa branca á mão;dá-se trabalho & domicilio; & ruado Catete 355-A, sobrado.

(L 30025) E 3
TJRECISA-SE de oficiais de pa-letó de cascmira, na Ca^aIdeal; à rua Buenos Aires 342.

(L 16624) E 3
BRECISA-SE da uma boa cos-

tureira para camisas de ho-
mem, com bastante pratica de fa-brlca; paga-se bem. Rua da Pas-ságem n. 227. (L. 10.547) E 3
T>RECISA-SE de aprendizes e* ajudantes com pratica de ves-tidos, A rua S&o Vulentlm n. 11.Praça da Bandeira.

(L 23550) E 3
pRECISA-SE dc tres costureirascom pratico, de oficina; á ruado Catete n. 152, sobrado, CoaaMary Angélica. (L 9495) E 3
pRECISA-SE de tffes ajudantesde costura: & rua do Cateten. 152, Casa Mary '.ngellca.

(L 9496) E 3
pRECI6A-£j2 de boas costurei-ras pam roupinlias do crian-ças. Rua Sete de Setembro 188,cobrado. (L. 10.577) E 3

pRECISA-SE de uma costurei-accm muita, pratica em costuraà maquina; á-rua Caruío'5, ap.u-t.21_(Hüddoclt Lobo). (L 10881) E3
pRECISA-SE da boa costureira,* por dia, telefonar para 22-3589da6 9 ãs 12 hores, não telefonarantea nem depois, que seja bran-ca. (L 10807) E. 3
pRECISA-SE/de ajudante e de1 aprendiz de costura, á rua daCarioca n. 16, 1° andar, c o> ruaPinheiro Guimarães 95, cosa 1._(L 2403) E_3
pRECISA-SE do bordadolra áA maquina, com perfelçiio, à ruaSSo Podro n. 300. ÇL. 10702) E 3
pRECISA-SE cie uma ajudante*¦ do costureira e outros servi-ços levui), pura casa de família,exigem-se refercnclas, á rua Via-condu tio Pira Já u. ü03, ca;a I.(L. 23019) E 3
pRECISA-S.3 de uma auxiliar do1 costuia, á iuj Carlos de Va»-concelos 11. 6J, Praja Sutmz Pena

 (L. 23054) E 3
pRECISA-SÈ do aprendiz de ai-falate, até 13 anos, rapaz deboa aparência; A rua General Ca-mata n. 123, sobrado.

(L. 23.718) E 3
l^RECISA-SE de ajudante de1 costura; d Avenida Mem deSi n. 238, 2o andar, telefona 22-9348.' (L 11015) E 3
pRBCI&A-SE de um ajudanteA de alíaiate bom; á rua doRosário n. 141. (L 30299) E 3
P"<RECISA-SE de Doas costurei-L ra*, á rua S. Salvador 97, La-ranjeiras. (L 10808) E 3
pRECISA-SE do boaij ajudantes*¦ de costura oo*m pratica de ofi-cln'a; A rua S. Pedro n. 221.

 (L 23837) E 3
TJRECISA-SE dc boas costusl-A ros, para vestidos dc tenho-ras; A rua Santana 74, cobrado.

(L 30468) E 3T>RECISA-SE de boas ajudantesA ds costura; á rua do ouvidorn- 104, 1°. (L 11080) E 3
pRECISA-SE de boas costurei-ras, ajudantes e aprendizescom pratica dc oficina; á rua doPasseio n. 42, loja. (L 2561) E 3

 J '¦ UL
QFKKECIÍ-SE um Jardlnn -o pra-^ tico cm limpeza de cawis; cn-e»era com perfeição. Tel. 25-2004.

(L. 23.453) E 4
OFERECE-SE J&rdlnetro blscatel-

ro enccrador. Javodor de car-ros; Mario Santos. Tel. 48-1*334,armazém. (LI 16516) E 4
pRECISA-SE de um moço, de*• 13 a 16 anos. para limpar o
Jardim; à rua Alie* 02.

(L 10320) E 4

SAPATEIROS E AJUDANTES

pRECISA-SÉ dc duas per-
feitas costureiras, á Ave-

nida Presidente Wilson 194,
apartamento 54. Edifício
Guanabara. (L 10930) E 3

Grampeador do pipercatas —
Preci?n-«e, á Avenida Pedro IIi.. 330, CliY. D. K. B. Piv3a-scbem, (L. 2334) E 5

pRECISA-SE de um oficiei sa-
pate.iro, para concertoc; ã ruaAbillo n. 60-A, bonde S. Janua-rio.  Kh 30400)_E 5

pRECÍSA-SE de* oficiais de
Luís XV; à rua Camerino 05,sobra4o. (I». 16.851) E 5

T>RECÍSA-SF. dc um empregado
para balcão. Rua SenadorPompeu n: 101. (L. 23.714) E 5

pRECISA-SE de um meio aju-dant^» para ponto esteira; árui Assis Carneiro h. 23. Piedade.
tL i *3723) E 5

¦pr.EOISA-SE dc dois oficiais de
palotús e um buteiro; paga-M bem. Rua Jardim Botânicon. 688. Telefone 20-4073.

(L. 13.509) E 3
pRECISA-SE de costureiras qus¦¦¦ saibam cortar c coscr, compratica de oficina, n&o se apresen-te quem não estiver em condi-
ções; tratar na rua Uruguai 303,talefone 48-2509. (L 16246) E 3
T>RÈCISA-SE ~ de um. oficial al-falate com pratica dc' obranora, & rua Sete dc Setembro €3,1° andar. (L 1637B) E 3
T»RECISA-SE do boas costureirase ajudantes com pratica; pa-ga-es btm; A rua Buírque Mac2-do_22. (L 30192) E 3
pRECISA-SE de costureiras parab3nc«da de roupa de criança;ordenado de 1509 a 2008; & ruada Carioca n. 10. 2° andar.

_ (L 16051) E 3
ERECÍSA-SE de bca contra-mes-tra. para alta costura; á ruado Catete n. 267, loja.

 (L 23477) E 3
pRECISA-SE de boas ajudantesde costura- paga-se b:m: arua Candic* Gaíírie 126, Urca.

(L 30131) E 3
pRECISA-SE de uma menina*- para aprendiz d» costura quetenh**a alguma pratic:; rua Gene-

lL 23862) El id Camara n. 228. IL Í3.57) E 3

pRECIA-SE de um cortador ou¦*- cortadelra com pratica de rou-pas para crianças; A pruçi Tira-dentes n ._40. (L U008) E 3
pRECISA-SE de uma bca^aju-dante de costura, com prati-ca de oficinas; & rua Sete de Se-fcembro n. 188, 2o andar.

(L 2533) E 3

JARDINEIROS

pREC'ISA-£E dc mtio oficial de* paletó; á rr 7 de Setembro229. IXJJa. (L 8595) E 5
pRECISA-SE dé melo oficial sa-* pateiro, á rua Amapá n. 1.. (L 23525) H 5

EMPREGOS DIVERSOS
A JUDANTES e serralheiros, pre-oiiia-«ic á rua Aristides Lodon. 140. (Ii 15700) E.

BOMBEIRO ldraullco. ;5reclsa-eede um para serviço para 10 815 d*as tm obra em Paqueca; tra-tar na Av. Mem de Sa 92, Flora
Nacional. __(L 17293)
OOMBEIRO — Bom oficial com

pratica do instalações, prcci-sa-sc, a rua 24 de Maio n. 31o, pa.ga-so bom ordenado.
(L. 23015) E

OMBEIRÕ e eletricista — Pre
cisa-se de oficial. Rua dò Ma-

toso n. 28. (L. 10.506) E
CARPINTEIRO conhecendo bem

de pedreiro e pintor, desejacolocar-se em uma boa casa de co-modes ou avenida, dando abonode competência e conduta, tam>bem nâo faz questão de empre;
gar-se em casa de moveis, está ha-bilitado em concertos e limpezasdos mesmos. Cartas para L 16264
na portaria deste jornal.iL. 18204) E
/"VÍRPINTEIROS —- Precisa-se áA-/ rua Urúg\u.i 530-A, Tijúca.

(L 9442) E

í "OMPOSITOR, que saiba traba-^ lhar em prélo, prcclsa-se etrata-se á rua Senador Suseblob. 2, no Cartáo Expresso.
(L. 11.051) E

/CARPINTEIRO — Precisa-se de^ u:. bom, A ruA Coronel Ran-
gel n. 229, Oascadura.

(L 16877) E
pkATILOOR.VPO — Preclaa-se.

Exlge-«ie qua conheça (>em.
português, escrevi stnr eraxs e ru-
pldamente, Indique referencies,ordenado e todas as informações
em carta datilografada. Nfto. eerespondo a queni nâo satisfizer ascondições mencioüudas; cartas pa-ra L 11044, na portaria deste Jor-nal.  . (L 11044) E
1^NROLA~DO.tT competente, e aju-,•' dante, com bastante pratica,serralheiro com pratica de soldaa oxigênio, precisa-se; & rua Pró-feseor Qablzo n. 270.

(LV 23151) E
Empregado — Firma industriai

metalúrgica procura empre-
gado ooin habilidade técnica paraserviços de escritorio e de ru£;Cartas para &¦ Caixa Postal 1985.

(L 10333) E

TARDINEIRO para pequeno Jar" dim e llmpcxas da quintal eque saiba encerar, precisa-se, queU6 abono dj condu te; ordenado1303000, casa e comida; não es-tando do acôrdo, nfio apareça: Arua Condi de Bonfim n. 800.
lL. 11.033) E 4

TARDINEIRO « chacareiro bem
pratico, cfsrece-se. faz denovo e reforma de qualquer ala-tema, anbe encerar, per mès* vai

para fóra; á rua da Ccn»tituiç\on. 61, telefone, 22-4603.
(L 30301) E 4

,í "VFERECE-SE um Jardtnelro^ português, sabe iavar automovei e encerar e d4 bca con-duta. Rua Dias Ferreira n. 244.
Tel. 27-7170. (L. 23.381) E 4
,/^vFERÊCE-SE um~Jardlnsiro pa-^ ra casa de familia, dando as
melhores referencias; encera, lava
automovel e mais serviços. Te-
lcf^nc 28-1338. (L._23.360I_E •
E~REcTsÃTeE-dc 

'um casal portuguòs ou alemão, cora refe
rencias. para trazalhar num sl-tio. ã mela, perto da capital. Tra-
ta se á rua TlradcnícA n. i00, Ni-
te rói. ^ S!^ 23328) Ei

CARPINTEIROS 
— Precled-se AAvenida Epitaclo Pessoa 2.706.

(L 29797) E

AfOÇAfl, que tenham grande4 pratica do balc&o, para rou-
pinhas finas de crianças, no cen-l.ro. l^rata-ce A ruo da Alfandegoi. 200, «obrado. N&o «a atende
pelo telefone. (L. 30.455) E
OFERECE-SE para trabalh:.r embor e charutarla, um senhor,
proprietário, tendo alguma pra-tlca. Ja foi estabelecido no ramo.nfio fa« quest&o de grande orde-nado, dá ss melhores garantias;á rua Silva Xavier n. 83, Engenhedo Dentro, com Morcilã.

(L 16452) E
OPD3REOE-SE moça educado, e;ndeí>endente, para tomarconta dc caa?a de pessoa só detratamento, dào-i*e e exlgem-6ereferencias, cartas para a porta-rio decte Jornal para L 2358.

(L 2358) E
/-VPERECÈ-SE um ourives que" tra.balha em plitlna, ouro eprata, com longos anos do prati-ca. Tiiiele, iua do Rlachuelon^ais. (L 2379) E
OFERECE-SE uma moça comlo.nsu pratica de telefonistaou para bilVietelra de cinema ouroupeira; quem precisar, pôde pro-curar à ruu General Roca n. 141,próximo à praça Sueaiz Pena, bon-de de Fabrica. (L 10905) E

FERECE-SE um rnpaz com~T2^ anos de idado, para trabalharem casa de familia, sabendo en-"cerar muito bem e lavar automo-vei e entende um pouco de Jardlneiró, dando as melhores referen-^clas; quem precisar é favor pro-cura-lo à rua Santo Amaro n. 96,Alccbiades. (L. 23642) E
OFERECE-SE um menino paraserviços de escritorio, dandoboas referencias defc conduta; narua do Ouvidor n. 55, sala 2.

(L. 23662) E
pREJCIS-A-iSE de meninos, paraA- vender balas d.ntro de ci-nemas; pagam-se bons ordenadostrabalha das 14 As 22 ou das 18às 212 horas; a rua Miguel deFrias 35, no fim da rua Vis-conde de Icaüna. (L 1368) J£
pREiOISA-SE de boas p&sâadel-*- ras de bzlm com pratloa, naTinturaria Japonesa; a rua daPassagem 27. (L 39740) E
ERECISA-SE de pessoas com pra-tlca de serviço de romance,
para cobrança e fazor propagan-da trata-se em Niterói, a rua vis.conde de Itaborai n. 361.

(L. 10393) E
PRECISA-SE de 20 homens pa-ra trabalhar na lavoura. Pa-
ga-se bem, à rua Dr. Augustode Vasconcelos n 59, CampoGl-nde. (L. 10145) E

f AIXAS — Francisco & Filho, &v rua Senador Pompeu n. 113 —
Precisa-se de 2 cabeceiras e 10ajudantes. Fas-se questüo de at.l-.vidade. Procurar o Sr. José.

(L. 2131) E

|l WFERMEIRA — Oferece-»e, pa-ra cônsultorio ou particular.Não faz questão de lr para íóra.telelone 29-1345. (L. 23235) E
EMPREGADA pora caiai sem fi-

lhos, em apartamento — Pre-clsa-ie de uma boa empregadacom pratica para todo o serviço,menos lavar e passar, paga-se bomordenado; á Avenida Atlantlcan.. 598, apartamento. 53, telefo-nar para 27-5599. (L 9537) 3

DRECISA-SE de um bom oficialserralheiro, á rua CoronelRang.l n. 69, Cascadura; quemnã-> estiver em condições 6 favornão so apresentar^ (L.- 1829) E
DRECISA-SE de operarlas •aprendizes para fabrica «lecinto«s; A rua Frei Caneca 196.¦ (L 29949) E
DRECISA-SE de um bom oficial.de ferreiro, á'rua Marquês deA'., ites 178.  (L 29871) E
PRECISA-SE de bons marcenel-

ros e de um tuplelro, A ruaGeneral Pedra n. 98, quem nàoestiver em condições é favor nâose apresentar. ^ (L 29816) _ET>RECISA-SE de' um oficial mo-A deladõr. Cia. Federal de Fun-d çüo; ú rua Nerl Pinheiro n. 70,Es&acio. (L 2161) E
eRECISA-SE de traçadeiras eaprendizes para cintos de ho-mem, e de um rapaz para recados,ã rua Roberto Silva 11. 70, Ramo».•' V. . (L. 2076) E

RECISA-ÒÉ de uma governante
. ;inoça, cstraageira, para unia

pessoa só. Cartas para L. 18.404,na portaria deste Jornal.(L. 16.464) E
pllilClSA-SE de bons ven-

detiores para a praça com
bom ordenado e relaciona
dos: em comestíveis. Exi-
gem-sè referencias. Car-
tas para a portaria deste
jornal para L 16657.

(li 16657) E

Empregado para serviços do-
mestiços, precisa-se; 4 ruaConde de Bonfim 729.

 (L 2000) B¦Ri-MPREGADO — Preclea-se da
um , de 15 a 18 o noa de Ida-ds, pita todo o eorvlço, Incliiàlveentregas. Exige-ee carteira, pro-fiBlsonal; tratar no Beco da Ca-rioca 36, das 8 ás 9 horas.

(L 2497) E
Governante
fianc«sa cu alemã para tomarconta de uma menina de 10 anosElilgí-ee rtfercnclas. bsm.Tratar A rua Copucabana 471 cu
pelo telifone 27-4604.

(L 233CJ) E
pARÇONETTES — PrecisA-seráW rua EarBo de Bom Rotlro n. 2,Engenüo Novo. (L 9481) E

IMPRESSOlt para maquina Ml-
nerva, precisa-se á rua da Re-laçSo n. 31. (L. 23.440) E

TÃHTEHSflEmO quo trabalhe
bem em chapeamento de car-rooerles e rsdladores — Precl3A-ss. oficina Lua. Nova Iguasert, emfrente á estação. (L 9538)_E

TV/TÀRCENEIROS e melo" cficial
p»rà obca dc pinho, precisa-se& rua do Rcr nde n. 54.

(L 2239) E
*,|"OÇAB maiores dc 18 anos, pa.ra trabalhar em fabrica; à ruiMorais e Silva n. 42.

(L. 8353) E"JVTARGEADOR ccm pratica, paramaquina dc cilindro, precisa'se A rua da Relaçüo n. Cl.
(L. 23.. S) E

VffOÇAS — Precl53-se, ds p.-.J-rencla com pratira, par.: cm-b-ulhar caramelos c balas. F.Vorí-
ca Nacional, á rua Paulo dc Fron-tln n. 74. CL. 16165) E
l\*OÇA de boa «parenala p.-o-i** cura lunrar de secretaria decura lusar de secretaria
pessoa importante, à quem lnté-r* .«ar escrever para Alice, & rua
Antonlo dos Santos n. 90, apar

T>RF,CISA-SE de uma passadeira^ na tinturaria Praça da Bandeira. Rua Mar.z e Barros 139.
(L_ 30200 )_E

PRECISA-SE de um lavador e
passador, na tinturaria Praçatia Bandeira, à rua Mariz e Barros

n. 139. (L 30199) E
BRECISA-SE de moças c senho-

rãs para empregadas domestl.
cos; A rua Pedro In. 22, 1° andar

(L 10761) E
TJRECISA-SE dc um rapaz com

pratica de quitanda. Rui Se-nador Euseblo n. 212.
(L. 30.224) E

BRECISA-SE de uma moça com
pratica para eervir mesas deum pequeno restaurante. Depar-tamento Nacional Produçfto Anl-mal; ó. rua Mata Machado. Exi-

gem-ec referencias. (L 30251) E
rvRECISA-SE de ura rapass bran-co, que eaiba andar bem debicicleta, á praça "oão Pessoa n. 8,loj a_; (L 9481) E
DRECISA-SE pasEadóres e pas-sadelras na tinturaria Had-dock Lobo; á rua Haddock Looon. 128. (L 16501) E
PRECISA-SE de aprendizes paraoficina metalúrgica. Rua daRelação n. 13. (L 30133), E
BRECISA-SE de um bom lavador

de tinturaria; 4 rua Viscondede Pirajà_n._640. (L 23504) E
pRECISA-SÉTde uma passadelraA c uma engomadelra pára efe-tlvo para Tinturaria; & rua Sto.Cristo n. 250. (L 23577) E

TDRECISÁ-EE de pedrelroe c ter-ventes á rua General C ,:vAo18, cm Citumbl.
(L 23800) K¦pRECISA-S" J de uma ajudante•*" para maquina; 4 rua Bueno-sAires n. 302, loja. (L 30307) 3

f>RECÍSA-SE de um tenho.- Qo•L Idade que entenda de ferra-lheiro ou de funllelro, para tomarconta dí uma oficina; á rua Elitsda Silva 425, Quintino Boc:.iúva.
(L 9528) E

T>RECI3A-SE de rapazes e moças
para serviço fácil colocaç&o,ordenado e comissão. Trata-ee dí.s12 horas e mela às 14 horas emela. Rua Vlsocnde da Gavea 10,iala 31. (L9539) E

p>RECISA-SE sde carpinteiros eA ^rv^ntes; trata-se á rua Car-ne^ro dc Campos 48, Sào Janua:.o— Tratar com o Sr. Cardoso.
(L 168351 i5

PRECISA-SE de meninas parao serviço dc entregas; á ruaChile 35. 3o. and~r. ¦L 30340) E
PRECISA-SE dc uma boa pa££ci-deira de brlm, para efetiva; á
Avenidi Mem de Si 253.

(L 9578) E
T>RECISA-SE de um caregadorA para casa de moveis, para car-
regar á catoeç»; 4 rua S. Cris-tovam n. 555. (L 2500) E"pRECISA-SE de tuna emprega-A da para trabalhar num v*re-
Jo de balas e frutas; 4 rua Vis-conde de Itaúna n. 165.

(L 30408) E
TXRBCISA-SX de um rapaz parafazer cobrança; ordenado 300$
e porcentagem; exigimos depositaem dinheiro de 3:000$; carta paraL 16876, na portaria deste Jornal.(L 16876) S¦pRECISA-SE de um ferreiro quotenha pratica de lanterneiro,
Gorage Mendes, 4 rua It&plrú 47;tratar oom José Majrques.

(L 2475) B
DRBOISA-fiS de um magõráf«

com pratica de restaurante; Arua Bueiros Aires n. 101.
(L 30415) E

DRECISA-SE da' •zrumador comreferencias, A rua Correia Du-tra n. 72; tratar das 9 horas em
diante. (L 3173) B
PRECISA-SE <le um fermentei-

ro, 4 rua Engenho Novo n. i,Estoçio de. Sampaio.
(L 16743) B

DRECISA-SE de uma moça par*-*• auxiliar no balcão de casa desedas. Exige-se que tenha boaaparência e alguma pratica; apre-sentar-se pessoalmente á ruaGonçalves Dias n. 75, 1® andar.Casa Toklo. (L. 30.378) X"DRECISA-SE de um empregado-*• com pratica de botequim, com14 a 16 anos; & rua Santana 150.
(L. 30.384) g

DRECISA-SE de um empregadocom alguma pratica de arma-zem; á rua Bar5o do Bom Retiro
n^_2U. (L_23772) _E
DRECISA-SE de uma moça queA fale alemão e. português, pai-aescritorio. Agencia Alemã, de Co-
pacabsna, á praça Serzedelo Cor-rela 23. . : (L 10895) JZ"DRECISA-SE do empregado paraA limpeaa, casa apartamentos; A
rua Hermeneglldo de Barros 22.Gloria. (L 10924) E¦pESSOA Idônea, com longa pra-A ' ticá de eácritorlo em geral,oferéce-se a quem interessar, comAlmeida. 'Tei. 22-4575.

(L .10933) E
DRECISA-SE de r&p*ze£ para tra-A falhar na praça, ccm ordena-
do de 3008 e comissões; A rua Uru-
guaiana n. 114, sobrado.

(L 2480) E
DRECISA-SE de um rapazinho

para iniciar no comercio; À
rua doe Andradas n. 33.

(L 2484) E
DRECISA-SE de um menino p&-^ ra mondados no centro da cl-
dade: 4 rua do Ouvidor n. 121,
1°. sómente até As 0 horas.

(L 2487) E
DRECISA-SE de Itma possadelr»A oom pratica de tinturarlia; 4
rua Pedro Amerloo a. 60, terreo.
Telefone 42-2069. (L >488) M

"pRECISA-ST: de uma moça paraA escritorio de uma fabrica de
moveis, que tenha pratica, A rua
Benedito Hipotito n. 86, proximoA Marquês de Pombal, telefone:
23-2508. JL 0490) E

RECISA-SE ile um rapaz paraentregar marmitas c outros
serviço?, a rua do Rosário n. 79,
2o andar. (L. 23679) 12

RfcCISA-SE do um menino, pa-ra levar embrulhos, A rua cia
carioca n. 85, sobrado.(L. 16677) E
BRECISA-SE úc uma moça bran-

ca, paia limpeza e ajudante
da dentista, só mente trabalha dae
12 áj 6 d» tarde, ordenado 100f;

ua do Catete n. 202.
(,L 2848) E

paccitíA~SE tia um garçon com¦A nratica de pensAc; A rua do
Ouv.dcr n. 18, 5.° andar. Pení&o
L.r>; te. (L 30105) B
PRECISA-SE do um Cficu.1 da

bombeiro; à rua do Oatete
 . n. 141. H» >102) E

tamento II. Leblon. (L 10390) S t>RECISA-SE de um servente de
f pedreiro com pratica; 4 ru»
Bir»3 de Guaratlba n. 105. Cate-
te. (L 30313) E

l\*oçA — Ofcrece-sv; pora Ira-i*A balhar no comercio cu paraccnâultoiio den vario; á rua Mare-
ch-sl Kloríaco n. 1M, telefone 43-
3512. Helena. (L 2862) E

lt>r/RMORE3 e grac.hü-fe de co nu-

AIFA"IKO — P-ccIsa-ss para llm-
pera c eerviros do rua; rua

Uru^uah-.na n. 72. 2° andar.(L. 16.856) E
anitos — Pre-

contciros e polido-rca Jc sranitof, e aprendizes me-
norci; a :ua Santo Crieto n. 171.

(L 23736) E
A [ ARCENEIROS — P:cclsa-sc~d3* coirjpètect^s cm obra fina;
paga-io bem. Fabrica Miranda, à
rua Co Riachuílo n. 19.

(L. 10.937^ E
ARCIXE1R03 — Prcclli-fc il?
cflclals e mc!os. papa-se bons

ordenados: ã rua Bar*o de Slo
F-1'x a. HO, fundos, ccm Am'-
rico. (L 9550) E

PRECISA-SE do uma passadelra
para tinturaria; á rua Frei

Leandro n. 8-A. J. Botânico.(L 11031) E
ERECiSA-sr. di um ciclista na

Lílteria Elite; t rua Visconde
do Rio Branco n. 15. .

<L 30354) E

T>RECISA-SE de uma emprega* da, para o serviço «J® um o»»
sal, 4 rua ProgreMo n. 84.Matos, tel. 22-0873. (I. 39961) t(-
DRECISA-SE de um ~^ de 15 a 17 awa, qua dar dc bicicleta, A ma Pará bu c_(L. íoaat»
DRECISA-SK d» «mA do, par» pequenosrua SSo Crlstoram a. 831. (T
DRECISA-SE de «B 1f 12 a 15 ano*, parade roupas de tinturaria. amida e 506000; á rua 84o 3
co Xavier n. 388. (I.. 11008) Wf
DRECISA-SE para oficina «0»i só faz chavea e oonofert» í».
chaduras, um oficial os »}udaata
com pratica desse serviço; A n»
S. Pedro n. 100. (L. 23.973) ¦

EbfilfcjaS
mm

DRHCISA-6E de lustredoreo; 4I rua Arauto Lima a. 2«. An-
daral. (L 16721) I
DRDCSEA-SE <>• um confoltetroI para trabalhar, dói* dias porsemana; 4 rua Golas n. 228. En-
cantado. (L 230QQ) E
DRECISA-SEaalba enoee

um rapaz qu#enoenr; tratar A rua do
Setmdo n. 236, c«*a 3.

(L 3Õ30) E
DSECISA-SE paia cosa «m,r-IT cia,i com oficina, um menino
esperto; A rua S. Pedro 190.(L 16805) K
DBECISA-SE ee um empregadoJL para café e lelterla; prefere-se que seja chegado da terre; 4
rua Itamaratl n. 30. Cascadura.

(L 16799) »
DRECISA-SE de um bom pintorA ^ luo para cofres; A ruvt Oe-
neral Camara n. 229. (L 9561) E
DRECISA-SE de dois corplntel-i tos pam esqundrias, trabalho
em Santa Cruz, trata-sc 4 rua São
Cláudio n. 50. com o Sr. Santoe,
dae 17 é« 21 horefl. (L 30474) E
DRECISA-SE de carpinteiros pa-í ra oficina e um tuplelro, A
rua Siqueira Campos n. 34 —
Copacabana. (L CCS63) S
DBECISA-SE de um menino pa-JL m «cados o serviços de «a-
crltorlo. telefone para 23-5765.

(L 16817) E
PRECISA-SE de um «mpregado

d s 16 anos para entrega de
encomendas em casa do flores; or-
denado 1001000; Largo do Mscha-
do n. 4.  (k 16825 )^E
DRECÍSA-S11 da um rapaz par»X nfneio par» entregar marml-
tas e mais serviços; ü Praça Ti-
rodentes n. 48, sobradoIL 30443) i.
DBECISA-SE de moça com algu-
A ma instruçAo e boa aparenci:
oara eecvlço administrativo na C>
n de Saúde da Ga«a. Tel. 27-
0996. até As 10 horas da mnnhá.

(L 30477) B
ERECISA-SE de"* um garçon ccn«

multa pratica para panafio da
tratamento; A rua Senador ver~
euelro n. 80, Flamenso.(L 30437) E

RECÍSA-SE-de um empregada
ou empregada, por atodo o

eerviço de uma ca£a de familia; A
rua Bento Liitx* n. 8.

(L 23361 3

ERECISA-SE de um bom :*va-
dor, pofcsandor e passadelrac de

brlm e uma de vestidos, que «M-
ba plissar a mfto. com perfelçio,Tinturaria CJhtrsI. pago de 10? a
16S por d:s; á rua Visconde de
Pira^â 553. Ipanema, teWone k7• 
0.:: 1'. (L 11013) E pRECISA-SS ds um ca'.xe!;.i,
Pr.ECiSA-hS de um menino de vendedor de pio.e de ura.

12 a 14 en«s, p«ra entregss. carregador, que tenham carte^..
de chc^u: à ru-\ 7 de Sítembro . proílsiscnal e ate^ado de ^de.92, Io. andar, tala 7

(L 23323) E
I à iaa Se^aüor Pompeu n. 172.I _ __  \L ,)
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tiiibcibA>£E de um menino &10 I A LUOA*SE uma fala do frente, I A LUGAM-SE vagcti om quarto
P U .loifá m* HiSÍ lom A « mcÇ«, om caía' do família I -& do frente, en> penato familiar,
_ n c (L 11037) E de confiança; 6 rua General Cal-I a Praça 16 do Novembro n.»32,n- 7  I clw.-il n. 73-A. <L 18023) 12 I cobrado. (L 10885) 12
RAp*ra uatèquim 

°c com cartol- XtuGA-SE o £° andar do predio ALUGA-SE por 150I00Ò uma «ala
ra nrecica-se; A rua Evaristo clit I da rua da Constltulç&o n. 13,1 de 6x6, multo clara e areja-_. . i i t nr.ni \ ml...-.  ,1 % nnm O nimrfnc m. H n iwtm rillfla M/siHaA «nliit.fL A

ALUdA-SE em apartamento | f>UA DOS ANDRADAS 130« uma «ala bem mobilada para xv 
dascanso, om oaea da senhora có.Tratnr pelo telefone 42-0530.

(L 83881) 12

Veiga n. 111.
RAPAZ habilitado, cõnhecondo

francês, inglês o italiano, de-
neja colocaçfto. Cartas ft L, 23.307,
na portaria dsstc Jornal.(L^23)397) E

(I< 2581) E para moiudi com 3 quartos, sa-1 da, com duas sacadas, eolóta e fasj preço 6008; ver u_ qualquer | telefone, para_ateller ou_ escrito-
ho:u; trata-se A rua S. José n. 70. rio; & rua S. Pedro n. 28, 2o Rn-
loja, 22-4121. (L 30090) 12 dar, perto da rua da1 Candelária. ¦ (L 2505) .12

A LUOA-SE uma loja própria«• para comercio o Induatrla; Arua Teofllo Ottonl 170.
(Xj 9570) 12

A LUOA-SE uma esplendida resl  dcnclw pura família, prédio do A LUQAM-8E, com pensllo, em
2 pavimentou, com contrato de ¦£*¦ casa do familla, a cocai dle-
anos. A rua Francisco Muratorl tinto, ótima sala do frente, e va-
ri. 42. ver no local do 10 As 12 gas, para rapazes; A rua Evaristo

dos 1S Aa 18 horas; tratar com da Veiga n. 22, 2o andar.
^JENHORITÁ do finíssima edu-| Dourado, A rua General Gamara |\ (L 2404) 12
SERVENTE, homem — Precisa-

. te, A rua Arlstides Lobo 115,
Casa de £aúde._ (L 16780) E |

A LUGA-SE um bom e orejado« quarto por 100*000 a um ca-631 cu rapazes, direito a cozinhar,
etc1. Nfto falta agua: A rua SilvaJardim n 12

~ca,6o e aparência projffi I

ladares n.

locaçfto cm escrltorlo, como _
clplantc. Cartas, Indicando orde- 
nado, para -L. 16.347, na porta-l i LUGA-SE em apartamento no-
ria deste Jornal. (I*. 16.347) E | A vo, uma sala grande, unlco
fflIPOGRAFIA — Precisa-se ac
J- botadoces de folha para pau-tacão. paga-se bem; Livrami>.iso

n. 103. (L'22985) E
ripiNTURARIA — Precisa-se di

bcas pasEadeiras; A rua Edu-
ardo Raboelra n. 3, esquina ae
Dar&o do Bom F.3tiro. Eng. Novo.

(L 9332) E

ÍL 301091 12 1 com P«ns&o; tel. 23-0837; A1 rua do. Caridelarla n; 90.
(L 6577). 12

A LUGA-SE magnífico armazém-í»- A rua S&o Josó 21, égua comabundância, aa chaves oo lado. —
Tratar A ruk do Teatro n. 25,com o Sr. Arnaldo. (L 2549) 12

lnqullTno; á Avenlda Hcnrlquo Va- ^L°S2rZ. go apart. 64. I Dantas, uma. sala e quarto,' ' (L 10783) 13 Junto sou separAdos, a pequena fav —  1 mlllo. (L 2491) 12ALUGAM-SE três boas salas pa- ; • • _ , _ _ , ' , .A. ra escrltorlos, pessoas que tra- ,f^a ?ene ,?} •
balhem fóra ou atellers. Ver . e ^ well; 314, 1» andar, magnífica
tratar A rua' S. José n. 28, 2o an-dar. (L 2318) 12

 A LUGA-SEium sobrado com dois __
rrtiPOGRAPÍA —— Precisa-se do.J quartos, ^ uma salae còzlxiha, j

cala 4c frente, mobilada e com
pensAo. para caèòl eèm filhos, pelopreço de 4B08000 e com telefone33-9011. (L 2400) 12

Aluga-se ótimo quarto em ca-£a de família dletlnta e outroaos fundos independente; A rua
0o jRlachuelo a. 240.

___j (X. 10824) 12

sor; A Avenida Gomes Freire 63
(L 16813) E

TTM menino para limpeza de cs.U crltorlo c tomar recados, pre.clsa-se, A rua General Camara 119,
1° andar, ordenado 608000.

(L. 1820) E
TTM "Jovem de 18 anos sabendo«J bem-português, francês Inglês,
oferece-se para emprego de escrl-

Senhor dos Passos n. 182. vaga, mobilados, para rapazes
ir. 1 r«oi iüi ou casal, com pensão; á rua 611-(L 16D4B)—12 ylo Bomero 24. Tel. 42.0886.ALUGAM-SE quarto- c vagas, (L 30410) 12

£*¦ com pens&o. «.1701000. á rua ^LUGA-SE-bõm~"" quarto """cõm
General Gamara 65, 2® andar, es- I A j,... __
quina da Avenida Rio Branco.7t qno<ín\ if» ^ casal, moço ou moça, em casa' 30^0) 13 de famlUa. à rua dos AndradnsALUGA-SE uma .sala de frente n. 36. (L 30397) 12
âa^ele^a^io^Maln À^^dfÜ^d^ítorío ou ^Êade ^goclo. Carta^ rua Conselheiro S^alvan. 3, es- ruft"SSÍT ^(L 16484Tb I 

V- dC M^(ÇL-30182) 12 ^ 22-0133. - Praça Tintes.

A LUGAM-SE ótimas vagas A rua"• da Alfandsga n. 190, oom ótl-ma pensAo, desde cento e trintamil reis a cento e clncoenta milréis c com certa liberdade, emoasa de um senhor có.
(L 0203) 12

?<•«TENDEDORAS — Precisa-se pa-,V ra-á venda produto -de fa-
cil acêltaç&o. ordenado cu comls-
EÕO, Edlílclo Rex, sala 626, de
10 ás 11 ou de 1 As 2 horas., (L 2400) E

 . .'>«A— ™w.. 12ALUGA-SE uma esplendida spla . A <• frente ricamente mobila- A L?GA"S?„U?1 qulu:to de íre?-
da, tem telefone e agua a mòtox; te» mobilado, com. roupa de
& rua do r • --nde n. 50. cama e toda comodidade; ó. rua

(L 9487) 13 I Silvo Roméro 07.  (L 10914) 12
. A LUGA-SE, cm casa de família, A LUGA-SE uni bom quarto com

n n mocas ajudantes e algumas -t»- sala de frente, mobilada, com "¦ todas as comodidades para ca-1" cabeceiras com pratica e que pensão, a casal ou ^a rapazes, - ¦«' 6
.xi.... n.A.ioa-o/1 & *.,1/1 I trafffis; à rua da Constituição 4 <•- (L. -1201) 121 Mauà. ' (L 10904) 12nador Pompeu 113. Francisco Pi-

lho>— Caixas . de . Papelão.
IX. 2133) E

CASAS E COMÇODOS

CENTRO
(L. 30.383) 12

, A LUGAM-SE comodos paro sol-
telros ou a casais, com a dia-

Ma de 89000 c 16*000, preço esper __ _
ciais para. Jmensallartes, no Hotel |,Tel.:Bom Jardim; & rua da Mlserlcor-

(J 26967) 12

ALUGA-SE um espaçoso quarto A LUGA-SE um quarto bem are-
mobilado, oem-pensão, a se- Jado « mobilado, a moço donhòr estrangeiro, bastante eosse- comercio, em casa' de família; á

go, com bela vista e bem areja- I rua Senador Dantas n. 77,
| do, cm casade casal.de respol- bra(j0. TelEfnoe 22-6516I to, preço 300^000. Cartas para li,

10541, na portaria deste.Jornal.
(L 10S41) 12 | \ LUGA-SE em cosa' de família,

Ti amnlo e confortável um quarto mobilado, para' um
Aluga-se ar)n?tamcnto A rua otI dol8 J"aI|iazeE: * Avenida Hen-
do Reponde 'ique Valadorea. 27. terreo
a qualquer hora. r trata-se à rua «J2469) 12
do Ouvidor n. 90 — Io, andar. * LUGAM^SE bons quartos com22-1826 — Ramal 26. I xi. janela, reformados, paia fa-(C 57807) 12 mjua; cosa sossegada e 'vagas para
ALUGA-SE quarto mobilado^ rapazes; A travessa das Partilhasí\ ....  j. t, _ ' I »> o c >in ' /"t . 1 nono \ 11dia n. ,ai.-  .  ,. .a r.TTrvA.M-sE vacas mobiladas, 1único, a cavallieiro.de trato, | n. 86, sobrado. 16892) 12

A^roúpa descarna, em solai 150Í000; telefone 22-3188. —* —
o quartos de frente, a rapazes dle- (L. 16878)
tintos, desde 60#000 e com ma- * LUGAM-SE uma sala e quar-
gnlflcas refeições, desde 120W00; J.V tos.- mobilados, para dois ra-
33a Avenida Marechal Floriano pazes do comercio; á Avenida Mem
n. 133. sobrado'. (L 124-3)' 12 J do 54 n# 72, sobrado. (L. 16884) 12

ALUGA-SE um bom quarto de
frente, com pensão, casa. dafamília; & Avenida Rio Brancon. 61, 2° andar. (L 30411) 12

ALUGA-SE quarto-bem mobila-
do, em casa multo • limpa,—:—1—==—r; —~i—sossegai»; A rua Lavradlo 183, IoAliUGA-iSE otimo quarto I ander. (1» 30429) 12a iv *s ao, uuiouitu- . xl lado, em apartamento, a _ tt/-i a ott 7^7711^Sanador Furtado 129 penhor de tratamento, com rela- A LUGA-SE quarto mobilado, com...... . . --— i xx ponfiáo, a rapazes oií a casal,

A rua Io de Março 24.
(L 16880) 12

A LUGAM-SE grandes e areja-A d03 quartos Independentes A
rua Santana 79 e 83; Llvramen-
to 188; c Sanador Furtado 129  __ .
e 135, casa 5 da travessa. lativa lLberdade, à Avenida^ Mem' (L 1572). :12 do Sd n. 234, 2° andar.* (Xi 2360) 12A LUGAM-SE vagas para rapazes  • „„ rtol.—ri„Jrtcs"&A e moças, desde "09000. casal AMOAfw sato • AL?~„^t!ra oasà^ou ^ocí^3prçooo, ém casa de familia minei-I i*. com ,bastante agua, em casa
ra mesa farta e varladtf; com te- da família, para casal sem filhos,
lcfone o multa agua; à-Avenida I ou ra.paz do .comercio, que apre-
r .s^os n. .34. • _ jCjtT. - 6572 )_12 1 £-ente boas referencias, na rua da

mobilado, Conceição n. 17,'2o andar,-,proxl-
ALel^"SeEareJUo'd^> om"c»"tÍ! I mo ao" largo de -SAoTkukísco^
familln, ft senhor do comercio ou '

frente para caeal ou moçw>
solteiros, com pens&o, tem telefo-
ne. tombem serve para consulto-
rio; A Avenida Gomes Freire 59.

(L 30327) 12
ALUGA-SE em Cl» de pequena«• família, um quarto mobilado,XHJniXia, » tcuuui uw WUIwwu «-.V*  A tr<iV0Maque traballw fára; A rua da Ria- A LUGAM-SE dois quartos I 5„r^^^°nTO^o &oLiada dochuelo n. 334, 1" andar.. blladósi não falta agua; é

. .v '.j. ... lL 9231) 12 I-ua Carlos dftJ.Oarvalho _69-A, Io
A LUGA-SE eiri casa ds todo o' andar. (L M50)
" respeito, um quarto com pen-eào, á travessa da • Santa Rita
n. 43, Io andar, preço mcdico.. ,,(L 1894) 12

do TonesSenado.
10, Esplanada do

(L 2472) 12

A" LUGA-SE sala mobilada) em ca-
sa de família; k rua Regente

Feljó n. 46, sobrado.

12 |
\ LUGA-SE /uma ótima sala deA frénte, com ouc sem^movels,e com pensão, á rua Silvio Romo-

ro n. 16, teleforié' 22-5622.
(L. 23610) 12

A LUGAM-SE um quarto para ca.A eál, e duos vagas para soltei
ros, com ótima pens&o; A rua•Mayrlnk Veiga n. i9iflQ iandárf an
tlga rua Municipal. . -

(L 244é) 12
A LUGA-SE o pavimento n. 2 doA LUGAM-SE ' em oara de íaml- " lia italiana, quarto e e,alá mo- | prédio á ladeira do .Senado 69,

(L 13375) -2 I bliada com ou sem pensAo, n&o I com dois quartos, duas salas, co-
TTTflAw Cff falta asua; á Avenida Mem de zlnha, quarto paju banho, e fogãotjUGAM-SE quartos para ra- ^ n. 58. (L 2407) 12 a gàs; chaves em baixo; tratar A— pazes ou casais sem filhos; . ¦ rija Urutcualana n. 132.ua Visconde do Rio Eranco 30. A^UPffl-Sft Jm.a esplendida (L 2433) 12(L 2034) 12 I uSa OV/ á travessa do Co- I —:merolo n. 11, as chaves no 3o. A LUGA-SE um ótimo quarto sem

andar .Tratar A rua do Ouvidor A moveis, a moços-cm casa de
n. 90, 1". andar. Telefone 23-1825 tamllta; ã rüa do Rlachuelo n. 16,— Ramal 26.  (C 57809) 12 sobrado. (L 2485) 12

33, sobrado.
(L 30470)

A LUGA-SE ótimo quarto sem« moveis, a rapazes; A AvenidaHenrique Valadares n. 144, 2° an-dar. (L 30471) 12

A LUGA-SE quarto ou eala commobília ou sem; & rua Gonse-lheiro Jczlno n. 13.• (L 23873) 12
A LUGA-SE em casa de pequenafamília e bem parto da La-deira do 6enado, sala e quartobem arejados e frente de rua; arua Paula Matos n. 125.

(L llOOó) 12
A LUGAM-GE vagas em ótimos•"¦quartos' de frente para a Ave-nida Rio Branco n 40, ótima

pens&o e agua cm adündancla.
(L 30453) 12

A LUGA-SE o sobrado da rua dos¦í*- Aif.x n. 1,~ (L 30149) 12
A OA-SE sala mobilada, com-d- todo conforto, no apartamen-

to Antonlno, A rua do Rlachuelo405, 3o andar, aport. 32.
(L 30138) 12

ALUGASSE um bom sobrado,. A¦£*¦ rua do Rlachuelo 182, esquina
com André Cavalcanti; trata-se na
loJ'a. : (L 11050) .111

A LUGA-SE -ma ótima sala com« pensfto a rapazes ou a casal
sem filhos, tem quatro Janelas;6endo seu ponto central. Rua do
Acre n.. 28, proxlmo & Avenida.

(L 2560) 12
A LUGA-SE uma bca vaga, com-£\ pensáo completa, em casa

arejada e que n&o falta agua; A
rua da Quitanda n. 66.

(L 3C-133) 12"X*LUGA-SE ~A rua da Assembléia» n. 28, 2o andar, magnífica
sala, ampla e arejada, com ou semmoveis, ótima pens&o, a casal ou
a cavalheiros de respeito. Telefo.ne 42-1376. (L 2517) 13

Otimo apartamento
para casal, desde 2501000,
incluindo luz e gás. — Ad-
mlnistradora Nacional; &
rua do Ouvidor n. 76. —
Telefone 33—6201.

(L 30282) 12
T, UÃ~SSTTÈVdro n. 100" — Alu-" gam-ee vagas para rapazes o
quartos arejados. (L 0526) 12
SENHORA, aluga sala ricamente

mobilada, com entrada lnde-
pendente e relativa liberdade, a
6cnlior ou a casal que trabalhefóra; A rua Francisco Muratorln.'14-A. (L 29939) 12

LAPA E CATETE

A LUOA-SE um quarto, sem mo-
bllla, a casal ou cavalheirorespeitável, que trabalhe fóra. Arua Santo Amaro n. 175, casa VII— Cate to. (J. 43924) 16

A LUGAM-SE quartos c salas cx-
celentes, com ngua corrento oboa pens&o, para cavalheiros oufamília dlstlntr; A rua Silveira

Martins n. 146. (L. 1576) 16

^LUGA-SE ppr 3309000I
ir-
1.

PRECISA-SE alugar para c-ta.'.correto « som filhos, pori •mensais C taxas O apar- 1 de apartamento ou ca/ía. Pln:za
tamento de frente n. 1, com preço, tamanho »

„« . local, r Veiga, a rtia Herir.ene-único vago, do predio 141, g,iao dc Baríos n. 179.
da rua Benjamim Cons- (L 33750) íe
tant, composto de quarto, QUARTO ou 8nla- aluga-se, com

„„ " direito a cozinhar o lavar; Asala, banheiro e cozinha, as ruiv BarAo do Guaratiba n. 157,
chaves no apartamento 3. sobrado. (l. ia.472) is
Pôde ser visto das 10 ás 17 QUARTO — Alugasse um em ca-rr--»-- A,f_ O P0* sa de família, pedom-se reto*noras. Tratar na Alfa 8. renclas, á rua Benjamim Constanc
A. — Edilicio Carioca, sa- »• jg. oioria. (L. 10134) 10A LUOA-SE um bom quarto mo-

bllado, sem. pens&o, com to-
das as comodidades; A rua do
Ca te te n. 84. (L. 1821) 18 I Ja 707, 5o andar. Largo da QUARTO com aBua corrente —
^LUOA-SE à rua do Catete-101 Carioca< Xcl. 23_G606. eaíTãt^nTAdmlSado-uma errando sala de frente. 1 -

CALAS e quartos bem mobila->3 dos, para casais cu ptesoa detrato, com pens&o, por mês ou,
por dlarla, preço moalco; A praçaTlradentes n. 39, 2° andar.

(L 1907) 12

uma grande sala de frente,
para casal sem filhos. Tem te-
lcfone. (L. 29.713) 16

A LUG.\-SE o predio do doisA andares; A rua Tallor, com 5
quartos, tres salas e mais depen-
denclos, grande terraço, com vis-
tt para o mar e quintal; trata-
se das 16 horas cm dlamte, tel.

(L 10509) 16
SALA da frente, com um quarto 22-2360.

contíguo, alugam-se a casal | ALUGAM-SE quartos mobilados

da. sómente a senliores de tra-tamento, tem telefone e fica pro-xlmo aos banhos de mar; á ruaCarvalho Monteiro 42, casa IV.
(L 30428) 16

ALUGA-SE em casa de família,
_ _ _  bonita sala de frente, com bo-sem filhos, com pens&o e sem mo- I A pàrã"cavalheiros de trato; A ! nlta vista, com ou sem moveis,vels, n&o pode lavar, casa de fami- rua santo Amaro n. 20. aport. 41. Para 0116131 ou rapazes do comer-Ua; A rua Chile 27, 2o, tem telefo- tei 42-2524 (L 16292) 16 I olo'v 4 ru'a Taylor n. 36. sobrado.ne. (L 16513) 12 g-  (L 10921) 16

SALA de frente, ótima e lndepen- A frente bem^mobllada11 a ra- A LUGA-SE casa pequena, pro-dente, aluga-se a rapaz ou ca- Daz ou . êasal aue trabalhe fóra- Pr;a para casal do oom gosto,sal som filhos, com relativa libér- ? ®u° Bar&^ d? aUaratlba 60-a' com dols <5uarto,s. £«la- banheiro,
d-ade; A rua Tenente Possolo n. 30, ®.JXo io^atete (L 33283» 16 cozlnlM' ™randa c Area; A ruaapart. 6, Esplanada do Senado. proxlmo ao Oateto. (L 23283) 16 Santo Amaro n. 173.  (L 245-J) 16

th 30152!)'» 1 fira Urbs S. A., á rua do Rosário* ' u |.n. 129, 1» andar. (L. 22920) 16
A LUGA-SE bca 6ala do frenta, I UARTO — Aluga-se ótimo, semindependente e bem mobila- moveis, cora magnífica vlst»cAmontA o ^nn.nAMA m n 4nn- I. .para o mar, no novo palacete darua Santa Cristina n. 41; telefo-ne 42-2881. (b. 16380) 16

QUARTO — Aluga-;e um do^ frente a casal ou cavalheiros
do comercio, preço módico; á ruaBarão de Guaratiba n. 10.

(li 23673) 10
TJUA Barlo de Guaratiba 15 —-

I Te-rreo, Catete, perto dos ba-nhos de mar, aluga-se um quar-to do frente, independente; pre-ço 805000; tem telefone:
(L 16821) 16

RUA Dois de Dezembro 78, so-brado — Alugam-se dois
CAIiA ou quarto — Aluga-se com I ^o^aí^S^d aSAvenldoAul usto I A^GAM-SE, uma eal de frente, I munlclç^^untos^Sparados0»O cu sem movele. a um eenhor I completamente independente, casais de respeito e que dèm rcí-c-cu sem móveis, a úm eenhord-9 tratumentc; á rua Silvio Ro-mero n. 9. (L 2398) 12

Severo n. 30. N&o falta agua.
(Xi. 1830)

ALUGA-SE um quarto mobila'
do, a cavalheiro ou moças docomercio, cm casa de "família; árua Bsn-Jain Ccnatant 102.

(L 19-11) 16
SALA da frente — Aluga-se vaga

com dois rapazes 1501 cada. eum quartinho interno a casal mo-desto ou a duas pessoas, por 2609ou a uma pessoa por 2009; tudo. com moveis e pens&o, cosa séria,! A LUGA-^E a senhor de trata-
família mineira; A rua da Qul- -í* mento, uma sala multo, bjm
tanda C'3, sobcado, Junto á Ouvi- mobilada, *lá-se mela pens&o; à
dor. Tel. 23-4981. (L 2626) 12 ladeira da Gloria 14, casa III.(L 2129) 16

,8 | em andar terreo, e outra no so-1 brado, sem moveis, com ou sem |pens&o, em caca de família semcrianças; A rua Gago Coutlnhon. 43, Largo do Machado.
 (L 16871) 16

renclas, tel. 25-0913.
(L 30447) 16

SALA arejada, mobilada
ga-se a senhor, em Alu- __em aparta- I Ã LUGAM-SE salas e quartos, l0Ja-

RUA M»irquêsa des Santos 41,casa n. 9 — Oferece-se • umcopeiro para encerar ou qualquer serviço, ordenado 1303000 para cl-A LUGAM-SE quatrô magníficos I nia. (L 2356) 16
apartamentos, completos, no çj »ía independente — Aluga-soedifício, A rua Joaquim Sll- Í5 uraa de írontei bcm m0bila-

serve para uma ^ , com café, a pessoas de trata-
rri^toí é ™ ina,i eíi íinitLa." mento, A rua Gago Coutlnho 44;res Tratar a rua 1» de Mariu» 105, telefone 25-1369. (L. 22940) 18(L 16777) 16

méhto de senhor; A Avenida Mem! aSua corrente, com oü sem ALUGAM-SE, proximo aos ba-
de Sá n. 234, 7o andar; tratar das moveis, com e sem pens&o, a ca- ^ nhos de mar, e a 5 minutos
li ás 14 horeè (L 167811 12 leais e a senhores distintos, bom I do centro, ótimas salas e mais passadio, preços modiccs; à rua comodidades, inclusive garag^, çob
SALA 

— Aluga-se uma. de Xren- do Catete n. 245. a direção da fundadora do Impe-te, com moveis,, em casa de (L 2121) 16 r.al Hotel, Majestade Pensão; Afomllla, A Avenida Henrique Va- . TTT„..gm „ Tr-rri g(.r,„ I rua Cândido Msndes n. 42. Glo-

telefone 25-1369. (L. 22940) 16
ÜALA mobilada com gosto, agua

coirente, era casa de dois In-
qulllnos, para cavalheiro distinto,aluga-se á rua Cândido Mendesn. 33. Tem telefone.

(L. 10.992) 16
ladares n? 41. sobr^rteleíone 22- A LUGA-SE a casal «rio bonita
5804. io, beieione aa» \ c\ — ..(L. 23658) 12 " «ate ¦© quarto por preço modi- I ma. .,n« 4-MlfflH «1 »•, 1 TqVOMB I

s n. 42. Glo- Q ALA com vista para « Guana(L 16787) 16 | O bare. — Aluga-se a senhor
co; ver e tratar r rua Tavares A LUGA-SE sela ou quarto a ca- distinto, que trabalhe fóra: lnfor-
Bastos n. 6, casa 3. (L 23438) 16 sal ou solteiros, tem agua cor- mações i>elo telefone 25-3732.

rente, com ou sam mobília; A rua (L 2495)sara ae oo r.flwn rin
T7*AGA — Aluga-se a rapaz, com* pens&o, na rua de Santa Luzia . . „„. „„n. 184. (L. 10850) 12 | ^LUGA-SE «H®. uu, I Gago Coutlnho 22, Largo do Ma-
VAGA para cavalheiro, em pen- c-hldo-_ <^802-LJ.8 ,T .s&o de primeira ordem e de n 13 catete (L S3405) 19 ALUGA-SE em casa de familla, to a uma outra, nas mesmas contodo o respeito; rua.S. José 72,1 —r—; ótima sala de frente, com tres dlções, «Iugu?l 38f500; à rui2° andar; tem elevador; telefone A LUGAM-SE bons quartos ae 6acadas, á rua do Catete n. 33, I Santo Amaro n. 16^.
22-6960. (L. 15.980) 12 hf* frente mobilados de 1108 a tem telefone. (L 30473) 16, | perto dos banhos de mar; '

TTMA meça trabalhando fora,^ aluga a metade de ssu quar-

(L 16454) 16

ESTACIO DE SA

ALUGA-SE uma sala e dois quar-tos, juntos ou .separados; A
rua Zamenhoí n. 21, Estocio.

(L 2062) 13

rua Almirante Tamandaré 46, Ca- ALUGA-SE em casa de casaldis- Virgínia Hotel(L 23365) 16 tinto, sala ou auaito mobi-1 ia& c <11
a H""A-'t3 sala bem mobilada.«t1*- em casa de senhora estran-

seira; A rua Gago Coutlnlio 36.(L 30125) 16I
Lisboa n. 25. Catete.(L 16804) 16

APARTAMENTOS — Aca-
bados de construir, com

todo o conforto, á rua do
Senado n. 202, entre a Es-
planáda do Senado e Pra
ça da Republica, a preços
modicos. Tratar: "Bastos
de Oliveira S. A."; á rua
do Ouvidor n. 59.

(L 50339) 12

A LUGA-SE o predio dd rua Ben-¦ ... , A to Llsb. ; n. 149, com trecA LUGA-SE ótimo quarto, a. ca- pavlmento6 t:nd3 cada um, dolt-íi- sal ou rapazes que trabalhem JuarUis e banheiro completo. — A LUGAM-SE uma £?.la e um
fóra JA requereu telefone, por mo- » rua Ipiranga n. 104, ^ quarto luxuosamente mobila-telefone" 25-4387. (L 10805) 16 *  '

sa-tinto, sala ou quaito mobi- I " b"44M- "VVV,A c quar-lado; á rua Correia Dutra 150. tos para família, diárias dtSde 123
(L 11042) 16 moradias para casal desde EOOS:

• Timi om „„ ótimo tratamento. Praia do Rus-A LUGA-SE um quarto de frente 192. (L 2290) 16mobilado a moço ou moça 
qua trabalhe fóra; A rua Bento J40®000 — Aluga-sc um aposento,com agua corrente e mobilado,ou 68000 diários. Rua do Cateten. 44. Tem elevador e - telefone. •' (L. 1.245) 16

tlvo de nAo ter, á rua Correia Vas-
qves n. 43, E3tacio.(L. 10389) 13

LUGA-SE grande loja. de cl-
minto armado por 270», serve

para qualquer industria e outro
ramo de negocio; á rua Machado
Coelho n. 83. as chaves estAo no
n. 87. Tratar A rua Domlclo aa
Oama n. 44. Telefone 28-3051.

(L 10802) 13

A PARTAMB1ÍTO — Aluga-se um** com 3 salas da frente e óti-
mas Instalações canitarias; ver etratar das 11 ís 17 horas, á ruaRlachuelo n. 405, apart. 12.

(L 2477)112
Apartamento
16, com sala, 2-quartos, banheiro,cozinha e ^nforto. (L 29789) 12
BONS quartos — Alugam-se pa-ra moços, A ladeira SenadorDantas n. 4". ""(L 2473) 12

aluga-se um bom,quarto ou*Z3L sala, em casa nova, com todo

A LUGA-SE sala mobilada, para
rapazes ou casal do comercio,

cem café pela manhã; A rua do
Catete n. 247, casa; n. 12.

(L. 10.753) 16
A LUGA-SE esplêndido sobrado¦tr\ para, família. de tratamento,

ver e tratar á rua Barão de Gua-
ratlba n. 45, perto da praia de
banho$. (k 23478) 16

FLAMENGO
dos, com pensáo a pessoas de altotratamento; A rua Santo Amaron. 55. (Ij 16806) 16 | 

A LUGA-SE ótima quarto com .
pensfto em casa de familla A LUGAM-SE quartos e sa.as, a

L liberdade relativa. A rua Cor- I " rua Correia Dutra n. 2S, mu-bllados, com agua corrente e ex-com liberdade relativa, A rua Cor-
rela Dutra 162, telefone 25-0420.

(L 9552) 16 |
A LUGA-SE a casa VI, acabada

cls construir, da Avenida Es-
teves Júnior n. 9, a casal ou ps-quena íamllia sem crianças; tra-*- Oliveira S. A.; ásala, em casa nova, com toao i t-UGA-SE quarto com pensão tar: Bastos de Oliveiro conforto, a casul ou senhor só, ^ , ou dols eenhores, em rua do Ouvidor n. 50.A rua Senhor de Marinhos « ^V^elo; iruacSou- _(L 3039Õ)_ÍS

*- J  tra n. 148. Catete. (L 23479) 18 . LUGA-SE lim bom quarto mo-
A LUGA-SE quarto mobllado^ou I » LUGAM-SE duas salas de fren- I A bllado. a um cavalheiro dis-A nAo a senhor só. ou a casal "cornou I tlntoblá'w do"Õite"S BÍT"".«em filhos; A rua Correia Vasques te em ca^ fiwsegafla, com ou (L 25&£(T, H2025) 13 sem moveis; a rua .do Catete 142, -; -v1 2" andar. (L 18637) .16 | PABTAMENTO de

«emn. 3. — Estaclo.
LUGA-SE. uma sala do frenteA- em casa de íamllia, pode co-

(L 2555) 16
frente —

celente passadio, casa reformadac nova direção; exlglndo-se o ma-xlmo respe.to; exclusivamente pa-,ra famílias e senhores.
(L 16322) 17

ALUGA-SE grande e lindUEtsimo^ apartamento com ou eem mt-bllla e com todo conforto; a.Praia do Flamengo 88, telefone
j 25-0329. (L 193U) -7

ALUGA-SE no riamengo a um" casal distinto, um apartam*:;.-
| to ricamente mobilado por /óOJ

mensais,, com telefone luz e cii:-—TTTnA qg n, rua Mach"d'o~de Aluga-se, A rua Hermenegildo pregada de servir. I.fto tem coz -
Barros n. 51; tratar na Adml- nh<v> Exige-se um meo í.cilan-Assis n. 27, junto A praia, dois ltd Urbs s A _ à rua do

n. 45. — Estaclo de Sa. I quartos. P.0,°??r ' I BÕsãrio"n. 129, 1» andar.ÍL 303481 13 outro de ÍOOÇOOO, arejadec, claros /L# 22922) 161 e independentes e multa ordem. 
ALUGAM-SE dois quartos e uma

sala juntos ou separados, a (L 2156) 16 j ^ PARTAMENTOS ^onstru- J com dois quartos, coz.nh..

t»do. Telefonar par a25-311;?
(L 2016}

l LUGA-SE apartamento

A LUGA-SE A rua do Senado 14,
uma esplendida loja e eobra-

do preparada para qualquer ramo
de negocio, as chaves estào no
lado por favor, e trata-ee no Ban-
co Pcrtugufes do Brcsll.

(I, 10469) 12
A LUGA-SE a casal dlsttoto umaA sala de írenbè bem mobilada,

còm otlma pensão e vagas a ra-
pazes do come>rclo. Pensfto de Ia
ordem; A rua da Carioca n. 43, 2o

f. andar. (L 1855) 12_Ã~LÜGA-SE um porão arejadõ,
para qualquer comercio, pe-. queno fabrico ou deposito; entra-

... da Independente; A rua Senador
r>antas.n. 53. (L 16438) 12

^LUGA-SE um bom quarto em | víscõndc

\ LUGA-SE uma casa mobilada, | * LUGA-SE uma sala de frente,
Já tem alguns Inquilinos, no iV com. 3 tacadas, encerada e

centro o perto da praia. Cartas mobilada, a um sanhor, ou » ca-
para L. 10848, na portaria desto Bol quo trabalhe fóra, tem tele-
Jornal.  (L. 10848) 12 fon€; á Avenida Marechal Floria-

A LUGAM-SE vagas mobiladas,
em magnífica sala de frente,

com ótimas c fortas refelçóes,
desde 1208000 mensais, no Lar-
go José Clemente n. 32, 2o andar
lefonc 29-2501. (L. 23339) 30

casa de fomllla; rna Pedro
n. 2."-3 2." ander tem telefone 43-
1700. (L 23423) 12"Ã~LUGA-SE o predio n. 37 da,c\ rua visconde de Inhaúma,
esquina da rua Io de Março, loja
e dois andares.- Trata-se com A.
S. Macedo, rua Io dc Março 80_
1° andar

A LUGA-SE linda sala de fren-
te, serve para escrltorio, oficl-

na ou habltaçfto, independente e
com direito ao telefone, A rua Ge-
neral Caldwell n. 119, perto de

dc Itauna.
(L. 2336) 12

ALUGAM-SE bons quartos eJrX «ias da frente, com todas es
comodidades; à Avenida Marechal
Flcrlíuno Peixoto n. 128.

(L 24S3) 1U
ALUGA-SE otlma sala dc fren-

,T oo ,»iA te: ver o tratar na rua de S&o
(L. 23.465) 12- Jos6 n- 36, (X, 23636) 12

• A LUGA-SE uma sala dc frente. tt,recTsa-SE dc um menino até¦A em casa de família, a rapazes Jr 15'nnos, para trabalhar em ca-' rua Frei Caneca 3, sobrado. s. de nores naturais. nAo preci-(L 2112) 12 I fia nràtica: à rua do Catete n. 333,~~~ 111,1 ~  „^  .1M T>" Trtr A Hn

no Peixoto 146, sob., entrado, pelaCasa Mineira. (L 2408) 12
A LUGAM-SE quarto e vagas, a-tV rapazes e moças do comercio,

com ou sem pensão; á rua do Ro-
sarlo n. 126, 3o andar.

(L 16368) 12
.1 LUGAM-SE duas"salas de lrwu-

A. te, mobiladas. Independentes.
Juntas ou separadas, com ou sem
pens&o, a casal ou a «solteiro, á rua
Carlos de Carvalho n. 59, 2o andar
tem teléfone, únicos inquilinos.

(L. 10870) 13
A LUGA-SE confortável casa.

com grande varanda, esquina,
à Avenida Paulo dè- Prontln 467,
encontra-se aberto; tratar A rua
da Alfandega n. 327, telefone 43-
1903. (L. 18771) 12

A LUGAM-Sfcl quartos c vagas
mobilados e com pensão,rapazes solteiros, predio - moderno

e junto A praça Tlradentes; co-
zlnha dê Io ordem. Rua.da Cons-"Ã"LUGA-SE uma sala multo perto da Praça'José da Alencar; tltulção n. 23. Fóne 42-1713A . u . ..  trfltn-ph r.om o Sr. Armando. ir., ia rartrata-se com o Sr. Armando.

ÇL. 2344) Ebem mobilada, a cavalheiro,
com relativa liberdade, em casa
dc multa limpe» c sonegada;
4 rua Paulo dc Frontin n. 72.
! A LUGA-SÊ uma ótima porta

própria para oficina de sapa-
teiro; rua Teofilo Otoni 134.

(L 23411) 12
I A LUGA-SE quarto com moveis,

poi^a homens; na Avenida Msm
dê SA 154 sobrado, tel. 22-4897.

(L 10352) 12 
ALUGA-SE casa nova, por 2M>|, |xtl incluídas as taxas, com sala,

dois quartos, cozinha com fog&o
a gás, e banheiro completo; A. rua
Silva Rosa 134. Maria da Graça,
em frente A estaçfto. chaves por
Xavor no n. 132; tratar A rua I»a-
vradlo n. 121, loja, tel. 22-6088.

(L 9453) 12

(L. 16.698) 12
— V""''i " I a LUGA-SE sala de frente comLUGA-SE ccníortavel apar-I ?»gua corrente, limpeza, tele-a. largo Jcee j jon2 e gaja ^e espera; A rua Ro-

drlEo Silva n. 0. sobrado.(L. 16782) 1
A! vtamento no
Clemente ns. 10 e 12, quasl es-
quina dc Urugualana, lnf-orma-
ções com o porteiro.

(L 2332) 12
A LUGA-SE um quarto acabadoV (jj, reformar, em lugar soa-

segado, preprío para casal quetr;fcalhe fóra; A rua Barão de
êúo Fellx n. 73. (L 30314) 12

A LUGA-SE um quarto a moços
solteiros ou casal sem filhos

com direito a sala de Jantar e co-
Blnhc; A rua Costa Bastos n. E8,
casa 2. (L 16739) 12

A LUGA-éb um quarto mobilado-t*- em casa de família, preço1208000; A Avenida Mem de 6A
n._19S, tírrso. (L 23829) 12"a LUGAM-6E duas belas salas

mobiladas com todo o confor^
to. ótima pens&o, agua em abun-
dancia, com bonito jardim e lln-
da floresta, rua do Rlachuelo 341,

(^ÁSÃLaíuga um quarto, a se- ni irlan^ ouT^nhoras] A'-r\ Ví/-\T-o/í Ali mnrn rvHpm -ao _.. J_ _ nn ¦*- LUGA-SE o apartamento "a. """^iueSeís ^modlfá*. ÍÃÜÍf.f?' £a\nhoras ou moça, pedem-se re
ferenclae; A rua Teofllo Ottonln. 189, sobrado. (L 16750)__12
CENTRO"— Quarto, aluga-se n

casa de pequena família, ummobilado e agua corrente; á ruaEvaristo da Veiga n. 136-A, tel22-8219. (L 16790) 12
DOIS QUARTOS — Casal de

ireispelto, sem filhos, aluga,-untes ou separados, a casal scra.'llhos, podendo cozinhar, tem ba-
nhelra etc., Vôr e tratar das 9 4s
14 horas. Rua dos Ourives 85. 2o.
andar. (L 2569) 12
Edifício boqueirão —

Avenida Calogcras 18 —
(Esplanada do Castelo), a
dois minutos da Cinelandia
— Apartamentos ótimos,
modernos e confortáveis.
Tratar: "Bastos de Oliveira
S. A."; ã rua do Ouvidor 59

(L 30388) 12

à rua S.Estaclo. Carlos n. 23, sobrado, da rua Dois de Dezembro 144; | g™ aig^^do
320S000;

ALUGA-SE belo apartamento
com todo o conforto e hlgle-

ne, nunca foi habitado, quarto,duas salas, quarto de banho ex-
tra; á rua Machado Coelho 75.

(L 30450) 13

modicos. Marquês do Abrantes n.' 10
. —„— - Edifício apartamento n. 4.

rr i« Benjamim Constant. a casais ou1
ir 30107) pequena família, magnífica sl- ,

A LUGA-SE um bom quarto ccm tuação. agua em abundancia, ga- A,„í* .. • - 1 - — — — — — ~ — — ——I — . . ... * ¦ . h* 1 M ^4 I I.. j II V

" 
(L'10893) 13 informações na portos. (L 9233)'

uma otlma eí.la
linda vista para o mar, em

casa de familla; A rua Taylor 137,
Lapa. (L 30238) 16

A LUGA-SE um quarto mobilado,
A LUGA-SE boa e grande sala dt I A com entrada Independente, á I

A írente a rapazes" decentes ou rua Benjamim Constant n. 82,
a casal, em casü de. pequena fa- Gloria. _(L. 16663)_16
mllla; A rua Carmo Neto «81, pro- APARTAMENTO mobilado —
xlmo A Frei caneca. _  . ^ | jrx Aluga-sc por 6 ou 12 meses,

rage e elevador. Rua Benjamim |Constant n. 155, Gloria.
(L 1701) 16

A PABTAMENTO — Aluga-sc A I
rua Hermenegildo de Barros |n. 22, Gloria, uma sala, dois quar-tos, cozinha, banheiro, 4003000,

tel. 42-3298 (L 9420) 16

LUGA-SEnte, toda mobilada,doiâ rapazes do comercio; á ru±
Corroía Dutra n. 48, Flamengo.(L 213Ü) ,:/
ALUGA-SE o predio dã Ãv-cai'- >¦A 28 de Setembro n. 51. c. ;

(li 30532) 13 I um apartamento de grande luxo, to precisa alugar casa, centro
Uvlng-room, dormltorlo, cozinha e ^e Jardim, com 8 a 10 quartos, cm

trôs bons quarto.:, duas
mais dependenclas; .trata-se r.a

rua do Senado 230. c príd:o c\:-
pATETE — Família de tratamen-I contra-se aberto. (L 223Í21 ¦ 17

Aluga-se um
bllado, com

-m qu-.\rto r.::-
otlma pens"APARTAMENTOS — Aca- i J,aõh6eiiõ" cm cores, o Ideal para I "uaJ transversal Catete até PÍamen- I «^to^^^ra^a^á

bados de construir, com | casal; para casal por SSOWOO^No. | go. ^ Garan^ conur^to predio, | ^edo n. TI.'telefo^ 2ÍfOM.'

TNDEPENDEITE — Aluga-sc uma
boa sala de frente, no sobrado

do» predio á. ladeira do Barroso
n. 4, a moços de respeito; alu-
guel 120»000. (L. 16.706) 12

i. | Palaclo Blalr, A rua SAo Clemen-| °0Iltrat() dais anos, fiador ldoneo;todo O conforto moaerno, t0 n- 109, telefono 26-6800. telefonar para 26-4958.(L. 16895) 18 r. ¦ 10g58) 16
M casa de familla, aluga-sc otl-

ma sala de frente, a casal ou
com duas salas, tres quar-
tos, demais dependencias, a ALdéGfrentef mobiladas, na Pen- — ma EalB u= „,mei ,v vrua Mala Lacerda ns. Ul, s&o Olinda, casa de excelente tra- ^nhór.distinto, trocam-se refe
93, 95. Trata-se á Avenida ^^Ma^s nf^ll telefona i reno!«s- á rua Almirante Prótoge-
Marechal Floriano n. 44 — 25-0998. <l. I67i8) 16
Cruz. Telefone 43—0606. — ALUGAM-SE uma sala de fren-
Proximo á Had. Lobo. I A *. e «uárt0'-a Casals-d-e-.t-ra:

(LjA LUGA-SE a loja"
A LUGAM-SE ótima sala de¦£*. frente de duas sacadas e um «.

bom quarto também arej^do com I AiJna"dor""pompíu""nr''5.""Tra"tãpens&o de prlnfclra ordem em ca- oom o &al<°lroli i: família; a rapases distintos | « no n. 19, com o EMeiro.
A rua des Andradas 101. Io. andar.

valheircs do comercio ou se-
nhoras que trabalhem fóra, cm
casa ds família de todo o res-
peito. Rua dos Arcos n. 13.

IL. 30.j367)_12
^GAMrsÊ-vIgas-cu-quar^, I ^.^res^ru,
S,C°pmuaPeBucSSosft I ——(L'a883a>" 12

LOJA ampla e nova, nlu^a-«c
para qualquer negocio, A rüa

do Rezende n. 50. (L 2240) 12
"|\/f ETAXffl de uma casa com dois

quartos, gmnde sala do Jan-tar e cozinha, aluga-sc por 280$,
a pequena familla sem crianças,
á rua da Alfandega 247.

(L 16778) 12
¦pROCURA-SE no centro da cl-

dado para dia ou Io. de Ja-
nelro em casa ou sobrado, com 5
a 6 comodos, com banheiro e c-s.
Rua dos Inválidos 35, loja 1.

(L 16250) .2
DROCURA-SE uma casa paroMT pens&o, no centro, 3 a 4 quar-
toa, 2 falas, fogão a gAs, tratar
pelo telefone 43-4112.*• (L 3978) 12

 tamento, com ou som moveis e
(li 15843) 13 com pens&o. Rua Silveira Mar-1

tlns n. 140. (L. 11.003) 16

nes h. 3, apa.tamento 2, Largo do
Machado. (L 2103) 1G |
GATETE 

— Alugam-se no mc-
lhor predio da rua do Cate-

ALUGAM-SE, em'casa dc far.U-A liá, uma sala c um quarto.Rua Ferreira Viana n. 61, a par-
tamento 1. Tem teiesone.

(L. 10.676) 17
LUGA-SE uma espaçoía c ccn-

fcrtavel sala, ricamente ir.o-
biladn, com bonita vista sobr; u
praia, para casal de fino trato;

tc n. 104, ótimos salas dc frente, casa de íamllia, com ótima rac;t
a rapazes do comercio ou a ee- | Praia* do Flamengo

EM casa de família aluga-se 
uma sola arejada com • multo I . LUGAM-SE quartos com dtvl-silencio a tres rapais dô comer- I 5Ões e ^dependentes a rapa-

4°rua HadrS£LbqoUei4 ^'mdo I ^ 01 6em flhos, nâo

nhowa distintos, preços modicos,
nertls6lmo da Praia do Fiamen-
Jço. (L 2512) 16 |
Edifício machado de assis— Proxlmo á Praia do Fia-

(L.
400.16.469) 17

ALUGA-SE cm casa confortável-i*- e com boa mesa, um bem
quarto eervindo pàia <.•: :ai .. a • -
teiro. perto do-s banhas c1.*.

T>ENSAO MEDINAA mobilados o com pensão; A
rua Estaclo de Sá n. 153. telefono
2r-7315.  (L. 2068) 13

"(L 1C645) 13 ^pcrmltldo^zlnhar e lavar; * rua ~ Machado Ue .Ws „«.-.•^¦,-.1 0015 de. Dczembro I ÍT Ifi - AlUíam-EO magníficos! (L 23408) 17- - I Comercio. (L 30320) 16 | apartamentos prestes a terminar. I  .. ¦ •. _ i n rn.. ii fnn. 17 1*7

<Vv( cem moveis; á rua Aníbal B?-
nevolo n. 18-A, tem telefone.

(L 30401) 13

LUGA-SE ótima sala cm casa | FÍno acabamsnto. Tratar^ F. A.
famlldo n. 33. Pedem-se referenciasde familla. Largo do Machn- dc Aqulno íi Cia. Av. Rio Bta i

n. 33. Pedem-se referencias, co n. 91, 6o, sa.as 1, 3 e 5. iu.
(L 11011) 16 23-4038. (L 23842) ib

'IFICIO CAMPINAS — Rua
JE* Santo Amaro 20 — Alugam- |^LUGA-SE bem quarto com | p^DIFICIO ^CAMPINAS"

A LUGA-SE pequena c.isa a cvvjal '
sem crianças cm avenida na

rua Correia Tutra n. 37.
(L 23602) 17

^LUGA-SE um quarto a oa:al
^ agua corrente, em caí» pc- I Santo Amaro -™ I u els^m L^g^de 

'são^ol

= pCc°^aSUpfefo tos,n<eom 1(^0217, J7
do Catcta n! 131, sobrado, te.c- tro, todo o conforto e amglas^aco- LUGA.SE prCdi0 í rua Ser.a-
fone 25-1131. (L 16733) 16 modaçôcs. Tratar. T. R. ü- Aqui iV. dor vergueiro n. 181. cons-
^ÕÃM^^aWrô^esI Kl

T>ALACETE HOTEL — Rua doA Rlachuelo n. 214. alugam-sc
quartos para casal e solteiro, pre-
ços modicos. (L 16794) 12

30.382) 12 |
da-rua Se-

(L 23828) 12
(L 30140) 12 I a LUGA-SE ura quaito com agua

correntetas n. 14. & rua S: nador Dan-
(L 16762) 12

A LUGAM-SE um quarto e umaJTV £aia ds frente mobilado, sem
pens&o, em casa estrangeira com
todo o conforto, multa agua; &
rua Evaristo da Veiga n. 126. (L 30205) 12

A LUGAM-SE uma eala de fren-A ts e um quarto; á rua SAo
José n. 49. 1°. 1L 30300) 12

"PRECISA-SE «lugar pequena•T ârea, de 4x4. em armazém
situado no centro comercial, para
deposito de agua mineral. Tele-
fonar para Heitor; 43-6149.

. (L. 10.994) 12

A LUGA-SE um quarto para ca-
xY £Ili mobilado ccm pensfto ou   _ — —
xaoazes solteiros; a rua Frei Ca- ALUGA-SE em cat» de pequena . LUGAM-SE um bom quarto «
nec» n. 54, sobrado, preços mo- x*. familla. metade de uma casa jt\. Eaja a senhores em casa de
dicoo. <L 16196) 12 a pessoas de tratamento, pode <»- um usa| còm,referencias; á Ave-¦aluga-se bca ^f^ ^?^Ía»5míSluWa'ÍS; nIda.Salvídor' de

èm cita ô3 famil.a, a casal I ^ Riachuclo. Ladeira do Castro I brado. — 
Km filhes cu dois rapazes dls- n s3 (L 23794) 12 A LUGAM-SE uma Bala e ua»
t'nt=ç; ú rua Frei Caneca 243, so- quarto jun- " quarto mobilado», ¦ cozinha,

(L 10733)— | A| ^Alí^ou^^^sal
ALUGA-SE o predio da iua da 52nhcres, unicos mqumnw, ocx- ^"-^uena lamUfa; & rua Te.i«-Candelaria ED, de 2 tndares vc para escritorlo. & Pnxqa Crua ™ S£L>\o n 24-A, apart. 53, 4°
Juntos cu tirades, proprio pa- Vcrmelha n. 34. 2«>. andw. andar, tel. 42-1481. (L 30366) 12
ra pensão, escrltorio ou
c';: t:cttr no mesmo das 10 às
13 horas. (£• 1S538) 12

LÜGA-t'S otimo quarto paracasal ou dais rapazes em casa
de família; a rui dos Invalicoa
n. 73. apartamento 5.

(L 2174) 12

ALUGA-SE em casa de família, |ótima sala dc frente ou quar-
to, mobilado, ccm pensão, & rua
D. G-arardo n. 54, proxlmo A
Avenida Rio Branco

ALUGASSE "uma sala com três
A sacadas e um quarto de fren-
te, para escrltorlo, consultorio, al-
[a late ou atei ler; & xua S. J°eé
n. 31, Io *ndar. (L 9650) 12

ALUGA-SE uma boa casa com £0iteiro. em cosa de um casal; á
dois endares c loja, a rua das ru3 Francisco Muratorl n. 27, Io

tL 2511) 12 I A LUGAM-SE bons qu&rtoa todos
LIK3A-SE um I ceradi!°telefone ,d todos "com* 

Jane-
À I 4 rua Vinte de Abril ^sob.

A'

Marrecas proximo a Cinelandia.
trata-se com Merils; A rua U.u- I
gualana n. 33. lL 2167) 12]

LUGAM-SE a rapazes, cm caia
dc familla de tedo o respcl-

to. qu-artes cu salas encemdca.
ccm cu cem mobília, sem fO"-êáo; A rua Caries Sampaio n. 48.
t° anda*. 13- 10790) 12

^LUGA-SE em casa de famíliaandar. Telefone 22-5910. . 
(L 2508) 12 A- predio moderno e confortável_. 1 ««ia e um quarto mobilados ouA LUGA-SE a rua Riachue.o 323. * a cJtti ou rapasjes; a rua" d csrais sem filhos ou pesroas Pau'io d. Frontin n. 53.de tratemento. um-a esplendida 23338) 12

fsla de frente e dois ótimos qirar-a üc irenic c uuia .- * rlíl,tcb. dex de todo o respeito, «m A LUGAM-SE vagas. A n-a
t®l*,fon'". exlgem-ee referencias. | José n. 63, * anda».

(L 10934) 12
S&o

IL 9598) 12

FKA1A FORMOSA

^LUGA-SE um quarto a rapa-
no; T ru^C^VlhM^SriL- pa» c:I Í1LOR1A - Aluga-see. um je- | rnstãlãç^s: Chaves c tratar á rua
ALUGA-SE por '109000, pequeno" quarto ln'Jependente, para um

rap^z; A rua Vldal de Ne^relros
n. 46. — Santo Cristo.

(L 0548) 14

QUARTO 
— Aluga-ee em opor-

tamento de casal português,com ou sem mobília, a senhor
distinto; A rua Lula do Camões
n. 51, apartamento 3

(L 2275) 12
i~*UARTO — Edifício de aparta-
W mentes — Aluga-se A rua Car-
los de Carvalho 12, com chuvel-
ro e W. C. privativos; trator á
rua Teofllo Ottonl 96, 4o andar,
fone 23-5165. (L 16568) 12
?VUARTO ou vaga — Aluga-se
M# para sení «.* *\o comercio, em
oaca de senhora brasileira, mobi-
liado, com boa pens&o e todo con
forto; A rua Ca carioca n. 8, 2.»
andar. (L 16483) 18
/~»TJARTO de frente, esplendido —
« Aluga-se a casal ou » pessoa
que trabalhe fóra, cm casa de ca-
sai de todo o respeito, & rua do
Rlachuelo n. 182. »P«tamento 4.
/"kUARTO bem mobilado, aluga
VjJ C4» a dois rapazes do comercio
com ou sem pensão a vogar o dia
20. A rua do Rlachuelo 199-A.

jL 16820) 12
SALA DE FRENTE — Aluga-se

bem r". bliada com pensão a
c>sal. boa maa, nAo falta agua;
à Avenida Mem de SA ^

« de frente juntas ou separadas (L 23850)_ quarto dc empregado, etc. O'ttmr.3
te aos ü~nhos-?cJ^nr'Mprr^n5m°4" I Vx""nho/ ou dois "rapazes de tra- I MMqüS' dê P«on4'n. 3. Atcn-

I (L 13724) 16 tamento, bom quarto mobilado. e<i das 13 As 17 horai?.|.terreo, Flamengo. (U 10/^1 -íq | lndeT>and€nt2. com ou sem pen-| (L 30166) 17reo, nuaicns»- v"  ir indepsndenta, com ou sem pen-
ALUGAM-SE confortável sala s5o todo o conforto, em casa dc f.,mina

mobilada ou sem moveis, por Eenhora estrangeira; A rua San.o \IjVG.\-S,V cm c_ír. tic irn.ni
170», sem pensáo para casal de | Amaro n. 18. (L 30202) 16 | -CX. <le tratamento,_ linda eala
tratamento; A rua Tenjamim n. 40 — Alugam-seConstant 78. Glcrla. b quart0 c salas com linda» vista para o mar,MANGUE

quarto mobilado, a casal dlstln-
to. ccm ótima mesa. na rua Car-
valho Monteiro n. 21, Catete.

(L 2411)17
LUGAM-SE ótima sala, com

agua corrente, a casal 6cm
ALUGA-SE muito confortável 1 diária para solteiro .88000 e

. . | ./V ouarto, cm casa da família al jo^oOO. 2209) 16
ALp«a qualquer negocio ou ofl- ^^Corre^Dutra0130Teíeíonet ^^cacal^dê I filhos "c um quarto para cava-

tele- meiro^d c trato; A
16232) 15 A LUGA-SE uma esplendida íala I , <2-3100, Gloria. I """°!? :—  --- - — -• —-—— - —*•> I A . -—a.. I /t. ifl I « LUGA-SE um. quarto para d0.3

A- rapazes ou duos moças, e umaALUGA-SE uma* pequena casa J\ de frente ou quarto, com cn-
A rua Benedito Hipollto 140. trada completamente independen-

te, cm local de multo sossego eTrata-se no botequim,
A LUGA-SE A rua General Pedra

A n. 173, sobrado, uma esplen-
dlda sala de frente.^Mangue.-

(L 23190) 15 „g'ua com abundancia; A rua doCatete n. 92, ca-*i 19.
(L 23690) 18

, LUGAM-SE sala e quarto a
A ca sem Illhos; A rua Ge-
neral Pedra n. 85.

ALUGA-SE bom quarto mobila-
do, a rapaz do comercio, em

casa de pequena família; A rua
Bar&o de Guaratiba n. 51, proxl-
mo ao Catete. preço 130»000.

(L 2528) 16
A LUGA-fclE sala de frente multo I A LUGA-SE parede dc um

A espaçosa junto um qu^to Krande Edificio, no pon-
rnàd°ÓrClMo'^.1043C-£: 

4 ^ 
to Lais visível da. Praça

(L 9542) 15 parts Trata-se á Avenida
AT^^d,~deA1U!?^í I Angusto Severo 1&

^?p^entõCriom"r&: BÍT- I ALUGA-SE uma boa sala de tren.no apoiwmcu 2454) i5 1 A ta e lindos quartos com mo-Ba*  — ——. | vels, sendo dormitorlos de 10 pe-A RMAZEN8 — Alugam-so do cgua corrente; A ruaA novos .com morada para faml- gãnto Amaro n. 71, Catete.
lia, A rui Nabueo de Freitas 1251 (L 16390) 16
e 127. (L. 1825) 15

(L 10839) 16

moblUaS com ^'"cUvlsòcf 
', vaga para uma moça: ft rua Busr

cm casa do famiiia absolutamente jquc de Macedo 62, F1<^e"S<>-
h?n«tt onde nfio haja mais hos- (L 2532) 17
jedes. E* para casal com dois fl- . lüGA-SE ótimo sal&o de fren-
hos pequenos c salidavcis (2 e J\ ventilado a um m:-v o- T*»ff*M»ncins. Car- jFnr»mrnç?o .«emanca)^*Trocam-ee referencias. Oar
ta com descriçio, preço, local e
condições para L 10660, na P®r^"
ria deste jornal. Prefere-se Cate-
tc. Flamengo ou Botafogo. Ouar-
di.se sigilo das ofertes, e pode-se
contratar pens&o se convier^

EM CASA de pequena familla —1 ALUGA-SE uma s_la de^lrente,
Aluga-íe confortável quarto. A. a cir.l cu a,

a dcssoos que trabalhem fóra; n&o I em casa de fam.l.a de t.atómen
falte aguar A rua Santana n 113 | to: A rua Bento Lisboa n.^. ^3° andar* 'L 94311 10 >

—BNSÃO SELETA — Alugam-se
grandes salas de frente e

quartos, com pensão de primeira
ordem, a famílias de tratamento,
a preços modicos, tem bastante
agua; á rua Santo Amaro^ Ca-

PE^doOnN6U\elU"?-Í58d0. ct
te te — Confortáveis aposentos e

•cozinha do primeira ordem, proxl-
mo aos banhos de ,g

mobilado, 
'aluga-sc:

nu to da praia do Flamengo sem
moveis e sem refelç&o cm casa tk.
família^ mineira; A rua Marquc3
de Abrantes n. 78-A.^o

a LUGAM-SE dois ótimos quartos
em casa dc senhora distinta,

a um minuto da praia do
mengo; A rua Lima n. 22. Te*e—
fone 25—4310. (L 11029) 1^
~\lÃj G A -SE Lima sala dc frento»
A. com cu sem moveis; A ru*
Barão do Flamengo»^
—LUGA-SE ótimo ipoeento bem

mobilado, com ou ecm re.cl-
çâo. a casal ou a senhor de tra-
tamento. cas? de íamlLa, A .ua.
Ferreira Viana n. 40£

/QUARTO
y tratar A rua do Catete n. 1<0,
sobrado.

(L 9431) 15
Telefone 25-0931.

(L. 28.909)

LUGA-SE uma sala grande pa-
ra famí'-» dUtlnta ccm .V4»*

l são; A rua Conde de Barrai 56.
16 33807) 1"
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'A LOOA-SE quarto Independeu-
A te e no« lundoa, para iwm»
ster Vere^iro n. 72. rua Sena-

(L 3542) 17
. » lUGAÍÊSÊ"uma grando eàíã
A cl« frente, xlcamento mobila-
da.,' com água corrente e penedode primeira ordem, c um quarto
para caeal, nas mesmas condi-
çôcfl, caca nova o todo o coníor-
to, porto doa fcanhoa de mar; pre-
coe raaoavele; á rua Silveira Mar-
tina n. 135. (L 23092) 17
ALUaA-SÈ ôtlmu quarto, com

.**• pens&o', a ccusal distinto, tro-
caxn-se referencias; á rua Bar&o
do Flamengo n. 42, proximo aoa
banhos de mar. (L 2499) 17

I A LUOA-8E em cata ao íamlila,•fV um ótimo quarto, aem moveis,
p, casal que trabalho fóra ou a
rapaaes, perto da praia; á rua Cruz
rim» 35; exigem-se referencias.

(I» 23795) 17
jALUaAM-SE casas õ aparta-« mentos de todos os preçoB o
.tamanhos e em todos os bairros
desta Capital; A Avenida Rio
IBranco 173, 1°, telefono 42-0999^(L. 30.369) 17

Flamengo 
— Aiuga-« oti-

ma «ala, bem mobilada, em
casa estrangeira aem filha», lu-
Íar excelente e «oicegldo; á rua

rlncesa Jamaxla n. 15, fim do
Flamengo. (L 9M0) 17
ELAMENQO 

— Aluga-ao, A rua
Honorlo de Barros n. 20, pro-xlmo i praia ótimos quartos, bem

mobilados e com o café da ma-nh&. .(lio ha falta dágua.
(t. 1842) 17

| A LUGA-SE lindo sala de frente,A ricamente moblladi, em casa.
de família estrangeira, com ou sem
periEf.o, & rua Senador Vergucvo
t>. 72. (IJ 2543) 17
;|A XTT3A-8E 4 rua Dol6 de De-A zembro 15, Flamengo, Juntoftp6 banhos de- mar, aposento mo-
filiado, boa mesa. Preço para duas
pessoas, 450$000. (L 9558) 17
. A LUGA-SE uma sala grande1" cónf rtavel com ou sem mo-veli em casa de íamlila com h .
anesa para caeal de bom tratamen-
to; á rua Marquês de Abrantes

,«i. 100. Flamengo. (L 16827) 17.
| A LTJGA-SE bom quarto para?**¦ moços de todo o respeito com
café de manhã, perto dos banhos
de mar; á rua Bar&o dé Flemén-
go n. 20, (L 11083) 17
WPAUTAMENTOS — Fia-

mengo — Rua Senador
Vergueiro n. 23, esquina de
Paisandú — Alugam-se a
preços modicos os últimos
e ótimos apartamentos de
jcaximo conforto, a poucos
minutos do centro. "Bastos
de Oliveira S. A.";. & rua
do Ouvidor n. 59.

<L 30393) 17

Flamengo 
— Em casa de fami-

Ha aluga-se uma boa sala de fren
te, a casal, com pené&o, telefone25-2845.  (L. 23612)_17
J71LAMENGO — AlUga-BO tt S0-" nhor de tratamento ou a ca-
er.l distinto, sala mobilada ousem moveis, em casa de todo o
conforto;. A. rua Senador Vorguel-
ro tf. 171..  (L._2444)_ 17
I^LAMENGO 

— Alugam-se üm
quarto e uma sala, sem pen-efio, em casa do família, a casal

ou senhores. Rua Machado de
Assis n. 8. Telefone 25-0280.

(L. 18.697) 17

A LUGAM-SE duas grandes su- A LUGA»B13 uma boa sala de fren-
A. ias do fronte, com entrada In- IA te, a «uiil ou a rapazes do

FLAMENGO 
— Aluga-ee em pe-

quena pensão familiar, quar-to mobilado, com otlma refeição,
a senhor de respeito; á Praia do
Flamengo n. 100-A.

(L 10382) 17
T7ILAMENGO — Alugam-se umaJL boa sala de frente e um bom.
quarto para casal com ótima pen-sáo, perto da praia. Rua Paisandú
n. 34. (L 11008) 17
Flamengo 

— saia ou quarto,em palacete de família, cedo-
se a casal, com pens&o, tem ga-rage, Marquês de Abrantes Juntoa Paisandú. Telefone 250920.

(L 9531) 17
I^LAMENGO, por preço multo" modlco — Aluga-se uma ótl-
ma sala e um quarto com excelen-
te passa-dio, para. família ou cava
lhelro; & rua Marquês de Abrantes
n. 146. (L 16872) 17
TjlLAMENGO — Alugam-se salas o-T quartos com pensáo, a 2 mi
nutos dos banhos de mar; & rua
Almirante Tamandaró -59.

(L 10958) 17

dependen to; á rua Moura Brasil
n. 63, Laranjeiras. (L._ 10873) 1»

A LUGA-BE umo sola do" fron--tV to, com ou sem moveis, & rua
das Laranjeiras n. 90.(L. 23808) 18

A LUGA-SE um quarto com mo-
vols e cafò para casal ou sol-

telro, & rua Esteves Júnior n. 72,
S&o Salvador. (L. 33808) 18

A LUOA-SE apartamento Indí-A pendente «o centro de gran-de Jardim, com ou sem moveis,
agua corrente da nascente; á rua
das Laranjeiras n. 334.

(L 16758) 18

comercio;Botafogo. & rua a. Mr.nucl 30,
(L 20535) 19

ALUGAM-SE ótimos quartosoom frente para o Jardim,com' ou çem moveis, agua correu-
te da nasoente; â rua das Laran-
Jelras n. 334. ___(L 16757) _lo
Apartamentos 

— Aiugam-se
ótimos, com conforto, em caca

de família, lugar saudavel; 4 rua
Alice n. 138. (L 15707) 18

Ã LUGA-SE um prédio novo, mo-«• dernó, com garage, telefone,com todo o conforto para fami-
lia dé tratamento, contrato-dois
anos, aluguel me.neal 850J000 e ta-
xas, 4 rua Otávio Correia n. 11.
arca. Trata-se com a proprietárioA íua Ministro Viveiros do Castro
n. 82, 5o andar. O prédio e6t4
aberto. ( L 10659) 19"a LUGAM-SE confortáveis apo-" sentai! cora agua corrente, a
pessoas de tratamento, sem crlan-
ças; & rua da Imagem n. 90.(L 2208) 19

LUGA-SE & rua D. Mariana, 2
eaquina de Sio Clemente, ca-

sa grande e arelada, Io. andar, 4
quartos, hall, banhs-iro, terreo;
9 salas, 3 quartos, hall, dependen-cias, quintal, entrada para auto.

(L 2222) 10

APARTAMENTOS — La-
ranjeiras n. 102 — Alu-

gam-se a trezentos metros
do Largo do Machado os
mais confortáveis e moder-
nos apartamentos do Rio
de Janeiro. Tem garage
própria,1 garante-se por
contrato os inquilinos con-
tra falta dagua. Nunca
falta agua. — Tratar á rua
das Laranjeiras n. 102,
apartamento 9.

(L 9245) 18

ALUGA-SE o apartamento 111-fV do prédio da rua Cândido
Gaffriio n. 82 — Uroa, com duas
salas, quatro quartos, sala do ba-
nhos c W. C. para. empregados.
Agua com abundancla. Tratar
com P. P. Veiga & Faro Filho; á
Avenida Rio Braa:o n. 91, 7o en-
dar, sala 6. Telefones; 23-3118 e
23—4057. (Ij 10770) 19

A LUGA-SE a caeal, amplo quar.to, com boa pensio, bem mo-
bllado, em casa de família; á rua
Barüo de Itambl n. 35. Botafogo.

(L 10464) 19
A LUGA-SE uma casinha com um

quarto, uma sala, cozinha, ba-
nhelro, serve para um casal ou lò-
ja, à rua General Severlano. 28,as chaves no n. 30,. casa 2.

(L. 16712) 19
1-iASA GRANDE — Aluga-se uma

á rua Cosmo Velho n. 108,
com nove amplos quartos,, três
salas, grande quintal, etc., trata-
se com Morais; á rua Urugualana
n.- 39. Eati toda pintada de novo

(L 2168). 18

A LUGAM-SE para casal dois
quartos, 'com comunlcaç&o,

Juntos ou separados, com ou sem
moveis. Refeições do primeira or.
dem e asselo Irrepreensível, & rua
senador Vergueiro n. 220; tro-
tam-se referencias. (L 23739) lfl

| A PABTAMENTO pata caeal, pro-r.mio aos banhos do Flamengo,
& rua Paisandú n. 30, apartamento
6 — Aluga-se mobilado ou passa-ee o contrato. (L G0106) 17
JgARAO DO FLAMENGO 17

— Alugam-se luxuosos
apartamentos com linda va-
randa e garage, proximo á
praia de banhos, 10° e 11°
andares. Tel. 27—5357.

(L 16669) 17
€ASAL mineiro, distinto; á '•ul

Conde de Baependi n. 74. alu-
ga-sc dois bons quartos, andar
terreo, frente, agua. corrente, pa-rà pessoa que trabalhe fóra, con-
tforto, duos pessoas, proximo ao
Flamengo. (L 2139) 17'fl^M pequena psnsáo, rigorosa-^ mente familiar c perto da
praia do Flamengo, aluga-se uma
boa sala, com 3 janelas, ótimo
passadio; não falta asua. Rua
Senador Vergueiro n. 110. Tele-
Xonc 25-3C96. (L. 16.715) 17
E"~ M prédio novo á rua Almirante

Tamaudaré 54, alugam-se
qliartos de frente com reielções e
aposentos c^m entrada ipdspen-
dente, casa f —iliar. rbundnr.clr
dagua, perto dos banhes de mar.
com muita ordsm e asselo: tro*
cam-se referencias. (L 20218) 17
TpLAMENGO — Pensilo fámlli3r.* situada no centro de grande
Jardim, aluga ótimos quartos,com agua corrente e boa mesa.
muita ordem e asse'o, para casais'distintos; á rua Silveira Martins
li 157. (L_:0S<r5)_57
TJVLAMENGO — Álugá-se cm re-
JT sidcncia de família estrp.ngei-
m, um ótimo apartamento e um
quarto mobilado, com todo luxo
e conforto, com pensão de Ia or-•riem; á rua Silvclia Martins 48.

(L 30111) 17
DLAMBNGO — Alughm-sc quar-*• tos grandes c areJados,_ com
%gua corrente excelente pensão fa-
mlllar, á rua Buarquc de Macedo
n. 32. Telefone 25-4601.^^ „

LAMÉNGO — Pamilia dé trata-
mento precisa alugar czsa em

. centro de Jardim, com 8 a 10
quartos em rua transversal Fia-
-tnengò, até praia de Botafogo; ga-
rante conservação prédio, contrato
dois anos, fiador ldoneo. Telefonar
para 26-4958. ií'_1(íi57i_
SÍLAMENGO — Em casa de fa-" mllla alcmi alugam-se quar-
tos bsm mobilados a casal ou
cavalheiro tia tratamento com
6tima pensão. Rua 2 de Dezem-
b-o n. 35. (L 16330) 17

Flamengo Saias — Alugam-
se mobiladas, com terraço, co-

mida de primeira, banheiros bons,
abundância dagua, prédio recons-
truido, preço modlco, a familia
de tratamento; á Praia do Fia-
mengo n. 402. • (L 29882) 17
piLAMENGÓ — Em casa do fa-" mllla. distinta, aluga-se ótimo
quarto de frente, mobilado,. paracasal, moça ou senhora, que tra-
ga referencias morais. Único ln-
quilino. Rua Conde de Baependi
n. 91. (L. 23.220) 17
TJILAMBNGO — Em caea da todo" o conforto, aluga-se quartocom agua corrente e bem mobl-
la-da, a casal de fino trato, preçomodlco; á, rua Senador Verguei-
ro n. 228. (L 240<Z) 17
B LA MENGO — Alugam-ee duas

boas ealas, com agua corren-
te, ótimo paseadl*. preços razoa-
veie, casa multo confortável, per-to dos banhos de mar; á rua fJar-
valho Monteiro n. 17. Telefone25-1039. (L 30469) 17

IFLAMENGO 
— Quarto cem

agua corrente, passadio excc-
ltnte. grande parque para crlan-
çr.s, 1 minuto des ba.nhos de
mar, aluga-se a casal de fino
trato. Rua Sjnador Vergueiro CO.

(L 30038) 17
I-fÍLAMENGÒ 

— Alugam-se uma
s«la e quartos para casal e

V-itciro, com penóão; ã rua Sena-
d .r Vergueiro n. 135.

(L 3113) 1/
X~7ILÃMÊNGO 

— Alugam-ec pro-xlmo à praia, em casa de fa-
irília dc tratamento, vagas parar\~ pazes ou moças distintas, por1ÕOÍOOO e uma cola mobilada ou

Edifício flamengo — Rua
Barão de Icarai 44 — Alugra-sã luxuoso e amplo apartamento,nesse lindo edifício. Instalaçõesfiníssimas. Tratar; F. R de Aqui-no & Cia. Ltda. Av. Rio Branco.91, 6o, salas 1, 3 e 5. Tel. 23-4038.(L 23845) 17

p.RAIA DO FLAMENGO 10 —
Aluga-se quarto para dois ra-

pazes a IDOíOOO, cada, ou moça
que trabalhe fóra, com pens&o,barhos de mar cm frente.¦í>7 - • .^.L .16408) 17
SALA E QUARTO —. Bem inobi-

lr.dcs para cavalheiro cOni Ótl-
ma pensão ou Jantar cm casa de
senhora estrangeira, & rua Mar-
quês de Abrantes 3&,

(L 9446) 17

LARANJEIRAS

ALUGA-SE ótimo quarto bem
mobilado, para uma ou duas

pessoas, com 1|2 pensão; preçosiMratos; tem multa, agua e grande
Jardim; & rua Alice 92, Lananjelios.

(L 16519) 18
ALUG-A-SE uma espaçosa e"¦ confortável sala, para faml-

lia de fino trato, e dois boua
ru?.rtos» para casal de alto tra-
tamento, grande parque paracrianças, ótima mesa, ma/jnifl-
cr looal; Hotel Parisiense, á rua
d-- Laranjeiras n°. 21.(I> 8641) 18
ALUGAM-SE uma boa eala <le

frente e um quarto Juntos ou
separados, em pensão familiar,
ótimo passadio e com grande Jar-dlm, A tm Iplro.nG«. 32. Tel. 25-
2598, Laranjeiras. (L 2273) 18
ALUGAM-SE sola e quarto, <m

casa de família; à rua Ipi-
ranga n. 71, fundos, sobrado, por1805000. Entrada Independente.

(L 30170) 18
LUGA-SE a csía de unrEÓ pa-vlmcnto, situada á rua Soares

Cabral n. S8, Laranjeiras, com
tres quartes, duas selas e demais
dcpendenclas com multa agua,
pela importancla de 520$000, ln-
cluslve taxas, a quem se dlspôr a
comprar uma mobilla de sala de
Jantar completa. (L 2160) 18

A LUGAM-SE ou vendem-se duas
casas A rua Smlth de Vascon-

celos n. 79. Uma com tres quar-tofi, duas telas, despenea, cozinha
o banheiro com aquecedor. Outra
cem uma eals, um quarto, cozi-
r.lia e banheiro. Trata-se no n. 81.

(L 10692) 18
ALUGA-SE a metade de uma

cat.a, a um casal sem filhos,
á rua des La:v.nJelras 172 ( casa 7,• (L 2279) 18

A LUGA-SE ótimo apartamento,
n Io para casal por 4005000, otlm j i com quatro quartos; á ju&F-^odio; á rua Silo Salvadcr 6U. Leite Leal n. 20. pode-se ver dia- HinmnmtA n t n A l '> hnrn ptelefone 25-3935, defronte a praça.(L 1537) 17
IflLAMENGO — Aluga-se ótimo

apartamento luxuoso, com to-
dos os requisitos modernos, ma-
timo conforto, cm edifício novo,
preço acessível e absolutamente
femillar; à rua Correia Dutra 78.

(L. 16-474) 17
TTÍLAMENGO — Em essa de se-* nhora eatrangelia — Aluga-
•c ampla sala dc frente, com trcs
Janelas c uma sacada, mobilada,
«<m pensão, só a cavalheiro; à
rua Dois de Dezembro n. 22. Te-
leíonar para 25-2461.

(L 9430) 17

riamente ate ãs 12 horrs.
(L_29353)
lugar

18
A LUGA-SC cm lugar frceco

um quarto com mesa de prl-meíra ordem. Rua Pinheiro Ma-chado n. 81. (L 29310) 18

Flamengo 
— Aiugam-«e «po-

centos, em pensão familiar,
ccm otlmo tratamento; á rui
6<nadcr Vergueiro n. 111.

(L 23470) 17"I^LAMENGO — Paisandú n. 222A —. Alugam-ee numa linda ca-
•• de Jardim, dois quartos paracaaal; d&o-se marmitas e refel-
cõee i meeu; telefone 25-0182.. jL 29697) 17
¦piLAMENGO — Alugam-se espa-

çosos • arejados quartos á¦rv.a Palaandú 275 . 0"tlma pen-•ôo. Preços modicos. Ônibus á
perta. Tel. 25-0778.

(L.1533) 17
¥7* LA MENGO — Perto dos banhos•T" de mar, à rua Correia Dutra
a.' 164, telefone 25-3884 — Alu-
gnm-se uma sala para casal e um
quarto para dois rapazes, ambosmobilados e com refeições. Nãofa. a agua. (L. 9298) 17
P LA MENGO Em confortávelreslaencla dc família su'.ça —
Aluga-se uma boa c espaçosa sala. <i* .frente mobilada com quatroJs.ie.as para casal s2m filhos ou*a~aiíi«lro dc tratamento, pasEa-ili-a a rua i«e »*e*i,aM ¦» H- Alço-fcM» "*11111 U

A LUGA-SE um apartamentocom dois quartos, com banhelro completo, mobilado c com
pens&o, fino trato, para pequenafamília; & rua das Laranjeirasn. 49-A. (L. 16635) 18
ALUGA-filS a casal, um r#o-sento sem mcbllla e ccm pen-são. ótima; ã rua das L&ranjel-ras n. 121, pitlem-ee rííerenclas

(L 2357) 18
A LUGA-iSE -um quarto cm casade família, a casal ou moçosdo ccmercio, querendo, dé-se pen-&úo; á rua das Laranjeiras n. 107,casa n. 2. (L 9503) 18

LÜGA-SÊ em Cisa de famíliauma esplendida sala rlcamen-te mobilada e com ótima pensão,para um casal de tratamento, noLargo do Machado n. 20, ap:rta-mento 201, Edifício Palaclo Rosa.
(L 16338) 18

GASA 
— LAR Al" "EIRAS — Em

local multo pitoresco para ve-
rão ,aluga-se á familia de trata-
mento casa mobilada com tres
quartos, tres salas e demais' d«-
pendenolas. Rua Tobias do Ama-
ral 6. V6r das 10 ás 16 horas. —
Trata-se pelo telefore 27-2108.

(L 23855) 18
T^M pensfto familiar, alugam-se

um ótimo quarto de frente,
com pensão farta e variada, parauma ou duas psssoas, e duas va-
gas para rapazes. Laranjeiras 109.

(L; 9.370) 18
EM rua transversal a I/aexm-

Jelras ,e em casa de peque-na família, estrangeira de trata-
mento, onde não ha crianças,
aluga-se um bonito quarto, in-
dependente, em porão habltavel,
muito seco e fresco, com Jardimna frente, a senhor de respeito ou
moço do comércio. Dão-se e pedem-se referencias. Infocmar na rua
das Laranjeiras, esquina de Soares
Cabral, com o Sr. Mendes. Ar-
mazem. (L 2545) 18
EM palacete situado & rua PI

nhelro Machado n. 51, em
Laranjeiras, alugam-se conforta-
vels quartos a rapazes do comer-
cio, ou para casais sem filhos
Todos com luz direta..- (L 30319) 18

Ã LUGA-SE um apartamento na
rua Paulino Fernandes n. 10,

apartamento 10, esquina do Vo-
luntarios da Patria, com quarto,sala, cozinha, banheiro e entra-
da. Preço 3905000, Botafogo.

(L. 23045) 19
ALUGA-SE- excelente quarto,bem mobilado, com Janela pa-ra o mar e ótima pensão, A rtia

Senador Vergueiro' n. 105.
(L. 30130) 19

Edifício caldas barreto—• Rua Moura. Brasil 84, em
frente ao Fluminense F. C. —
Acabado de construir. Alugam-sefinos apartamentos, com todo oconforto moderno, a começar de
3508000. Tratar; F. R. da Aqui-
no & Cia. Ltda. Av. Rio Branco 91
6°, salas 1, 3 c 5. Tel. 23-4038.

(L 23846) 18
T ARANJEIRAS n. 443 — Aluga^ se pequeno apartamento (sóa cftsal),.sala, quarto, banheiro e
cozinha. Chaves na casa 5 e tra-
tar & rua Gonçalves Dias n. 44

(L. 23.358) 18
T ARANJEIR • " — Aluga-se em

apartamento amplo quarto ijl-
camente mobilado com banheiro
anexo. Telefone 25-0312., (L 11039) 18
T ARANJEIRAS — ApartamentosJM i modernos, primorosamentemulto confortável, situados no
bairro mais tranqüilo e fresco da
cidade, com agua do Corcovado
em abundancla e agua da Bica
da Rainha, Junto & porta. Ascen
sor, garage, radio ligações, 5 ar-
maries embutidos em cada apar
tamento; Bondes para o centro
a «300 e ônibus 8000. Rua Cosme
Velho n. 122._ (L 801) 18
SALA bem mobilada, com

sem pensSo — Aluga-se, & rua
Eurlclea de Matos n. 24. Tel. 25-
0034. (L 2261) 18
cio Laranjeiras — Aluga-se e-*aOAO belo prédio -«construído
com acomodações para grande fa-
milia. pensão familiar, colégio, ou
embaixada. (L 15731) 18

BOTAFOGO
ALUGAM-SE. cm pens&o faml

-cV liar, bòns quartos de frente
c independentes com pensão,casais distintos ou moços do co
mercio; com ou sem moveis. Rua
S. João Batista n. 67. Botafogo.

(L. 23.219) 19
A LUGA-SE o apartamento n. 10

da rua Davld Camplsta 12, es
quina de Humattá. uma tala, tres
quartos, cozinha e dois banheiros— Abundância, dagua. Otlma co-
locação. Ver depeís do melo dia.
Aluguel 5501000; Informações no
local ¦' na rua Davld Camplsta
n. 59. (L 22887) 19
ALUGA-SE elevado numero de
" residencias .cm Copacabana,
para veranlar e ílsnr reside neta.
obterá todas as informações (gra-
tis), no Armazém Elite, na rua
Copacabana n. 1018. Tel. 27-1047,
com Amujo, ou na A. Moderna,
rua Copacabana n. 936, telefone
27-0424, com Henrique.(L 29063) 19

A LUGAM-SE duas salas Juntas-t*- ou separadas, com ou sem
moveis, a tenhor ou senhora de
respeito; tratar á rua Ramon
Franco n. 87. Urca, telefone 20
3934. (L 9412) 19

ALUGA-SE um quarto em ceeide família de tratamento, comdireito a cozinhar e lavar; A ruaIpiranga n. 36, casa 27. Laranjel-
ras. (L 30351) 18
ALUGAM-SE ótimos quartos Jun-tos ou separados e um apar-
tamento com agua corrente c me-fa de Ia ordem, a casais ou peseoasdistintas, ã rua Pereira da Silva
n. 128. Tel. 25-0309 a 15 ms. oo
centro; prcdlo em centro de gAind;parque; preço.» convidativos.

(L 10889) 18
ALUGA-SE ótimo quarto, bem

mobilado, com njua corrente,
entrada Independente, em casa der* e«tr*tiffttra: á ma Pinhel->• imw, u. M. u

6 ALUGA-SE o grande prédio da•^*-rua Dona Mariana n. 135, Bo-
tafogo, para família de alto tra-
tamento, pôde eer viòto dlaria^
mente, das 16 ás 17 horas; trn-
ta-se com o Sr. Leal, no Edifício
Itaoca; á rua Duvlvier n. 43, Co.
pacabana, qualquer dia, mas có
mente até o melo dia, telefone
27-2267. (Ii 10686) 19

A LUGA-SE"um—otlmo quartoA mobilado, com pens&o, em
casa de família, a casal cu cava
Uulro; á rua Voluntarlca da Pa.
tria n. 346, casa 9.

(L 1CÔ87) 19
ALUGA-SE apartamento novo,

seis peças 3809000; à rua Ma-rechal Cantuaria n. 106. Farmacia. Urca. (L 23314) 19*
A LUGA-SE a casa IV, tipo apar" tamento; á rua Sorocaba

150-A; trotar ro n. 150.
IL 2107)_

em casa de família
um bem quarto a moça ou

moço, ou casal sem filhos, com
ou sem moveis; á rua Mena Barre
to n. 90. (L 23377) "
^LUGA-SE

ALUGA-SE o confortável prédioda rua São Clemente n,
com garvge, acha-èe aberto e tra
ta-sc a rua da Quitanda 139.(L 10806)
ALUGA-SE esplendida casa paraf . milia, á rua Álvaro Ramo3
n. 117. Eúti cm pintura.(L 2169)

A LCGAM-SE quartes e ia!«s
dep:ndentf-: a rua da Pas5-ej>ni n. 4O, uuí-nc 26-3436. IBo

ulw, 1SÍ1*J 1»

APARTAMENTOS NOVOS
— Alugam-se os dois ul-

tlmos apartamentos do
£dificjo Botafogo- para fa-
milia de tratamento; â
Praia de Botafogo n. 58 —
(Morro da Viuva).

(C 57.260) 19
A PABTAMENTO — Aluga-ío üm,*» em prédio confortável, dc

fronte, com garage e mesa dc prl-melra ordem, em casa de familia
alemã, de alto tratamento. Praia
do Botafogo n. 176; tel. 20-1101.

(L. 2.573) 10

^LUGA-SE a casa VI, da ruaTonoleros 293, com garuge,ver de 1 ás 5 horas, tratar a Ave-nlda Rio .'ira; j 52, 4o. andar,com N. Loba — Telefone 23-H 3
(L 10598) 21^_-upuo' •" a LUGA-SE um quarló com i»n- A FARTAMBNTO pequeno, paraA LUGAM-SE lindos quartos ft A sf.o a cnsàl ou a dois KivíSs ^ A cns.l o dois fllhlnhos. procu-A rua Gustavo Samna.o n. 60. 1Í..ÍS® ra.so em andar terreo ou baixo.

A LUGA-SEfrente, r uma linda eala de
frente, para a praia; luxuosamobília etratamento;Atlantica " <L 29502) 21

A PABTAMENTO do luxo — ParaXJt. dois rapazes com ou sem mo-
veia. Distinção e sossego, agua om
abundancla & rua São. Clementen. 109, ,telo."ono 26-0800.

(L. ,10696) 10

A l.UGA-SE, com refolç&es, bom oA arejado quarto para casal, ga-'rage disponível & rua AlmiranteGonçalves n. 10, posto 5, quasi nanida Atlântica. (L 16269) 21

Botafogo 
— Aiuga-se a casa

V da rui Voluntários da Pa-
trla n. 134, para família de tra-
temente; tratar com o; Dr. Bulcão
na Avenida Rio Branco n. DO, Io
andar, as chavea na casa 2.

(L 1310) lfl-pOTAFOGO — Otlma pans&o,•O quartos arejados para casal ou
solteiros. Dá-se marmita; á rua
Visconde de Ouro Preto n.'43— Telefone 26—3121.

(L 23546) 10
BOTAFOGO 

— Alugam-se con-
fortavels aposentos, com pen.ido de 1* ordem,: a famílias áa

tratamento; á rUa Marquêa de
Abrantes n; 204. Pèna&o Bota-
fogo. Exclusivamente familiar.

(L. 16.005) 19
f*ASA grande, com contrato lon-

go; precisa-se alugar urgente,
em BoUuogo, Flamengo ou Laran-
Jelrae, telefone 26-4912.

,;(L 10679) 10
-Í-IASA tipo bungalow.de luxov Aluga-so com duas salas, tres
quartos, copa, cozinho, banheirocompleto, dospensa e quintal, por5808000; & rua S&ó Clemente lOs»,
pertinho úa Praia de Botafogo; te-lefone 26-6800. , (L. 16693). 19
T*UAS sentiorlnh;o procuramX* quarto , mobilado e com pen-sáo em casa de família distinta
em Botafogo ou Flamengo. Inlor-
maçôes detalhadas para Mary; i*
rua Teresa Gulmar&es n. 19, ca
si ní. (L 2172) 19

A LUGAM-SE ótimos quartos,.emA casa de farallla, 'Com ou cemaensão, mobilados ou não, confor-
o, chacara e proximo da praia, &rua Alváro Ramos n. 31, Botafo-
go. (L. 10701) m

A LUGAM-SE sala dé" "frente,
grande e asselada, em casa üe

família de respeito, a casal ou a
senhoras, & rua das Palmeiras 110,esquina da rua Voluntários da Pa-trla. «*• 2345) 19
A LUGAM-SE a peâscas de tra-A tamento, dois otlmoa quar*tos com direito a eala e demoledependencias, em casa de um

casal, únicos inquilinos, pedem-se referencia», preço fiT5®000; a
rua Pinheiro Guimarães n. 103,Botafogo. (L 2389) 19

A LUGA-SE casa com dois quar-tos, duas salas, cozinha e
quarto de banho, aluguel 3(52$;ver das 10 àa 14 horas A rua Al-varo Ramos n. 23, casa n. 7.• y • : (L 2384) 10

A LUGAM-SE dois quartos ence-rados."em casa de um casalsó c ds todo o respeito, a òUtrocasal nas mesmas condiç&es. RuaPaulo Barreto n. 89. Botafogo.
(L. 16.730) 10

ALUGAM-SE quartos com' pen-são, em casa de família detodo o respeito, -,&• casais; á rua
Senador Vergueiro n. 146, pertodos banhos de mar. (L 16857) 19
ALUGA-SE uma casa com cinco

quartos independentes e uma
cala por 8208000, & rua do Bocha
n. 89. os chaves por favor non. 98, toata-£e á rua Assúnçáo 4ó— Telefone 23-2150.

(L 11036) 1£
A LUGA-SE um quarto de f renteA em ca6a de pequena família

de respeito, com óu tem moveis,
com gás, luz, tel:fone e bom quar-to de baniho, á rua Faranl n. 4,
esquina da Praia do Botafogo.

,(L 2514).. 19
A LUGAM-SE confoxtavela apor-A tamsntcm com Uma eala, dois

quartoe, banheiro, cozinha, á ruaAlmirante Gülllobel n. 51, trata-se á, Avenida jNilo Peçanha 155,sala 614, telefono 22-8298.
(L 23696) 10

A LUGA-SE a casal cu a pessoas
í*. distintos, sala dc fronte oubom quarto, arejado, cozinha del», nüo falta agua, preço modl-co; & rua Barão d: Itambl 18Telefonar para 26-0674.

, (L 23716) 19

ItVlifinin Qumtanllha .— RuaLUU,UU Vòlunteiios da Pabrla278, Alúgam-sè luxuosos' apartamentos a famílias de- alto trata
mento; telefone 28-2248.

(L 36760) 19
EDIFÍCIO S. LUÍS — Rua

19 de:Fevereiro h. •'"80
(esquina da rua Voluntários
da Patria). Ótimo aparta-
mento para casal. Admi-
nistradora Nacional; ã rüa
do Ouvidor n. 76. — Te-
lefone 23-4201.

(li 30283) 19
rTiDEFICIO CONCEIÇÃO — Urca" — Av, Portugal 252 — Situa-
ç&o magnífica, com bela vistapara o mar — Alugam-se os doisúnicos apartamentos vagos nesseedifício. Proprlo para casal. Tra-tar: P. R. de Aquino, & Cia,.LtdaAv. Rio Branco 91. 6o, solas 1, 26. Tel. 23-4036. J (L. 23651) 19
0'TIMA residenclíu -para família

de. tratamento, fresca, bostan-te. agua em centro dé i&rdim comtòdo o conforto. Vôr e tratr de-"pois '> de Welo 'dià;-' ad- mesma; ; &rua Dcmetrio Ribeiro n. 238.
(L 2015) , 19

pRAIA DE BOTAFOGO — Alugam-se excelentes quartos6 m.nutos dos banh<Js\ de mar,*! isenhores de respeitoí cA"rua Mu-nlz Barreto n. 16. (L 2005) • 19

A LUGAM-SE ótimos pequenoe
partamentos terrtos, novos.

luxo a 100 metros da praia. Co-
pacabana n| 1.371, ponto 6.

(L. 11.001) 21

A PAUT.'.»"":.'"0 mobilado Co-A p»caban«, -•*¦«*to- 3, aluga-çe
por dois meees a partir de Ja-
nelro; telefone 37-<nra. ''/. (L -33777 ) 31

rua Gustavo Sampaio _n. 60. dietlntos; A rua Copacabana 128, ra-so«innttndar.totr<w,h0"^'1'*°4;'em frente ao Lido . Telefone 27-1^ 3oQ9000, perto-dos b^nho^rte(L 10227)^
linda 6ala~ 8191.

, para a praia; luxuoea a luoa-SE esplendida sala mo- ~yvtTT^A —fina pene&o, a casal d« A bil<vtln naf-a cavalheiro • dis- AVENIDA ATLANTICA —
o; trator á Avenida I Hnto RÍm'BSlivar ir 20 ,^lo A Ba-M o prédio ri. 848, t
n. 240, apartamento 61. cÕna;a£nnaBOl'V" <L. %.?8Í31 5 V™"*'. feM- *M

A LUGA-SE a famillft de trava-
niento, ótima retsidencia. com

quatro quartos, três salas, garageetc. Rua Copacabana 383, proxl-mo ao Casino Copacabana.

(L 10836) 21 Copacabana. Bespçstw parao tele-
I fono 42-1910. (L 23790; 31

Alu-tehoo
ít ir ~'m^\ oi I o quanos, uuau eotiu*, garage ,e

^ . I.: L.** mai6 dcpendenclas, ycr c trataf
esplendido quarto, & rua Aires Saldanha- 03.

0.aifica o muito ire»- • 2381Õ) _21co, em casa sossegada, sem crlan- a vpniiía atlvntica — Po3®
Sm® S5SP*Rua8EoTl- V1J$. Ü

^Morea, ^' I a PARTAMENTOS — Alugam-se,
no Poeto 6, com vista scbíc o

mar,-ótimos aparUmentoa. ...efem
construídos, a partir de ,Hi>. —
4608000; & rua Copacabana 1:37:.•'•••« •• • !(L 16326» II

Copacabana
A LU GA-SE"** vista magnífica o muito ires-

^LUGA-SE cosa mobilada, con.
fortavel, com garage, familia

que se retira por tres meeea, en-
... i trega á 16 do corrente. Posto 4.L 16493) 21 Trair. Santa Leooadla 20.

a LUGA-SE uni quarto, em casa (L 30404) 21 I ——•—..A Úe' família, a rapaz soltei- A LUGA-SE e. familia .de" trata- A ,;PARTAMENTO — Aiüga-ie-canl
ro, à rua Santa Clara n. .156. cm A mento, o prédio mobilado; A r,f,5r>frente ao posto quatro, em Copa- íua Copacabana 870, com seis Hòcabana. d- 2°81) 21 quartos. duas eala&' etc. Íl ^í ;il

A LUGAM-SE em Copacabana, &| • ¦ (L 00424) 21 A rua Slquilra Campos 265-A. *LUGA-SE uma esplendida W-.ótimos apartamentos, construídos \A linha mobilada, com ônibus á , Avenida Atlantica —? L.do
lia pouco". Preço:4505000 e'..taxas, porta; A rua Constante r.-jmos Alugam-se átimes, com umr-.vis-
Tratar nos Xundos,. com. o ' pro- L. m, eob., Copacabana, Posto 4.
Prletar'°- (L- 16.482)—21 Tel. 37-2090. (L 10911) 31 irata^i Ã&ü-A LUGAM-SE excelentes quartos, I « LUGA-SE caaa tipo apartimen- da Atlantica 340,. apartamento 61.•A toom'agúa corrénte, dè 160» A to, com sala, 2 quartos, ba- (I. 30347) 31
a 3803, no Petlt Manolr, primeira nhelro, etc., á rua Pompeu Lou- ¦ partamsnto narã'"soltêüõcasa da rua nova, n. 13, junto ao relro n. 64; chaves no n. 68; tra- ^n. 107 da rua Barata Ribeiro, per-1 tor tel ¦ 23-2491. (L, 10937)321 Vul mnern 62P áífetóto do Hotel- Copacaba^a-Palace. ..luga.Se paia rapazes, <5tlmo Santó Antônio, Copacabana.^ij. zx. | quarto, sem moveis, & rua ... ,.... . .. (L J0729J . 21

AJuga-sie em. casa de'"".quartoALUGA-SE a oavalhelro distinto Constante, Ramos. 85. Tel. 27-0854..
quarto bem mobilado em casa (L 20788 ) 21 A ' fa^M|V um" ótimo _de larnlll»_ estrangeiro.; Avenida A LUGA-SE em ótima resldencla mobUedc. co.tr café pela manhá;Atlântica. Fone 27-6113. xl. familiar, quarto com'refeições, á Travessi Santa Margarida' á4.^L_234ao)_ai | ^ rua Francisco O.tevlano n. . 69, | copacaban^. . ^ • . <L .23521,). 21

ALUGA-SE por 850» e taxas, o Copacabana. Tel. 37-3160,X^TÃMENTÕ-^oblIadp ,4 Ay.— .1 0 1P8TO). SX.| A .Atlántlc», máximo conforto¦iX moderno prédio 4 rua pompeu
Loureiro n. 4, com trêe quartos,duas salas, garage e quarto da
empregado, etc. Trata-se com oDr. Benjamim. Tel. 23-9810.

(L 10920) 21
A LÜGA-SE um quarto ou salaA a.cBsal .ou cavalheiro de tra-

támentò, com ou sem pens&o, em
casa de casal estrangeiro;. á rua
Otavlano Hudson 33. .

(L 23416) 21
um quarto mobila-^LUGA-SE

casa de senhora estrangeira;
rua Copacabana n. 860, proximoé, rua Constante Ramos.

(L 23372) 31

ALUGAM-SE casos e . aparta-1 para família' de tratamento
mentos da todos os preços e Aluga-se para verfto ou^pelo tem*-

tamanhos c em todos.os bairros po que ec combinar; .Informações
desta Capital; â Avenida; Rio fpnfe 27-1813." (L/23558)' 21
Br'anco l73. lf, telefone 43-0999. APARTAMENTO — Altiéa-ne(L. 30.368)' 21 j íta. um ótimo, com ou sem "mo-
A LÜGAlkí-SE os ótimos aparta- j.bllia. em edifício no. 'jardim - do
A™CsSdo°|^irA Avenida Wf ,v^ta para p mar;>
Rainha Elizabete n. 148, por preço ru? • **'?????.. • 0 -|l'>10345) 41modlco: chaves no local. Nio- fal- t.ttw ¦
ta agua. (L 3479) 21 A PARTA MENTO no LidÒ — Alu-

iUUA-o» um quarto -r-=r- v nrí»dlo da rua Co- ga-se moDuauo ou- ihmu-bc .«
do, côm agua corrente, eni _P contrato; (l rua Belford Roxo 78,dnVinra «cf.nancr^irfl• ã I pacabana n. ,7; com 3 quar- [apartamento 3. (L. 23269) 21tos, 2 salas e detnals dependen-

cias; chaves no n. 11' e tratar A .ÇABTAMBinXíS —
nnm Davi' & - Cia Ouvidor 73. confortáveis' apartamentos emcom Dayi.ís cia., uuviaor íj. Omflcio. recentemente .construlfU».tli._M.B8i). próximo.ao.Lido,.Edifício Celeste.A LUGA-SE casa com duas salas, à ruii Baratu'Ribeiro ri. 23, tele-

3 quartos, banheiro completoJ fone 27-7008.  (L._1627) j2X
etc;; à rua Pompeu Loureiro 64. UfV PÃRTAMENTOS^^ novos:í-7"' Alu-Chaves no n. 66. .Tratar pelo. te- I ii. gam-se. os apartamento -42;-•
lefone 23-2491. . (L. 16,703 ) 31 44, 4" . andar, Eçllflclo Tupán, ,a

iê~familla rua Copaòabaha' 1.371; tratar na

A LUGA-SE em Ipanema, casaA coro dois quartos, sala, cozi-
nha e banheiro por 3308000; à rua
Visconde de -Plrajá n. 282-B.

(L 18511) 31
A LUGAM-SE ótimas resldenclas

com oü sem moveis, informa-
çôe3 grátis, com Santos tel. 27-0406T- r..~, .. saT avarantoâ ™ou com Gaúcho, na padaria Santa ¦bem mobilada, com pensão, a do Rosarl° a«
Clara, 27-1851. (L 23371) 21 | casal de tratamentoj á rua Miguel |

129, Io andar.
 (LV ' '2919) 31

X^OA-^E_ótlmo ^uar^bm \
senhof^ Sm ou s^m^els; á ALUGÃ^E por 4005 etoxas.óVl- l^^^úS^go'1'S™rua Gustavo SampaloJ^me. ^Mltro 

^ 
L

t tt/** a ru* «tn /lâêa dp fflTfliliâ 1 completa, banheiro com aquecedor I — -— ———— > ¦ —
rrt iiSto r^bl- e tanque; i. rua Sá Ferreira."219. ¦ ' BARTAMENTO :n0 Lido,- ¦ pt>r

i«€ Dirigir-se' por obsequtó ao áparta-A
lado. com" penifio,. pára ca^l ou T SanTmbanacavalheiro; A rua Copacabana Í8. mento n. 6, capacaoana^
Pcsto 2. lli 18528) 21 | ' ..... I orlada, terraço bom-tanque e u.LUGArSE a caoa^ um quarto de x ^ 30SOOO; .a rua Harltofí n.. fri,frente bem mobilado com oti- ruclo; tratar .na" portaria, ^telefono

BaràgeVfL'« il

 ... quartos, sala e saleti,..banheir...
(L 9555.) ,31 cozinha, quarto e ' banlielra da

A LUGA-SE em casa dé família
estrangeira, ótima •. sala e um

qua; vista para o mar. mobila-dtísi com peiisfio á casal '• distinto,
ou cavalheiro de tratamento; á
rua*Const"nt4e Ramos n. .13. Pos-
.to.4. (L'23558) 21

(L 38364). 21 Ar,.lrfTrnnntn moderno,. alu-
ala de. frente. ApdTtamentO Ie_A LUGA-SE boá. sala de. frente. : ga-se para fa-'A-com psnsSo, em caia .de; mUla' de W«flWJ!>to, .com todo o

hillia* a 'casal de*-tratamento qüe conforto e* otinlas-eccmodaçoes,no

("J.UARTO — Aluga-se em edlfl-cio recem-construldo, excélen-te quarto Com luz, agua correntee magnífica vista, por 1801000, nor.-.lacío Blair"; A rua "Sao Clementen. 109, telefone 36-6800.
(L.' 16690) 19

|.110,4|-UgUA. .... ' v. ^ «twwvw.y ^ ----- -
. paiisáo, mobilado, a caeal ou . LUGA-SE casa-recem-construl- I. SâuV? , cenhár muito distinto, em casa A^dfde dois pavimsntos tendo . A.RABTAMENXpS^ .-,,AluSam;s8

de pequena :familla; 4 rua Copa- U,âKlnda di„ú, èalàs,, tres quartoi 'A qüatro epartementos feçe^te-cabana n. 739. (L 33515J_ 31 0 dcmala dependências, com todo mente construídas, com • todo ' o
2A-SB- o apartamento 15, conforto moderno,. quai*to para 1 conforto moderno^-com tres quar»•. • . -T;,.. _, ...—1 «nncsnnn a j-Ua 5 de [ tps. -uma «ala,, banheiro completo,

133. cozinha, area com tanque pára.Ia(L: 3034.4) 31 ' '
A .LUGA-y— w —r r-  .  

A 4° andar do Edifício "Aracatl- empregada. 6008000,
Assú,. &' rua Santa Clara n; 70, | Ju*no x3o. chuves no 133

r\U.\RTO — Alug»-aò em casa defamília de tratamento, com
pcnsüo, a casal; trocam-se re.e-renclas, & rua Voluntários da i'a-trla li. 230. (L. 10858) 10
RUA Paisandú 146 —; Aluga-seem pens&o- de Ia ordem umaesplendida sala de frente e um
pequeno quarto Juntoe ou separa-dos, a família ou casal distinto,tel. 35-0913. (L 3QÍ48) 18

em CopacaBanaí a tratar na por-tatía «om o «temor Pontes.
(L 16067) 21

A LUGA-SE ótimo apartamentoarejado o confortável, no 5®andar, quarto, iulu., banheiro e co-Zlnha; preço 400?. Tels. 26-3450OU 26-2939. (L 2476) 10
ÁLUGA-SE ótimo aposento bemarejado, com todo conforto,em oasa. dc familia, uma pessoaou casal sem filhos, com direitolavar c cozinhar; tel. 36-4116, &rua 3. Mariana 126, Botafogo.(L 9573) 19
A LUGA-SE uma sala mobilada

para casal que trabalhe fóraou a dois rapazes de tratamen-to; preço 1808000. Tratar polotelefone 36-4149. (L. 33.671) 19
LUGA-SE um ótimo aparta-mento para família dc trata-mento, com todo o conforto, emmelo do Jardim, & rua Volun-tarlos da Patria n. 83, apartamen-to 1, telefone 38-6369.

(L. 33668) 19
ALUGA-SE um ótimo quarto a

casal, com mesa de primeiraordem, em casa de família alem&de alto tratamento^ Praia de Bo-tafogo n. 176, tclef. 26-1191.
(L. 2.572) 19

ALUGA-SE a senhora ou casalsem filhos, qua dô referenciasum bom quarto em casa de faml-lia; & rua da Passagem n. 100. —
Botafogo. (L 11016)- 19

A LUGA-SE casa com dois q**-í» tos, duna salas, cozin'
quarto de banho, aluguel 3,5. >,ver das 10 ás 16 horas; A -'.«a
Álvaro Ramos n. 33, casa 7

tL 3029 °

QALAS e quartoo com toao oconforto, parque para recreioetc., cxsluslvamonte familiar,
preços modicos; & rua SenadorVergueiro n. 319. (L 2175) 19
Sobrado ~A1"Base5^»0~«õ'-

brado, com 5 quar-tos, sala, etc., prédio novo, lugarmulto fresco, psrto da montanhac contrato de 3 anos; aluguel 550$;â rua Demetrlo Ribeiro n. 4. Bo-tafogo^ (L'. 33.753) 19
TTRCA — Aluga-se A AvenidaV Pasteur, uma ótima casa comtodo o conforto moderno, as cha-ves no 399-A. Trata-se á rua S4oPedro 62, loja. Telefone 23-4340.

 (L 10644) 19
TTRCA — Aluga-se, A Avenida

Pasteur n. 399, uma ótimacasa, com todo o conforto mo-demo. As chaves no n. 399-A.Trata-se & rua S. Pedro 63, loja.
(L. 8.969) 19

GAVEA

A LUGA-SE uma casa paramllla de .tratamento; á rua
Dlnlz Cordeiro n. 18, das 13 horasem diante. (L 16759) 19

A LUGA-SE um grande quartocm casa de familia, com todo
assolo e conforto, a casal ou se-
nhores de todo respeito, proximoao3 banhos dc mar. Praia de Bo-
tefogo 118. (L 11038)^ 19"Ã~LUGARSE um sebrado para fa-
A milia de tratamento, com 4
quartos, duas sales e mais depen-
dencias, proximo & praia ds Bo-
tafogo; tratar á rua S. Cle<mente
n. 55 com o Sr. Paiva. Tel. 36-
0161. (L 30380) 19
APARTAMENTOS — Alu-

gam-sc tres, um em ca-
da pavimento, do novo pre-
dio n. 1 da rua Faulino Fcr-
nandes, esquina de Volun-
tarios da Patria, com duas
salas, quatro quartos, sala
dc banho completa, copa,
cozinha, banheiro para em-
pregados c tanque para la-
var roupa, cada um.

<L 30283) 10

A LUGAM-SE um quarto e uma
saleta, com W. C., tudo ln-dependente; à rua Jardim Bota-nlco n. 832, fundos. Gávea.

 _• (L 2186)_20
A LUGA-SE um ou dois quartos,bem mobilados, a pessoas se-rias de tratamento, linda PraçaSantos Dumond, em frente aoJockey Clube; telefono 27-0484.

(L. 10847) 20
A LUGA-SE confortável bunga-

loWi recentemente pintado,com ótimas acomodações e boa
garage, com quarto para chaurfeur; & rua Jardim Botânico 117Ver e tratar diariamente, das 10ás 13 horas ou pelo telef. 26-0867.

_. (L. 23.680.) 20
k .'JGA-SE ótima vlvenda cm* ' entro de terreno, proximo ao

J <y Club & rua das Acácias 34,' u, as chaves no mesmo.
(L 25&0) 30'm PARTAL1ENIGS — Gávea —

A Alugam-se ótimos de recenteconstrução á rua das Acacias 45.
Aluguel 3509000, 880» e taxas. —
1 dem ser vis'os a qualquer ho-,
ra. Chaves no apartamento n. 5.
Tratar á rua Buenos Aires n. 44.
3°. andar. Teletone 23-4658.

(L 10C09) 30
ptAVEA — Aluga-se o excelente« apartamento com 3 salas, 3
quartes, cczinha, banheiro, w
c. de empregados. Rua Alexan-
dre Ferreira 34. Inicio da rua
Jardim Botânico. As chaves no
n. 30. (L 10730 ) 20

LEME E COPACABANA
A LUGA-SE casa com cinco quar." tos, duas salas, copa. Jardim,

grande quintal etc., á rua Tone-
leros n. 365 (Copacabana), en-
contrando-se as chaves na cata vi-
slnha Junto, trato-se ccm o Dr.
Gualter Bastei; á rua da Qultan-
da. n. 83, 3o andar. -

(L 10913) 21
LUGA-SE na Avenida Atlantl-

cai praia, em local pitoresco,
grande quarto bem mobilado, pen-são de primeira ordem, à rua Gus-
trvo Sampaio n. 209. ^ ^

A LUGA-SE- uma sala mobiladaA o fresca, para. caeal de tra-
tamento ou dois cavalheiros, com
ótima pensão. Casa estrangeira.
Não falta agua. Informações a
Avenida Atlantica n. 270:

(L 30226) 21
A LUGA-SE um,, ou, do s quartoscom .banheiro e telefone, ten-

A LLGA-bíl ótima, sala, mobila-x"*. da oom luxo a casal sem. fi-
lhos ou a"er. distinto, linda vis-
cá para Ò 'mar. Avenida Atlantica*
240 — 9U., andar, apartamento/ ,2

Telefone 27-7988. (L 168.6) 31
A LUGA-SE i Av.' Atlântica 24,
A apart 91, Lido, ótima sala Je
frente com terraço, a' casal ou
cavalheiro, (L 11064) !1

do linda vista pira o mar; á rua AVENIDA Atlantica n. 38 Alu-
fs^-nt.n r.im 'zo. ao nndar. e*ain-se dois confortáveis apar-
apartamento 13, esquina da rua
Copacabana. Telefone 27-3345.

(L 10743) 31
A LUGA-SE a esplendida casa

n. 144, da rua Aires Salda-
nha, confortáveis disposições pa.ra resldencia de família, enormeterreno. Jardim, etc. Esti aber-ta; tratar & rua Mayrink Veigan. 38, 6" andar, sala 5, das 16 as17 horas. (L 16580) 21

A LUGA-SE ótima casa mobila-A da, 3 a 4 meses. Telçfone
para 27-2354. (L. 23.552) 21
^LUGA-SE no Leme —

Prédio para grande-fa-
milia, á rua Gustavo Sam- . 
paio n. 232, as chaves en- APARaAMENTOS p"a ca"
contram-se á rua Padre sa's Alujr- "
Vieira n. 22. (L 1984) 21 desde 400$000
TMfGÃMrsE-iuTuosas-saiiT-e te quarto externo com luz
A quartos mobilados, com todo para solteiro — X^ÜÇÜÜU, a
o conforto, com, cozinha de Ia rua LèODOldo Miguês n. 169«o án.nMa Af1or.flRK± * C»

vagem, esplendida vista p^ra o
maí; á' AVenida ' ViéÜra Souto
n. i278. Trata-se no n.--270, j;11032) . 21
/71ASA — AÍusarse .por 550SOOO,^ com tres quartos, duifis salas,
quarto de empregada; cozinha, ba-
nhelros. Traspasiía-se *o< con tra. ode um ano e tres mese3,. motivo, noviagem; ver e tratar depois dà3 11horas,' á "rua HIlarlor 'do" Gouveian. 74, casa II, Copacabana. •

. . ^ . , ([L.% 10363)
— Rüa 5 de Jullio 11. '...

^ Copacabana— AÍuja-ie mo-bllada. (L 234S2)_ 21
0 PACABANA' *¦ ' —* r~Ai «jja-£e

V cisa da rua Oopaç«b3tta "
às chaves estio na ielteria e.u
frente, no n. 1123; tr&to-se k c„»í
Lopes F-rnsntíes, á ?Aven'.tí'i U.o
Branco.-1^8. -• _.¦> • i-.*21

OPÂOABÀNA — Alugam-se dois
apartamentos proprlos •' para(L 2523) 21 j casais de tiatamento, ^endo um-de

VparTAT^TENTÓ no Lido, por i frente. Owin seis peça» e te.^aço;
^ "o,,»río preçó 500S000' e ou.ro Interno com« 300SOQO —• AiU^à-se as mesmas peças,- p?oço 4008000;' aconfortável, banheira, - pequena - -

cozinha com fòg&o a gás e luz,
300Ç; & rua Harltofí n. 64. Tra-
tar na portaria, telefone 28-3051;
tem garage. . (L. 16.270) 21

tamêntos: um com 3 quartos e
outro com 3, Um talão, grandes
varandas, quarto de criado, etc.
Todos os a-posentos de frçnçe; lo-
cal aptazlvel c vista deslum-
brante. (L. 30.454) 21"a liUGA-SE quarto üiobilado,

com pns&o, para casal, 6000,
& Avenida Atlântica:n; 312, Guà-
tavo Sampaio 211, Lsme. Telefone
27-5368:"  "

as mesmas peças; preçor;i', dos Tonelercs n. .32 v
ASA — Copacabana Aluga-

ee, a rua Francisco Otav:ano
n. 52, 3 eila'»: 3 cju«.'.-tci' e mais
dependenciw». 8505000.*
, /... - ...jX,. 224,10 >_y

sais — Alugam-se ótimos I /-iopacàbaná — Posto 4 —
rv„.i„n Alugam-ee em elegan.e .pala-— rjxceicn esplendida sala ccm agua

corrente e ótimo quarto, com pen-6áo de excelente paladar, a cesal
cu a senhor de trat,?íi»°n*o; á rua
Copacabeus u. 750. .. \L 29Í01) .21ordem; na Avenida Atlantl» 654 acabana. Telefone (L. 15.739) 21 ,r icqro\ 91 r^ACABA-NA — AiJWjH c3ia

A LUGAM-SE excelentes, quartos | 27—4137. 11" iUDoo; 61 | luxiICiamenta mcbilcd-a, emA ou sales de frente, breco do . íTTSTSrmou sales de frente, preço de A PARTAMENTO — Posto>nnn 0 ofln«nnn r>am rAvolh^i.Aluga-se grande confortável,
4 quartos, demais dependsncias
na Edifício Alagoas, viveiros de
Castro 122. iL 0554) 21
A PARTAMENTOS bem espaçososA com bcas varandas, alugam-

ALUGA-SE por doía ou tres me-| se em edifício novo, com ou. sem
ses um apartamento na Ave- garage; A rua Copacabana 1(}93.

nlda Atlantica, mobilado, com re- Trata-se na rua Evaristo da ve.-
írigerador .a xadlo, com cu sem ga n. 22, ou pelo teluon~ 48-4393.
louças e cristais, telefone 27-3714. (L 3í)297) 21

(L 23195) 31 T paetãmENTOS —f Leme. Rua

1608000 a 2608000, para cavalhel-
ro ou casal sem filhos ou senho-
res do alto comercio, entre 06 Pos-
tos 3 e 8: & rua Barata Ribeiro
n. 318, 1° andar oü 3a andar.

(L 39269) 31

A LUGA-SE um apartamento am- A Araújo Gondim n. 51|53, com
A. pio, a casais sem crianças, 3 quartos, Uma eala, cozinha, ba-
com uma sala, dois quartos, ba- nhelro e quarto de «rnpr-cgaao.
nhelro e cozinha, á rua Bulhões de o'timo acabamento. Tratar:

ds Aquino & Cia. Ltda. Av. R._o
Branco n 91, 6o, salas 1v 3 e o,
tel. 23-4038. (L 23843) 21"A PARTAMENTOS -- Rua Du-
ÍjL vlvler 99, posto 2 — Alugam-
se modernos e confortáveis apar-
tamêntos nesse edifício, a.nda nao

, ahabltados,' dois' quartos, 1 saia,
A LUGA-SE uma sala ricamen- banheiro, cozinha e ,quarto__ ac
" te mobilada, com todo o con- empregados, preços razoav Ms. Tr^*•  a uma tar; P. R. -ds Aquino Ltda. Av.

Rio Branco 91», 6o, ealas 1, 3

Carvalho n. 183-A. Copacabana,telafone 37-0645. (.L. 16674) 31
A LUGA-SE excelcnto sala a pea-soas de tratamento, cm apra-

zlvel residência dc íamlila, & rua jCopacabana n. 1, posto 3.
CL. 33670) 31

forto, mesa de primeira, _ .
pessoa da 'Aveni<Sri Atlantica; & I
rua Xavier da Silveira 13, pcsto 4.

(L 2339) 21 Tel. 33-403A. (L 23814) 21

A LUGAM-SE dois quartos Juntoou separados, bem mebila-
dos, em caaa estrangeira, com
entrada lndepend:nte, fornece-se
execelente penriAc; A Avenida
Atlantica n. 146, praia do Leme,
2» entrada: A rua Gustavo S*m-
paio n. 119. .' (L 2439) 21
A LUGA-SE ura bom quarto.A muito arejado, com ou sem

mobília em casa de familia de
todo o respeito; â rua Goulart
n. 75. Tem telefone.

(L 30350) 21
\ LI .-SE ótimo apertamènto

acabado de c-^strulr, á Ave-
nlda .tlantlca 802. alugutl r.«n-
ra'. 1 iroosooc: informações oom
Graça C=uto & Cia., á rua Io. d;_ . . n f\ —  —> , .1 Af A*. A O O

A PARTAMENTO — Aluga-se
A com dois ouartos, tala, copa,
cozinha e bom banheiro, aluguel
430SOOO: 4 rua Barata Ribilro
n. 572.' (L 0j4j)_Z1
a" PARTAMENTO — Aluga-se,

um dormltorlo .e sala de ba-
nho melo inteiramente familiar;
Edifício Alcantara. 4 rua Joaquim
Nabuco n. 14. posto 6. Telefone
27-5469. (L. 2.581)^21
VVENÍDA Atlantica n. 814. em
<nL de senhora estrangeira —
Aluga-se um quarto de frente,
com terraço, mobilado, com agua
corrente e independente; preço
2003000. 9o53.V

A PARTíVMENTOS — Alugam- ;
•A- luxuosos em cdlficio ainda

2 qu.utos. £auraça v=uio oc ' Jr \ hib't-do com 2 qu.utos. £a-Março 51. Z". andar. 2^" ,a ccsinha. fila de bar.ho. quar-2951.   ' I de empregadetí etc. AlU3Uil.
ALUGA-SE um quarto mobilado! 50OÇOOO — OtaViano Hudscn -3

A c com Cíf6, a dois rapazes: tratar á rua da Constltuiçío «ae com .. .
na Avenida Atlantica 216. ?pa
tamento 53» (L. 10.957) 21 Tel • £2-2313, com o Sr. Joào.

IL 11023) 21

•grenda5 quintal;' múítá sgu:;'
ua Üft F?r"e';rt. r. £0. ,-\ . :

,..(L 2317) 21
pÕPACABANA. posto 3 — Aluga-^ se otlma casa com cinco quar-tos, tres salas, ctc., a rua FlguèU

retío r^agalhâcs n. 7, telefone 27-
4187. IL. 23.16) 21
/TqpXcABA"NA~-r Posto 2 — Ení

caia cpiifortavcl, aluga-se, a
sóiilior de ilio traumento, ótimo
aposento rr.obllàdo. Fone "27-7320.

lL. 10JJ74) 21
ÍÍOPACABANA~pM.o2 

—~AlU52-
¦> .c.e um lindo qiv.-rto moblit-do,

á pessoa distinta.' s^m pensâr; »
rua da Copâc*abau<V r.. 133. ^ido.. IL. 9289) . 21
(~SõPACABANA 

c- Aluga-se um
j quarto mobilcdo; a rua 6i-

qUelra C^rnuos n. 125. 'cara'3.
¦ tL 2C817) 21

JPDIFICIO PRAIA — Ave-
nida Átiantica n. "81 —¦

Posto 4 — Apartamentos
novos, dc máximo corifor-
to, esmerado acabamento,
amplas varandas e panora-
ma encantador, tratar —
"Bastos dc Oliveira S. A.",
á rua do Ouvidor n. 59.

(JL 30391) 21
EdificiO ^AWanU^

Ave-
Atlantica n. 992

 Alusam-se. Iuxu0£06 aparta-
mentos a famílias de alto ira-
tamento; esplendida ;vtóta e com
etmerado acabamento. T-.^(oçe:
27-5074. (L 16og4) -i
Edifício miramar — Kua
Jj DàroU Ribeiro' 250 — Alusa-
se o uníco- aparumento vago com
ótlnir-s acomodações c instalaçòes».
T--ÍC-- F R de Aquino & Cia.
Ltda. Av. Rio Brsr.co 01. 6o, salaa
V5 Tc:- "-^ÍL 23334) . 2X

(Continua na pas* 25)_
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BISPO ACADÊMICO
»:o:c —

Foi eleito, ha dias, membro
da Academia Francesa Monte-
nhor Grente, bispo de Mans.

E' o segundo prelado que ora
tem ali assento, sendo o ou-
tro o Cardlal Baudrlllart, rei-
tor do Instituto Catoltco de
Paris.

Fórá dos círculos eclesiasui-
COS e ¦ literários da sua patria,
pouco se conhece do novo aca-
demlco.' ¦

, Monsenhor Grente, entretan-
t., tem grande , e notável obra,
j4, comio historiador, orador,
critico,, moralista, gramático. Já
como, sacerdote e chefe de dlo-
cese.

Formam já sete grossos to-
mos .seus trabalhos de púlpito
e suas pastorais.

Sobre Fléchler, Joana d"Are,
Biehèlieu Bossuet, a Norman-
<lla proferiu conferências que
correm impressas.

Em tudo, revéloú-sé letrado
Íí. fino gosto, à par de homem
da Igreja, fiel ás súas melho-
res tradições; ,¦' Assuntos." velhos e que pare-
ciam esgotados sugeriram-lhe
«bservaçdes Inéditas e justas.

Ha uma antologia de primo-
cosos trechos de aüa lavra ln-
titulada Jlaj/on de Trance.

como. critico, asalnalam-^se-lhe
diis livros capitais: O poeta
Jean Bertaud e "uiha tese lati-
iz asobre o cardeal Dayy du
Terron.

Este ultimo, eontemporaneo de
Bslzac o, f.ntlgo e de Malherbe,
aos começos do século XVII,

damons-

renovação imediata do Lloyd.
, A»i é uma fonte de vida que fl
| cou até agora estagnada á espe-

ra de quem viesse resolvido a
lhar-se-la, na gra- apr^eltar
matica e 110 dicionário. „„ enerKias que Jazem
ovT-0 l^no adormecidas.
cisam ser animados por artls<
tas ou sábios.' .1 sua assembléia deve ser
composta por bons espíritos e
homens de gosto.

Como não reservar nela um
posto para os eclesiásticos?

Não é por lntermedio delfes
que se. faz triunfar na língua
6 psnsar mais puro e mais
belo, isto e, o pensar cristão?

• O pequeno salão de Conrardt
tornou-se o salão dp, França.

Por feliz concordância, Món-
senhor Grente traz á Academia

O governo e os demi-
tidos

Carta de Portugal

A NOTA

Entre as gratas Impressões, co-
lhldas no Jornadear pelo meu
Portugal, durante estes últimos
meses, visitando monumentos,
contemplando antigos e veneran-
dos edifícios,- pea-correndo, em
extasls, catedrais'e claustros de
sagrado recolhimento, ficando-
me horas esquecidas nas galerias¦  . mau £Cn1>me noras. eiqiicuiutto

Falou-se recentemente que .0 I d0s Museus, dando a meu espl-
Governo ia resolver o caso dos rito e a meus olhos a doce visão
imitidos durante os primeis |dias da revolução é cujo direi-
to logrou trluhfo perante »
Comissão Revlsora. Esta cttegou
mesmo a enténder-sè com o
ministro da Justiça a respeito
áo caso. no proposlto de en-
contrar uma lormula que viés-

seunor ureuw. mo» <* «v—^  se solucionar os casos Jà re-
todas essas qualidades, as que conhecidos como líquidos,
ela teni o direito de reclamar | Como mlclatlva tendente a

brtiiiouui» «w r—i' ,—, . ./
a nota emotiva da minha visita
ao Museu Teixeira Lopes, em
Vila Nova de Gala, no Porto.
Todo- o visitante- do nobre burgo
do Porto sabe que .dentre o.accr-
vo dos seus tezouros de arte e as
suas mais gloriosas personallda-
des destacam-se o opulento Mu-' seu Teixeira Lopes, com seu pa-
trono, ainda vivo, orgulho da arte
nacional e padrão Insigne do ge-.1. ^.. a wi 111 rn ca, ucuí v uuww-  uomo íiuciawvtt. ~ nacional e paarao insisii« uu

de seus consoclos. regularizar a situação, foi lem- I nl0 arustico, do que multo se
O bispo de Mans é, também, j;)racj0 0 desmembramento dos I envaidece a cidade invicta. Pou-

conhecido em todo o pais, pela rartorlos. Nada mais rasoavel e COs dias faz que o escol da cl-
sua men- I ai..VfV ir.nnua.nto os Diimi- I dade, as suas ma^s altas auto

tivos titulares dos cargos estão j ^des.civU ^reUs^a^^^m j ^ tem passado, em trato. In-
curtindo faculdades, os ocupan- "S, Sftla tlmo, amistoso e cordeal com o
tes atuais desfrutam proventos que o artista do escopro. os melhores

polidez extrema de sua men-
talidade, de seu coração e de
suas maneiras. ...

E a polidez, quando real,
quando é devéras, como nele,
o brilho e a flor da alma, re
prèsenta a amizade ou, antes,
traduz Impulsos caritatlvos.

O amor sobrenatural da dl'
vindade e do proxlmo costu
ma inspirar delicadezas lnfini
tf.s na vida social.

A. velha polidez francesa, que
não constituía apanagiò de uma
classe, mas que até era opera-
rios se notava, era nos gestos
e palavras como o reflexo e o
éco de corações formados por
séculos de cristianismo

gueses mor tos na grande guerra
que se encontra na França, er-
guido em La Centure.

Este só monumento bastaria,
para consagrar o Mestre, um ge-
nuino emulo de Fldias ou de Ca-
sanova. O mestre esforçou-se sem
pre por lncarnar tão puro teor de
vida, de tal maneira modelou era
sl proprlo um prototlpo de beleza
moral, êle familiarizado com a
noblllarqula dos máximos vultos
da galeria patria, como aproxl-
mado dos mais brilhantes expo-
entes do pensamento e do valor
moral das gerações contempora-
neas, que o brindaram com fes-
tlva amizade, que ,o Mestre, sim,
mereceu por todos os titulos ser
o interprete dos povos do norte
de Portugal na inolvidavel ma?
nífestação de aplauso ao Gover-
no, ha pouco realizada no Por-
to, com o máximo fulgor nacio-
nallsta. , , _

No ateller ds Teixeira Lopes
vislumbrei um cenaculo de eml-
nenclas, um solar de espíritos íl-
dalgos, um congresso augusto por

O LINDO PRETEXTO
4s pessoas de mais de

quarenta anos estão inui-
to satisfeitas com a ab-
dicação de Eduardo VIII.
E' que ele, aparentemen-
te, preferiu a Sra. Stmp-
son — que já tem qua-
Tento, emos tjiclís do Que
cumpridos e confessados
— ao brilho e ás vanta-
gens de um reinado e de
um Império...

E', verdade que a vida
começa aos quarenta
anos... Pelo menos para a
Sra. Simpson e, certa-
mente, para o ex-rci da
Inglaterra...

Esse eterno príncipe
ganha, nessa aventura
sentimental, um prestigio
que lhe era contestado e
que a coróa dos Windsors

I não lhe conseguia dar...
Além do mais, nestes

dias de incerteza para astes atuais desfrutam proventos nfu°t^ cònSagraçõe3 que o artista do escpprOi os me ™W dias de incerteza para as curando erguer,
nababescos, haurlndo sosinhos recebido vulto, ^^f^ S^Sanat, dinastias de qualquer es- buco, uma. obra
rendimentos que üarlam com em sua; vida), por terminar sua anos. ^ _T,,nr,Mplro. TeofUo Bra-| pede, o seu sossego, como /II1Q 0Cf drendimentos que Cariam, com I êm"su"a: vida) por ter;"1^"^ I ^ero?'JunqúêíroT"íêõfüõ Bra-1
folga para a subsistência de dez carreira de docente da i-SoOla I Bento Carqueja, D. Carlos
famílias numerosas. A estatlstl- Belas ^rte5' fiímirado nela lei de' Bragança, toda família real
ca ai está e confirma essa | da Idade, determinado palmela e tantos |Idade, d«€^";aa°lo?f£7caçâo Duques de Palmela
apreciação em todos os I doN^ritoMC.mai!istlríonotó outros, Ir-
termos. Alguém Já classificou-o de 35 anos..«wnldM, em mo # ^ verso, de

dlstlngulu-se, como o
teou Monsenhor Grente, por sua . ^-Monsenhor Grenteoratória, manltestada em _____ 

Já classuicou *o de ;35 anoS,* em m» m_ e do verS., de
regime de — democracia dos mesma catedra. le»brou-se üstas 

oòn^grado, mesmo vuUos
mõrgadòs — e o caso dos car- 0 seu magnífico I dP mór destaque na cena portu-
torios constltue. uma prova toe, a asce"®a,^f"Jar®a ® wmeiro gúesa, como os irmãos ^Rosas,™,s d. i-w. a.i .Ajyo gígsS»383SK

Quando ê que sobrará ^mP° ^^A^oía^e^eto Artes fi- trato, oferecido ao Mestre, sem
¦o de coraçoes lormaaoe ^ i aos poderes públicos para P«n- cou' guardando o culto do seU ^^n^am e^carinhosal de-iculos de cristianismo. sarem um pouco n0s demitidos, reconheoimento ao 'laureado ar¦-] queilá uma teorla ln-Perdura ela e se manifesta, 0Qm os direitos reconhecidos tlsta, em uma lapide, deoorada dicato . sumldades de todos

em maxlma plenitude, na pes- I - —«—= - i smi marristerio. Ej o | . * - —

Por essa polidez refinada fi-
lia-se ele aos grandes bispos
do ssculo XVIII que tanto hon-
raram a Academia e lhe foram
6 primeiro brazão.

J& tratou da defesa e Ilustra-
ção da língua.

O seu opusculo — A compo-
sição e o estilo, 6 compêndio de

.famosas homellas
Abjurou o cilvlrújmo,. orde

aou-se paire catolico, chegan-
dó , ás maib altas dlgnldades da
Igreja.

Dsvèm-se-lhs um tratado de
Rjtorlca, úma parafrase' dos
Salmos,' além de numerosos es-
critos sobre missões dlplomati-
eas de que se lniumbiu.

Quanto a Jean Bertaud, tam-
bsm padre e bispo, exalçou-se
eomo poeta, na n-.esma época
daquele.

Bolleau louvou-lhe a pureza do . .
«stilo . e o multo que contribuiu I l0"
para o aperfeiçoamento da lln- I Em Quas obras
gua. nacional.

Estudaram-n'o Sáint Beuve,
Brunévlére, Faguet, após us
qUals-Monsenhor Grente o sau-
dou como precurscr de Lamar-
tine.

Ulvillivi mu. '* , ,
x? nl finda vel de sumidades de to aos

na aula do ®,®un^a^at®rJss'oa da os quadrantes do pensamento.
goyerno dacldade, napMso^d I ndo pQr aquelas salas Cm
desT Conrela. nome' a°dmlrado^

daml^^^Cidader Oriti com o I Senti ainda a irradiação da_sua

[ pela Comissão Revlsora?

X maior lição do liberar
lismo inglês | aallia da pwacie-Só1™ destas I «te'aíravessar os oceanos, pas-

Póde-se. com excelente logl- pensa.mpto.o exaltado ^eestu. Lar muito além das fronteiras da
ca. sustentar que 03 méritos r"para^percprrei | na^o, prosetando-se no Brasil

pecie, o seu sossego, como
terceiro marido de uma
bela americana, é sempre
maior do que como rei da
Inglaterra—

A doce vóz de Mrs.
Simpson é mais agrada-
vel e mais tranqüilizado-
ra aos seus ouvidos do
que o "God save the
JCÍTlQ,f •••

O rei, de tanto ouvir
as palavras do hino, quis
realmente se salvar... Sal-
var-se da etiqueta, sal-
var-se das massadas da
côrte, salvar-se das pesa-
das responsabilidades do
reino, salvar-se das sur¦
presas do futuro...

Mrs. Simpson foi um
lindo pretexto...
BENJAMIM COSTALLAT

O teatro no interior do Brasil

Ha alguns meses tive eu ris, que, em outros tempos,
ocasião do escrever acerca de I viamos representadas em cer-
uir. grupo cia cantadores do tos colégios do Recife.
Nordeste. E. no artigo que Entretanto, em tais espe*
então publiquei, tive ocasião ctaculos ás vezes pode surgir
de aludir aos teatrinhos do I a revelaçao de algum real ta-
interior dos Estados nordes- lento. Apoio Correia, ^quotlnos, pois em alguns deles Já atuou com tanta naturaUdada
£3 haviam exibido aqueles na "Bonequinha do seda ,
cantadores* I iniciou~se» se nao me ensano^

Agora recebo um numero do num desses teatrinhos de ço-"Nosso boletim", que Justa- legio. Foi nos espetáculos dô
mente me elucida acerca do fim de ano do Ginásio Aires
teatro no interior de Pc.-- Gama, sob a direção de Al-
nambuco fredo Gama, que ele íez oav "Nosso Boletim" é uma pu- seus primeiros passos como
blicação que tem o seu valor ator.
informativo. De resto, devo dizer quo

Exista no Recife (não sei I Alfredo Gama possuía uHla
se o leitor esta informado curiosa vocaçao teatral. Ele
disso) uma sociedade teatral, viveu e morreu como educa-
intitulada " Gente Nossa". dor, porque no Recife nao
Fundada em 1031, essa socie- encontrou ambiente para a
dade congrega todas as pes- I sua verdadeira tendencia.
soas que, na capital pernam- Essa seria, antes, o Palco.
bucana, se interessam pelas Considerandoi que o te&tro
coisas da arte cênica. Ali se deva ter sempre uni ^íimedu-reúnem algumas ssnsibilida- cativo (como temos sempre
des delicadas e subtis, seja de feito, na Comissão de Tea-
autores, seja de atores. E è tro, ultimamente organizada
essa gente, cheia de bòa von- pelo Governo da RepubUca*
tade e de sonlio, que vai pro- eu nao posso dizer que os
curando erguer, em Pernam- teatrinhos do interior de
buco, uma obra que, aqui, no Pernambuco tenham uma.
Rio, ó o proprio governo fe- grande vantagem publica ou
deral que está empenhado geral. Tambem o exame do
em criar. um tal ponto nao entra noa

No Boletim n. 7, do "Grupo intuitos deste artigo.
Gente Nossa", verifico uma O que eu quero reparsyí
coisa interessante: em quasi aqui e unicamente este fato.
todo o interior de Pernam- e que a Bxistencla de tento»
buco existem teatros, onde se teatrinhos no interior de ?Br
dão representações ás vezes nambuco deve cor
bem concorridas. a uma espontanea tendencia

Goiana, por exemplo, a ve- do pernambucano para a arto
lha cidade que Adelmar Ta- de representar. - „rtTV1
varos cantou em versos tão Como o mesmo
formosos, possua um grêmio ocorre, com igual cj
artistico- Tal associação, qua lhante intensidade, no B.a
foi criada sob a invocação do sil todo, P°dsmo; facilm.n^.
nome de Peixoto Júnior, esta concluir que o_ b.asileiro Um
ali construindo um bonito alguma vocaçao r.al para o
teatro. Pela planta que vejo, teatro. . ,
esse teatro pôde ser classlíi- Essa ^
cádo como opulento, para recer parado^al^osolhos
uma cidada do interior rio sistemáticos rit^ador-o «o
Nordeste teatro brasileiro. _

Como Goiana, muitas ou- Já é tempo, porem, falg"0"tras cidades ds Pernambuco formarmos um juízo laibo,
têm o seu teatro. Palmares com referencia a liipoi,es^
o tem, Garanhuns o tem, teatro em nossa tara.
Gravatá o tem. Têm-no Ca- Devemos
ruarú, Canhotinho, Quipapa. coisa pelo teatiglbrasileiro.
Muitas outras cidades per-]— sobre isso nao ha duv ^.

Semailles et
semeurs, e Aux parents, expo-
slçâo dos vícios atuais da edu-
cação familiar patenteou éle o
seu zelo para que se conservem
nas gerações novas, não só tudo
quanto fez a grandeza das le-

••i tras patrlas, sinão, sobretudo, a
Assegurar, disse ele, que Ber- retidão de pensamentos e sen-

th ud precedeu-, de alguma sór- | tlmentos, Isto é, durante séculos,
te Lamartlne" n&o significa a

te logl- pensamento exaltado . ^ além das fronteiras da
ca. sustentar que u, méritos r^^pe^coVei nação pro3et.ando-se no Brasil
mais altos e as virtude mais ^ naves do vallosissimo M^eu\ de^modoa maquete

 preciosas de um regime nunca Teixeira Lopes. rio monumento do General Ben-
sição e o estilo, é compêndio de ^ patenteiam melhor do^que l,o3o de ®°tr^a'fa^Ssaie°nC"™ to Gonçalves, o herói da Repu-
princípios e conselhos, adotado nos periodos de "f - quan^° I ^aia de bots-vfndas ao vlsi-1 blica Farroupilha monumento

%ei!FSSrrSàr ÈI&SHEHS |»rIia^lhe atraído a aten- Considere-se, por exemplo, yi^em Senhora dos Re- lindas portas de bronze da Can anonlmato< através de comenta- Evidentemente, as peças le- que a nosõapomilaçao anu
Ü P F.ns que acaba de suceder na 1^- I ^ios mais uma estatuetas nol delaria ^0^^°/®^'^"! rios nas c°1Unas aos I vadas em tais teatros, são de fato a arte do teatro,

glaterra. 3' preciso que se re- frondoio parque, á frente, _onde Lope>C0IS0 ^poáe- 
Jornais, os auxiliaram na as- modestas, são pobres, são hu- . .^.^^^"cidadet do inte-

troceda vários séculos na his- destacamos uma | J?la escapar-me um avultado nu- cençao, fruto, nüo raro, apenas mildes — .sa° "s ÍU" SP'm 0 evidencia-
toria des?e pais, afim de en- de bispo, sob um arco' mero de retratos de escritores, da boa vontade dos que lazem cuias. Piliam-se, nao raro, rioi, be MUciO LEÃO
contrar un, conflito semelhan- ta.e.á esquerda, a. porta aberU dlplomatas brasileiros os grandes homens. | aquelas comedlazlnhas pue- 
te de sentimentos coletivos, um da da oficina, ao primei - q ue n&o se qulzeram P^var do porque a verdade é que al-
er.trechoque igual de tenden- aturdido com a pro- goso' esteticç de= uma^ita ao nsdos nossos estadistas o

- tradições,. de praxes, ^i^deobras de arte escultorl- Xve- são multo mais pelo que deles
.-se os representantes ca, al acumuladas. Parecia-me I ^ quanto3 mais entra-1 d^ camararlamente^ os Jor-

veleidade de estabelecer para
léio entre os dois poetaa.

Falta a Bertaud a inspiração
larga, espontânea, entusiasta,
a onda rapida, abundante
límpida, .de sonoro e harmonlo-
so murmurio que se admiram
em Lamartlne.

Mas, lrm&o' deste em melan-
eolla, teve de comum com ele o
dom da elegia clsmadora, a arte
dè: exprimir seus sentiméntõg,
mediante, tintas discretas.

Fazendo gemer 03 versos, em
Botas velaaas e edulcoradas.

Antes de Lamartlne, aílrmou
Çue:$ur. celle terre infortunie,

Oú tom les ueux, verseni Úes
pi eurs.

La lyre ne no-js ]ut donnéà¦ Que pour endormir nos aoj,-' - leurs
. Traduz a tristeza das remi
niscencias,. (.melhor das sauaa
aés) coiVi emoção tio enterne-
clda que suas estrofes volvem
espontaneamente á msmorln,
quânclo ã "alma se ateni .ás íe-
Ucldades passadas.

¦ A simpatia de Monsenhor
Grente por Bertaud nAo lhe
prejudica a clarlvldencla, ou,
•ntes, uma te apoia na outra.

Monsenhor ' Grente mostrou
• ponto em que Bertaud atinge
Lamáítlne, nas suas . . poesias
religiosas, pieludios das Har-
moilias.

. No ano em que, a proposlto
<o centenário de Jocelyn tánto
fip celebrou o ebu autor, que
parecia esquecido pelas no-
Vas gerações, l'ol oportuno e.o-
car seu prcdecessór.

Manife.tcram os intelectuais

tlmentos, isto é, durante séculos,
a regra dai' belas obras c das
belas ações.

Ando.u, pois, bem Inspirada á
Academia Francesa chamando
para seu grêmio o insigne pre-
lado.

Também a Brasileira Já ele-
geu dois Ilustres Arcebispos:
D. Silverio Gomes Pimenta,
cadeira XIX, — patrono Joa
qulm Caetano, ora ocupada
pelo Sr. Gustavo Barroso, ten
do-o sido por Alclndo Guana-
bara, e D. Aquino Correia, ca-
delra XXXIV, —¦ patrono Sou-
sa Caldas, primeiros ocupantes:
J. M. Pereira da Silva, Barão
do Rio Branco e Lauro Muller
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A redação não assume -
responsabilidade dos concei-
tos emitidos em artigos de
vidamente assinados. Tam
bem não devolve originais.

Pedimos o obséquio aos
nossos assinantes de re-
formar suas assinaturas
antes do fim do mês cor-
rente para evitar demoras
na remessa da folba.

Divl'dlram-se os representantes I ^ ai" acumulaTas. Parecla-mel varro^ste^ Leopwao^oes,^^ camararlamente os jor-
do povo na maneira de enca- ver desordem na disposição aes- com encantado prazer, no nals do que pelo seu valor m,
rar as atitudes do soberano, e alinhada <5®ta"í?!!.e1hSeS mem- relicario artistico de Teixeira trinseco.
não se dividiu menos o proprio tos. ™ lonados, tábuas Lopes! B em face do museu-

líÃ-oT A b®*
r a Imprensa Inglesa, Uberrima COnputo, confuso, inestrlcavel, espécimes de arte plctorla, o giro do papel-moeda nacio
como sempre em reiaçfio a tudo atordoante. Mas logo cai em ^ ^ consagrados pelos mestres nai, até 30 do mês proxlmo pas-
quanto se relaciona com 03 as- mim. Na aparem*. da pintUra, como tantos dos lau- sado esteve representado por
siintos políticos, refletiu com descortinei a m l ' 

de reis, dos prêmios, das medalhas. 56142^45 bUhetes, na lm-
aosoluta fidelidade todas as P^Llas de uma oS-mn- das condecorações das mensa- pQrtancla total de réls .. 
correntes que se haviam forma- \ sê enC0ntram muitos gens^das honrará que^^lhe ofel 3 919.563.977$5oo, computados os
do na esféra da opinião pu- d0s estudos definitivos de famo- K^amor filial. 592 nül contos de emissão do
bllca. sos trabalhos do místre e estes Jado dQS £eus primores da Banco do Brasil, a qual foi en-

. guardam posição demarcada. Sao nma melosa exposi- campada pelo Tesouro em 1931.
E- preciso notarquediversos !^nJtesle um opulento mu- a^ 

^aa^sa dTnna^S- Ém 31 de Outubro ultimo a
quotidianos de Londres opina- seU- Ao lado. portm, robre ca a I ^ ^ pequenas esculturas, de olrcuiaçâo foi fixada em réisram sobre os átos do rei e mes- letes 0u bancos üe tra stâo figuras tipicas, regionais, de ln- 3 g49.456:387$500. Do confrontomo se lhe dirigiram com uma tentem-se-nos obias que^ teressantes cénas rurais, etc. I ' - ' -
energia onde um pouco Já se sendo e^uipidBS.:Ha m q I ^ da iavra de seu pai.
insinuava de f sverencia, en' ^°^Squee, V ainda aguar- iE como máximo tributo do seu
quanto outros adotavam des- dec|,sao dc ierdas e des- araor filial. criaçao surpreen-
envoltura idêntica relatlvamen- memoriadas comissões, como a dente do seu coração, o grupo
te aos membros do ministério. d0 gr£mde compositor Alfredo nndo, afavel, sorridente_. dos seus
Náo ee registrou, porém, a me-. 0u as' de estatutas que, ha veihos pais, na expressão da sua
nor medida coercitiva, ou mes- multo esplendem sua maravilho- beat.ifica velhice. Por baixo des-
mo de simples 

^moestoção, 
a 
^^^vl-bS de^genlo de Cas-

respeito d03 primeiros oj dos PQrlosos em concurso pubUco. tr0i £Ubllmando. condlgnamente,
segundos- ue „ facn entusiasmo de com estro de altura a altíssima

Assim, poderão os cétlcos dl- | momênto a pouco e pouco se |ajma de Teixeira Lopes, culti-

m'nlsterío publico, em casos i
excepcionais, a Iniciativa do di- 1
vorcío.

DE BUENOS AIRES )

Navios para o Lloyd
A.nuncle-se para breve a re-

novação total da frota do lAoyà
Brasileiro.

Manifestaram os intelectuais A noticia enche, decerto, de ln-
empenho em que Monsenhor dhivg contentamento a quan-1- fine MrvIlTtí (Ifl.Grente componha em seguimen-
f a Bertaud, u:n Lamartlne,
tarefa paru a qual provou pou-

tos se utilizam dos serviços dá-
que!a empresa do Governo para
a.z suas viagens e transporte ae

zer que aqueles sucessos anun- evap0rou, deixando' para melhor
ciam a decadencia da realeza oportunidade, ou para as calen-
b-ltanica, e avançar, até pa- das gregas, a sua efetivação,
rodiando Shakespeare, de cita- Noto, no P'>rp?s^,r,íi®n.,°
ção obrlgatoriaj no caso, que "da""arte da escúl-a Inglaterra de hoje lembra, I P^a POr ventura a, mais difícil
por determinados aspectos, de dominar, pois pertence-lha
aquela Dinamarca tão dura- como infundir vida anlmlca.
mente criticada pelo príncipe espiritual, sensivel quasl, á ma-
Hamlet... teria bruta e informe, noto as

diretrizes ^o gsnio do mestre, o
Mas, da democracia e do 11- geu CU|fc0 ^ belesa espiritual, r

berallsmo que naquela cerra sua centelha, religiosa, esplrltua
predestinada se praticam, é - I lista, em tantos espseimes de
se obrigado a falar agora com arte cristã; a ternura do seu co-
respeito maior do que nunca, d0s seus petlzes o
porquanto uma e ouao se con- |e tog mesm0 na expressão tor-
densaram na maior de todas * . ««veiosa do seu famoso

Cartí; como a nota vibrante do
seu patriotismo, entre outros
muitos trabalhos, entre tantas
figuras históricas, a de Nun' Al-
vares Pereira, no seu tríptico
admiravel, como nesse Inspirado

as lições ao resto do mundo.

VMiW.fc. J/U4 W V I WM |/VW .
sulr capacidade, tanto ao pon-1 mercadoria pelos portos CO
to cie 'vista poaUco, camo ao . imepso litoral da nossa terra,
reiigiòco. Io Ll°yd era. até bem pouco,

| uma cara UC Jjcumo iJu&t» : [icimauv *w la-».».— Kotièiando a e»e;cio de Mon- » Q ar Nin^iem ali podia per- são cias despesas. E, assim,
v.íhòí» Lnfnlí. Si*. .lajin ..^¦ar.iontin.vla • r g il li n

O segundo orçamento
da despesa |aQnutBre„w

O recurso inelutavel ao refor- monumento aos Soldados portu
ço das verbas do orçamento vo- _ de 

"eô.TTõIÕoOSOOO para
tado pela Camara dos Depu- de dotações do orçamen-
tados anula por completo o es- Fazenda. As verbas dou-

a. até bem pouco, forço do Poder Legislativo em- ministérios também exigi-
de pernas para j peniiado no tentido dâ compres- _ lr,ual provldencla. Quer

auiiu. uc —i--—,
vando, perenemente, o seu amor
filial. E ao lado um lindo rellea-
rio do secordações paternas. Tu-
do sob um portlco' de templo,
que nem siquer falta, no tlmpn-
no. uma Imagem da Virgem so-
bre dourado mosaico.

E fico — eu por aíiui. Ha tan
to que ver no Museu Teixeira
Lopes, aí se reúnem tantas pre
ciosidades do genial escultor, co
mo especimes requintados de
outras artes, em ceramlca nacio-
nal e estrangeira, em mobiliário,
em pintura, em numismatica.
em mlrlades de recordaçoes de
personagens Ilustres, que, afinal,
seria rematada estulticle querer
dar-lhes noticia de tudo. O qu«
toscamente vai dito, nada mais
traduz que o meu encantamento
de uma tarde fria de Novembro.
Para finalizar ainda tive a sa-
ttsfação dc entreter amavel pa-
lestra com o grande Mestr*.

PADBS MARIO COUTO

dessa parcela com aqueloutra
resulta uma diferença de réis
70.112:590$000, ou seja o lm-
porte da inflação de Novembro.

A emissão da Caixa de Amor-
tlzação, no citado mês de No-
vembro, atingiu a 410.112:500?,
sem Incluir aí a importancla de
13 mil contos destinada ao tro-
co da moeda dilacerada. A lm-
portancia de 410 mil contos foi
para a Cártelra de Redescontos
do Banco do Brasil, e sua ernis-
são teve por fundamento a lei
n. 160, de 31 de Dezembro de
1935. Os restantes 112:500$000
correspondem ao troco de notas
da extinta Caixa de Estabiliza-
ção por bilhetes do Tesouro.

Se a inflação demonstrada ó
dc 70.112:590$000, isto

O revisionismo húngaro
Agora que tanto se fala em

revisionismo dos tratados que
mutilaram a Hungria, é opor-
tuno consignar o numero exato
de húngaros que foram anexa-
dos a outros territorlos.

Segundo os cálculos do nota-
vel lingüista francês Meillet e
do seu auxiliar, o Sr. Tesmiére,
a cifra dos húngaros anexados
em 1920 é de 2 milhões e meio,
assim distribuídos: 745 mil á
Tchcoslovaqula, 472 mil á Iu-
goslavia e um milhão e trezen-
tos e vinte e seis mil á Ru-
mania.

Segundo autores alemães Ce
nota. viviam na Hungria, an-
tes da guerra, 5,380.000 slavos,
7.949.000 rumalcos, 2.037.000 ale-
mães e somente 10,030,000 hun-
garos. Isto é, quarenta e oito
por cento da população total.

-V--UMA carta sem assinatura,-1-' recibo esia pergunta: se
não concordo com a grafia
S&ptcmbro, de que usou o nosso
grande Rio Branco nas suas
üjemerides Brasileiras.

Concordo, não usando, porem,
dela. , ,Concordo, porque, obedecendo
á etimolosla do vocábulo, Se-
ptembro e a grafia e:;acta.

Mas não uso dela. porque o
 _ costume, que faz lei. firmou

provem I Setembro.

seahòr uiente, o Sr. Jeau
Bnula-el, na Vis Caihtiti&s,
aa-lnalou q-a cisa eleição cor-
respondia de modo tüo conve-
mente e justo aos mclnoies
votos dos fundadores da Ilustre
companhia que, sem restrição,
se devia qualificar d: ideal
*s*a eleição.

A Academia, na sua orl;cm
nao passava de um saião, no
cenito de A.ris, onde se encon-
travam alguns homens de le-
tras ue um mérito. — declarou
o cronista Pelisson, — multo
acima co comum.

Notou este ainda que cs con-
verjaçccs dessa gente, sem ou-
tras leis qae as da amizade,
rejiiltm tuúo que a sociedade
aos ei.pin.os e a vida racional
o.erscein de mais doce e mais
encantado!.

Palestrava-se sobre toda es-
pecie de assuntos, noticias, col-
tas lllerarias e artísticas.

Foi o que se deparou ao car-
«Jial Richelieu. quando o gran-
0 ministro resolveu transfor-
mar a Academia em corpora-
ção "oficial para a defesa e
Ilustração da língua francesa".

Dt então cm diante, traba

manecer por inuilo ttmpo
por melhores Intenções que tl-
vesse de renovar tudo aquilo,
de arejar, de melhorar a ve-
lha companhia de Vapores que
vivia em constante de/ictt.

Com a entrada do Almirante
Graça Aranha para a direção j
daquela empresa, parece — se é
que ainda existem milagres —
o Lloyd tomou um novo e aus-
picioso impulso de vida pro-
prla: reduziu as suas dividas,
pagou em dia os seus empre-
gados, e restabeleceu, aos pou-
cos, a confiança que lhe havia
sido retirada da parte do pu-
bllco.

Agort fcla-se na sua com-
pleia remodelação material,
com a compra de novas unida-
des que deverão dentro dc bre-
ve tempo substituir as que hoje
ainda arrostam os perigos do
mar com a sua anclanidade, a
sua ferrugem, o seu desconjun-
t mento...

Não ha como assinalar aqui
o mais Justificado motivo de
Júbilo pela novidade da reno-1

-— —¦ —fT-—. • , i-so dizer, portanto, que os cre-
cora orçamentaria redunda suplementares somados dl-
numa licçio. retlnho avultam e dão corpo ao

A despesa do pais deveria, ser d orçamento da despesa
fixada a rigor, com absoluta ho- ^su ...
nestidade, de modo a precisar da Republica,
se o " déficit *• real do orçamen-
to, fosse qual f06se o vulto de
suas cifras.

Essa politica financeira de yl-
ver és claras concorre para for-
talecer o credito publico e ins-
pira a melhor confiança nos go-
vemos.

O expediente sedlço a um or-
çamento hipotético, com o apê-
lo Insistente e Inexorável & su-
plementação das suas verbas,
acaba comprometendo os cal-
culos aleatorios de quantos co-
laboraram na manipulação das
contas da Republica e desacre-
dita o regime de controle dos
gastos da Nação. A essa altura
do século XX, e, quando as
elites brasileiras atingem o al-
tiplano duma cultura respeita-
vel. esse regime de contas **de
chegar" Jà se não compadece
com o gráu de evolução do es-
plrlto nacional.

Ainda ontem dava entrada na

Um amigo dos jorna-
listas

O Almirante Protoeenes Oul-
marães. que durante cerca de
cinco anos dirigiu a pasta da
Marinha, prestando relevantes

I serviços à sua classe e & Nação,
I sempre foi. no exercido da-

quele elevado posto, um amigo
dos Jornalistas.

Os seus gabinetes sempre es-
tiveram abertos aos homens de
imprensa.

O Ministro da Marinha re-
cebia a qualauer hora os repor-
ters e os atendia com presteza,
dando-lhes os informes sollci-
tado? com a melhor boa von-
tade.

Os Imprevistos di política
afastaram o Ilustre ministro da
gestão daquela pasta e leva-
ram-no ao Governo do Estado

J UUilU pdcft uunuuuv  I 
vação da frota da empresa da 1 Camara dos Deputados a men
Praça Servido Dourado. I sagem do Governo solicitando a

Nós temos necessidade dessa concessão de um credite suple-

tos com relação aos que vivem
da pena.

E o Palacio do Ingá se tornou
acessível aos profissionais . da
imprensa, tal como o era aiuea
o Ministério.

E embora o melo fosse dlver-
so, embora os Interesses polltl-
cos se entrechocassem, provo-
cando atitudes capazes de me-
llndrar susceptlbllldades, nem
por isso o Almirante Protoge-
nes Guimarães alterou a sua
proverblal boa vontade para
com os que vivem da árdua
profissão.

Agora S. Ex. veiu dar mais
um testemunho de que de fato
é amigo da classe que tantos
exploram e tão poucos sabem
considerar devidamente.

Assim é que S. Ex. sancionou
o projeto da Assembléia Le-
glslativa Fluminense e de au-
torla do Deputado Clodomlro
de Vasconcelos, mandando fazer
uma redução de 50 °lc nas ma-
triculas e todos os emolumen-
tos cobrados pelos estabeleci-
mentos de ensino do Estado, em
favor dos filhos dos Jornalistas
e dos funcionários estaduais e
dispensando de qualquer paga-
mento os que forem orfãos.

Este gesto do Almirante Pro-
togenes Guimarães merece re-
glsto especial, pois não é vulgar

—  - , "jj0 
latim, o nome do dito mês

do resgate de 40 mil contos, em é Septemi,er, e a sua radical e
virtude do recolhimento desta septcm Csete).
quantia, feito pelo Banco do E Vem dai escrevermos septe-
Brasil, a ser incinerada, por que nario, septuagesimo, etc.
é oriunda da venda de Obriga- l^slm. tS^oficiaTíõ?!.:ções do Tesouro emitidas nos f^0^°=lçâo de 24 cie Feve-
termos do decreto n. 21717, ae re»ro (j^ revogada) t concordo
10 de Agosto de 1932, e de ju- em escrever-se Setembro, com p,
ros vencidos por esses títulos embora eu o faça sem a lnter-
aue não foram colocados, e calação da dita consoante•
rs».»=»»«. «"^utrsu»"? jssiss
ã Caixa de Estabilizaçao pelo Setembro, sem p. e septuage-
Banco do Brasil a titulo de res- I síjjiq com p.
rate de promissórias emitidas e dirá bem, desde que nao se
rv»in Tesouro atenda á razão de que septuage-pelo Tesouro. s£mo ^ conserva proximo da

A circulação da Caixa de Es- orlgem latina, ao passo que o
tabilização, em 30 do mês ante- | uso afastou dela Setembro>.
rlor, ficou reduzida a réis
20.895:0005000.

Estes dados pobre o nosso pa-

>0 lliüOCVJU. uuu 
Pela mesma razuo. quasl to-

des nós escrevemos igreja, — e
não egreja. como exigiria a etl-
mologla, pois a palavra vem deinstes aauub mologia. pois a pa

pel-moeda são divulgados em ecciesla, 110 latim, — _ao passo
primeira mão pelo JORNAL DO qUe todos, sem exceção, escre-n^lfrl/rctlrn O nao tClC-brasil.

uue iuuw cs... ».«»«,—- -
vemos ecclesiastico, e não icle
siastlco.Mas não se detenha o meu
amavel missivista em catar lio-Ac Ipíc «sobr** O divorcio I amavel uiu»í.io«. ^—-- ---AS leis suu I g^gmos desse genero, pois os en

Dentro em breve sera modl- c0ntarà & farta, em todas as
ficada a lei sobre o d.vorclo j línguas.
na Alemanna

Muitas vezes uma palavra,
num. determinado circulo so-
ciai ou em um agrupamento
humano toma significação di-
vsrsa daquela que realmente
tem na linguagem comum ou
generalizada.

Observo este fenomeno /2t$
Conferencia Inter-america.nct
da Conferencia da Paz.

Assim corno o nosso Sc*
nado Federal possue uma Co-
missão de Planos, aqui, d€9~>
de o primeiro dia da Confe-
rencia, foi nomeada uma co-
missão de Iniciativas, impor*
tante agremiação, pois ficoa
composto de todos os presi~
dentes das delegações, o qua
me parece contraproducente,
desde o momento que soube
do verdadeiro e util intuito
desse comitê.

A comissão, ao contrario do
seu titulo, não é organizada
para ter iniciativas, para en-
tregar problemas ou teses á
Conferencia. A contrario dis-
so, ela será uma barreira, ou,
melhor, um filtro de iniciàii-
vas, somente permitindo que
vá ao plenário aquelas que
não forem^uscetiveis de per-
turbar a paz, da Conferencia.

A. utilidade da função ó
evidente; o intuito da cria-
ção do agrupamento 7nani-
festo. Efetivamente, verifica-
se mais uma vez, aqui, em
Buenos Aires, que os povos da
America ignoram-se, Segui-
mos, em telegramas diários e
pelo radio tudo quanto se pas-
sa na Europa e mesmo em
outros continentes. As noti-
cias que temos da quasi tola-
lidade dos paises americanos
são insignificantes.

Impunha-se, portanto, WRfl
Comissão do genero da quê
tomou o nome dc Iniciativa»,
adotando, porém, uma deno-
minaçâo mais expressiva OU
mais de acordo com a função
pois o que se deseja é con-
ter iniciativas e n&o animar
iniciativas.

i Deseja um exemplo, multo
eloauenie, tomado á nossa?

A idéia dominante no III I j^mto poucos serão os que
Re:ch, sobre o assunto, é que ^rev^m egual, que vem do
o Estado é Interessado ma- latim acqualis. lMl,Mlrm-^
nutenção de famUla, só- Quasl tedos escrevemos
mente se ela é sa e o aj.rdo mesmo os que assim fa-
e harmonia reinam iij ia". E" zemos> escrevemos inegualavel, e
melhor dissolver um u. j -asa- não inigualavel. como a lógica
mento do que procur.. -lva-lo exigiria,
a todo custo, em vista &e razões i g^^dUVida!de ordem religiosa ou outras. Ma3 „ costume estabeleceu a

A nova legislação nãc só ¦ regra, mais poderosa do que a
conservará os motivos clássicos ioclea. ^ iloglcos „ raros
de ruptura dos vínculos matrl- escrevem egual, procurando
monials (adultério, abandono do aproximar-se da etimologia?
domicilio conjugai, moléstia j Não.

da Rio.
A mudança de setor não a!  -

terou, porém, os seus sentimen- que os nomens pub.icos quando

mental) como admitirá outros,
de ordem geral, tais como o
desacordo dos caracteres, as dl-
vergencias de idéias religiosas e
políticas. Ela admitirá também
o divorcio entre arianos e is-
lielitas, sem motivo especial.

Uma das inovações mais sa-
llentes será a de atribnír so

INUU. nf-imPorque esses mesmos grafam
desigual, e não dcscgval.

Escrevamos, portanto, com as
regras que o costume firmou e
cs" doutos aceitaram.

E' o que devemos fazer, em-
quanto não se organiza o \oca-
bulario oficial em projeto.

Es?e terá mais força que a
Icgica e o costume.

Terá a força da lei. — D. B.

Também não me parece fe-
lis determinar-se que façam
parte da agremiação todos os
presidentes das delegações,
porque o resultado será o
mesmo que aquele tido como
inconveniente. Se tomam par-
te todos quantos têm direito
de voto, no plenário, é logico
que poderá chegar ao recinto
desse plenário e ser aprova-
do projeto que os "leaders ¦
da Conferencia julgam incon* •
vcnniente ou pertubador. J

A Comissão de Iniciativaâ
(especie de porta fechada ott
que se fecha) não deveria ser,
tão grande. Nunca, ri urrut
porta ocupando de todo umtt
vasta parede—

OTO PRATERB3
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WlViÉSmS NOTBCIAS

No Catetc, despachou ontemcom o Sr. Presidente da Rapu-bllca. o Sr. Marques dos Heis,Ministro da Via<?ílo.?
. O St*. Presidente da Roputll-câ^recebeu ontem, no lJalRcÍo doCalete, n» hora destinada A nu-tilisnela r.o» membros do PoderIjegtalatlvo. grande numero deChutados e senadores.
Chegado da Inglaterra, onde èadido comercial, a Embaixada doBrasil» apresentou-.se ao Sr. Pre-sldentc da Republica, o Sr. Ju-11o Barbosa Carneiro, recente-mente nomeado cheio dos 3orvi-

ços Comerciais do Itamarati eclretor Executivo do Conselholiderai de Coi^-rcio Exterior.
Em comissão, vários membro:tíi) Conselho Federal do ServiçoPublico Civil estiveram ontem naEala. de Imprenca' do Catette,afim de fazer uma visita de cor-tezia aos representantes dos jor-nais, cariocas acreditados junto4.' presidencia da Republica.Usou da. palavra o Sr. MoaclrBrtgg,, que interpretou os senti-mèntos dos seus companheiros detrabalho, tendo respondido, emnõme 1 dos jornalistas, o nossoconfrade Pascoal Perrone.• •: •*
No Catete esteve, ontem emVisita • de cumprimentos ao Sr.Presidente da Republica, o Sr.Raul Sá, secretario da Viaçâo eObras Publicas do governo deMlnàà Gerais.r7':V" *'
Estiveram, ontem, no Catete,«fim de agradecer ao Cheíe daN»çâo, as suas nomeações paramembros da Comissão de Estu-dos de Segurança Nacional, osSrs. Bellens de Almeida, dire-tor geral do Tesouro Nacional eMpaeir Malheiros Fernandee daSilva, oonsultor técnico do Mi-Disterio da Viaçro.

•No Catete, esteve, ontem á.tarde, onde foi levar cs seuscumprimentos ao Sr. Presidenteda Republica e apresentar assuas, despedidas, o Sr. Generalíaul Noel, chefe da Missão Mi-litar Francesa, que está de par-tida para o seu pais, em viagemde fÃias. •
O Sr. Presidente da Republicacontinua a rcea^er lueji-umas :oicnG&^viis í,\í Uw.»i^rüuú*^.çpormotivo da remoasa a Uauiara dosDeputacüs cia e.;posiçáo do mo-tlvos e ante-projeto da ^js,,.çado x'rab.iiiid, em cujo numero tecontam os seguintes: do Smdica-to dos Bançarlos de S. Paulo,pelo seu presiaente, FranciscoReimào; do Sjiaicato ujs ira-balhaacres de 'irausportos Ter-restres, pelo seu orasiüemecisco Murc.a -Campar.is, destacapital; do Sindicato da No-xoiíste do .riraáu, uo a' ^u,oPaulo, pelo seu presidente Do-mtogos Lainomóa; cio baidi»;*,.do? Empresados no Comercio daVitoria, no Espirito Santo, p:ioseu presidente tiaturiuno RangelMauro; cio Sindica Lo de Tra-*i-ches de rglpe. p:.j seu presl-danta Antonio Iltàriq-.» fonse-ca; e do Sindicato dos Ooera-Tios do Fngoriuco c? Barretos,em 8. Paulu, peio se 4 secretario. Otávio Andrade.4»'O'Sr, Vicen.e Ri.-j, Ministroda Justiça, íceeu.. uaAssociaçuu Erau.ci. j. ujsa o seguinte oficio:"A Associação ^rr.iilaira deImprensa vem ús s-j aclceer aV. Es. a comiraic.^„o cie queatendendo -o p;dit.o (.a Cr. ,.il-nistro da Queira, â&f..caai« do•viso 88, ae 21 cie ..j.emb.o ul-Mano, cm cumpria .caio ao dis-posto ro art. 9' do ciosrcto23.43Ü, ca 21 da |To\ amaro de19JÜ, indicou a AssocTrçúo Brs-slleira.de Iinprcnca para. por seurepresentante, devidamente cie-signado, fazsr parle c'o Cdiiscí.ioDiretor da Sceicdade da Cru:Vsrmslha Brarilcirn.este agra-iecimenio co titular dapasta cia Justiça, e brUhan',3 J-j-nalista que distirgus a nossa As-.soeiaçâo c!; clas-e com a ind'ca-Çâo, sirvo-me c.j entéjj para'reiterar os prc:est.os ca minhaelevada estima e distinto tnre-

p. tai Hcrosrl l^ásia, presidan-te .

Büteve, ontem, no Gabinete doBr. liii.jist.j ca Juitlça, o Dr.Álvaro iViai.z ue Darrcs Vajéan-calos. i° suplente ria 4a Pretória.Cícu-unal. qua agradeceu a S. Eu.sua prcrr.oç.*o. *
Estiveram, ontem, 110 Gabinete<1 j ..>r. i.AiniSuro da Justiça, osdese.Ttfcai jaaorss Morais Sar-mérito, praádente aa Uõrte cieApelação do Distrito federal, Ei-V* o. Ojrilino e Cscarlo Pe-c.ra.lia ausência .do respectivo ti-t'; \ forsm os moncio.iados ma-ptGtrados reccjiilos pslo Dr.fjiiad;u Laquiptinie, oireil. doGr.binr e cio Sr. % Ministro.
Esteve, dntciii; no Itamarati,

f:ci-visita uo 'cesp-ciicia ao &e,Lr. Iuííío tia 1-.mente! Bran-'<"«• iw..n.,tro Interino das Re-l»Ço.s L:;teriOKs. o £ir. charlesXtôuavd. que vai assum.r o car-
Èa. tie M.aif.t.o ciá suisaa, emisfcoa .¦

. .Vincio di Inslatórra, onde é•d.tío comerciai a embaixada doB.ia.i, cru Liondres. cprasentou-ao S*:. Êí,n.:tio interino dasIlel£.cõ2^ Exteriores, o Sr. Dr.J^l o rJarbota Carneiro, recente-metue -nomeado ciieíe des Ssrvuvos Ccmevclals do laamarati ecürator executivo do Conselhoicdcral do Comercio Exterior.
O navlo-õscc.a "Saldanha daGama" presen.emente em Bue-tios Aircj. í:i ontam vls.tado

p-vio iJ«csidente da RepublicaArgentina, (ietiarai Jujto, quese tej acompanhar pelos mem-bros uas suas caias c.vll e mlll-tar. Em companh.a do Coman-danta Scare» Dutra e de todaa oficialidade, as liustrea v^l-tantço percorreram as dspen-delicias uo "Saldanha da Ga-ma", findo o que fei servidauma taça Ue "champagne".
Em- vista da ampliação dopiograma dc reccpção á oficia-licittde, aspirantes e tiipulaçâotio "Ahiu-antc Saldanha", ofe-rjcldo pelas autoridades argen-tinas, esie navio escola prorro-Eorá a sua permanência emBuenos Aires até o proxlmo do-mipgo, devendo chegar a Mon-tevloiu. no dia 14 do corrente.

•
Pòr decreto de 8 do corrente,na puta das Relações Exteilo-res, íicoij'publica a adesão, peioGoverno da Republica da Tche-cosicvaqu a, a Convençfio daBema para à proteção das obrasl.terarias e artísticas, firmada a& de Setembro de 1836. revistaem Berlim a 13 d- Novembro de1C08 e em Roma a 3 de Junhodc 1928. •
O Sr. Artur de Sousa CostaMinistro aa Fozenda. visitou,ontem, o Tribunal d-j Cantas,<jue se acha instalado prov^o-

, riamente no edifício do Insf.tu-to de Previdência, na esplana-da do Castelo. •
Nu próxima iemajia, o Sr.Ministro Artur dí Sou:a Costafalará na Câmara dos Depu-tades sobre a situação finoncet-ra do pais. .
O Sr. Mhlstro da Fazendaautòr.zou a tiomiasiio Centralda compras a importar, medi-ante pagamento em moada nai-cional, oito mil toneladas de olçòcombustível (fuel dl) para aEstrada da Ferro Central d<5Brasil. ••
Ao Tí-ibunal de Contas reme-teu o b.. I.liniotro ua fazendaOo p.oceí.soK em que os M.nis-tcr.oH da Marmha 0 da Exterioraciicitam o regiatio e a distn-buiçio dos cr.ditos orçamenta-riou para o exercício da 10J7.• .
O Sr. diretor geral da Faaen-

da Nacional apruvou o concursoultimamente realizado em BaoPaulo para provimento de em-
pregos de segunda entranc.a cieFazenda, sendo mantida a cias-iáficoção dos candidatos feita
pela respectiva mesa examina-
dora.Aprovcu, ainda, mantendo ., n,classificação feita pelas respe-etivas niisas examinadoras. <*>
concursos recentemente realiza-
dcõ para provimento de logares
de guarda das policias aduanei-ras de Manaus e de Fortaleza.

A Delegacia Fiscal em S. Pau-
lo foi autorizada á prorosar o
expediente, por . duis horas, atio dia 31 do corrente mês. ;

O diretor geral da Fazenda
Nacional solicitou ao Min-sterio
da Marinha p: ovldcnc.os, afim
de ser sclucionado o processorelativo à conccssão pretendida
por Antonio Pinto Ma-tins, páraexplorar a industr.a da pescana liha das Rocas, no Estacio de
Pernambuco. ^

O Sr. Ministro da Guerra vl-
sitou, cntcjii. pela manha, ihes-
perr.áamente, a iXaoia M.lltar,
ein Realengo.S. E:í. lcl ali jecebido peloCcrcnel Maacarénhas da Mo-
rais, Comandante do estabeleci-
manto e demais ollc.ais da ad-
miniitraçâo.Dapoòi de percorrer as depen-
dencias daquele educanaario
mlLtar, o Sr. Ministro retirou-
se satisfeito por ter verif.cado
a'ordem e disciplina existentes
ali. •

Para receberem instruç&ai
sojra o serviço oas Ragíóas quecomancam. loram enauíada» a
e^ta uap*t-l. os Generais Ame-
r.co da Moura e Franco Ferrei-
ra, 1 espect.vãmente Comandan-
toa da ü-1 e 4" Rcgiõas Militares
tldão i^aulo e Minaa Gerais).

Esses oficiais, chegados or»-
ter.i, estiveram em conferencla
cem o or. tvllnistro da Guerra.

•
Alam dos oliaiais já citados,

hüVeiain ontem no gabinete ao
Sri' Munstro da. Gueira, os Ge-
neiais Kodrijues Bprbosa, Alva-10 G uilherme Marlaute, ,Dr. ,A1-varo Touiinho, Silva Júnior e
Or;lhò Net- •

o General Silva • Júnior, Co •
mánãante da 2a Brisatia cie ln-
:„nteria, apresentou-se ao D. P.
E„ por ter regressado de Vito-
1' , Estado do Espirito Santo,c..de fôra e:u visita de inspeção
ai 3o B. C.

Aos Comandantes de Reglõas,DiiCiOiCs o OiiBies de repaitiÇõesdt. IvIüiiStarto da Gue.ra, bem
como. aos ex auxil.ares de ga-.iCte daquele Ministério, o Ga-r.eral João Gomes agradeceu oauxilio prestado á sua adminis-tlT.ÇÚ.0. ^

O Ge..arai Joio Gomes Ribel-r- F.iiio. t.o c.ixar á direção dl
pista da Cvue.íiá, determinou quefossem louvados os escreventes,ladiotclagraileias, telesrafistas,o.dcnançau, cerven.es, estafe-tas e motorictas que desculpa-nharar.1 funjõaa junto ao seu ga-binetc. •

Por ter cldo nomeado para co-mandar a 3a Brigada de Cavala-ria,»' foi desligado de adido ao D.P. E.. o Coronel João TeodoruPereira de Melo.•
A exempla do que fez na Es-ccla da Estado Maior do Exer-eílo, o Cr. Vlaente Eão, Ministroda Justiça, fez ontem na EscolaMilitar, cm Realengo, uma con-

Fm nome da comissão de Segu-rança Nacional, da Camara dosDeputados, visitou ontem, o Sr.Ministro da Guerra, o DeputadoDemetrio XCavler.¦
O Ministro da Marinha, trans-mitiu ontem, ao consultor geral'¦ Republlaa, os papeis reíeren-tas ao segundo tenente honora-rl^>, mestre de ginástica c nata-çao, Carlos Gonçalves Assun-

çâo. eleito vereador pelo MUnl-clpio de Angra dos Reis, fazendoacompanhar os referidos papeisdo uma caderneta subsidiaria.Para o caso do vereador flu-minense, o Ministro da Marinhasolicitou parecer, visto tratar-sede um funcionário civil, embo-rr oficial honorário é só disporo paragraío único do artigo 104da Constituição da Republica,sobre militares, não podendoassim, proceder o ministério daMarinha cobre a situação do Sr.Carlos Gonçalves Assunção.
O Sr. Ministro da Marinha ra-solveu dispensar cfntem, dasfunções de ajudante de ordensdo Vice-Presldente do Conselho'do Almlrantado, o Capltão-Te-nente Otávio Soares de Freitas.«
Por ocasião da visita do Geno-ral Agusthi Justo ao navlo-es-cola* "Saldanha da Gama", quese encontra no porto da BuenosAires, o Chefe de Estado da na-çao amiga pediu ao comandantedo veleiro para transmitir aoSr. Ministro da Marinha o pe-dido que fazia para aUe o nosso11 ivlo se demorasse mais algunsdias naquela capital. O titularda Marinha respondeu favora-velmente ao honroso pedido, per-manecendo o "Al*- 'rente Salda-nha" no porto da capital pia-tina até amanhã, dia 13, quandolevantará ferros com dlsilno t,Gua .bara. •
O cruzador "Baia" atracaráhoje. junto ao Cais Mauà paraa v;:ita^ão publica que será rca-lizada amanhã, a seu bordo, eml.omcnBgeir. ao "Dia do Mari-nhelro". •
Foi designado ontem, pelo tl-tular Ja pasta da Marinha, paraexerccr as funções de ajudantede ordens do Vlce-Preíldcnte doConselh. do Almirantado, o Ca-

pitão-' 'enente Carlos Alberto
Saldanha da Gema.m

O Chefe do Estado Maior da

i do Porto do Estado rioP .rá, lníormendo-lhe que o c.u-zndor da Marinha dc GuorraAlemã "Schoeswlft-Holsteln" ;hc--;ou no porto de Belém, do Pará,sem npv.'Jí«le.
O ' Sr. Ministro da Marinharoaomondou aos cheies dns re-

partições da Armada, providen-e" no sentido de remeterem aosau gabinete, até o dia 10 cie Ja-n.i.j proxlmo. os dados paraelaboração do rclatorio referenteao ano cie 1D3S, que deverá ser1 apresentado ao Sr. Presidenteda Republica. •
Z aa comissão da FederaçãoIndustrial desta Capital, acom-

Êanhadu do Sr. Jair Negrão deima, esteve no Gabinete do Sr.Ministro do Trabalho, afim deapresentar congratulações ao Br.Agac-etonon Magalhães, por mo-tivo tía remessa à Câmara dos. eputados do rrojeto cie criaçãoda Justlja do Trabalho.Esteve, ontem, no Gabinete doMinistro do Trabalho, em coníe-rencia com o Sr. AgamemnonS"a-r"i?.es, ó Sr. Artur de SousaCosta, tltuUr. cia pasta da Fa-zenda. •
•

-"oi recebido pelo Sr. Ministrodo Trabalho o Br. Gilberto Re-bòuças. presidente da Liga dosEmpregados do Comercio de San-tos, que veiu a esta Capital tra-tar de interesses daquela assocla-i
ção de classe. • ¦

O Sr. Inspetor Geral do En-sino Secundário aprovou a ta-bela apresentada pelo Diretor doColégio Aldrldge, desta Capital,.aepíuahdo-se as taxas réferen--tes - 'requencla e conduta, e re-duzindò-se para 44$030 a rela-tlva' á Inspeção, aquelas por nãoestarem previstas na especifica-ção em vigor, è esta, a.-ultima,
porque a base indiaada pelo es-tabelecimento para cobrança nãoccrreponde ao quoeiente.•

Conferenciou, ontem, com oSr. Ministro da Educação o Dr.AtauUo Nápoles de Paiva, Mi-nistro da Côrte Suprema.
• • Mensagem de Gabriel d'An-• nunzio aos aviadores italia-nos, na data aniversarla do bom-bardeamento da Battero, em 1917,por quatorze aviões Câproni:"Enquanto a aviação Italiana é aprimeira do mundo que tende arestabelecer como maré nostrumo Mediterrâneo inteiro no sentidolatino do restituit aciem, ousolembrar hoje o décimo nono ani-versario de minha empràsa deEattero, realizada com aviõesterrestres num percurso de mui-tas milhas marítimas, por umanoite sem lua, seni escolta, semslnáls. Nada vale mas do que aexemplo, hoje como sempre. Su/-ficit anim.ua".

A. DELEGAÇÃO BRA-
SILEIRA AO CONQRES-

SO DO PANAMA' VAI
A NOVA YORK

E EMBARCARA" DE. REGRESSOAO BRASIL NO DIA8 DE JANEIRO
O Dr. Els^b&o Velcso, diretorfferal interino cio Departamentodí :• Correios e Telégrafos recebeuao Sr. Leonldas da Siqueira Me-nezas, cliafe da Delegação Broal-ielra ao Congresso Postal no Pa-namá um cabograma em que co-munia continuar êle e eciu com-pandeiros cercados das maioresatenções por parte dó mundo ijíl-eiai daqusle pais irmão e amigo.Igualmente comunicou queembarcará para New York a 23 docorrente e para o Rio a 9 daJaneiro.

Numerosos e importantes de-

cretes na pasta d2 Guerra

Foi nomeado comandante da l.a
Região Militar o General

Valdomiro Lima
Na paste dj Ousrroi, o Sr. Prs-slclcn^ da Republica, l^.ixqu odsaauiniea d2ore;o»:Mandando reverter ao serviçodo Exercito o General de Dlvl-?5a Jcíio Gomes Ribeiro Pilho,por tc cessado o motivo deter-minante da as-eaação.Exoaurr.ndo do c:mando daprimeira-ReiiSo Militar e Ia Dl-visão da Infantaria, o Generalde Divisão Enrico Gaspar Du-tra. -?r ter ascumjdo as funçõesda Minls.io de Estado da Guer-

CW NUMWA1
Exposição de /otograjios —No salão ca séde social seráinaugurada aoje ás li horas, aexposição das provas premiadasnos concursos de íobogxa\.as ins-tituidos pelo UeparLamtnto deTurismo tio Clube Municipal erelativas a diversas excursõesrca.lzadas peio Departamentoauranie o ano.Para este ato são convidadostocios 03 sócios do Clubs que seinteressarem pela arte íotogra-Üca, como tambsm represeman-tes da imprensa e os diretorese membros técnicos do FotoClube jJrajdlelro que procederam00 Julgamento das proves e queasiim canto cooperaram para oêxito dos concursos.Torneio de xaãrcx ' — Estãoconvocados para hoje, ás 1/ ho-ras e 30 minutes, os seguintesassociados inscritos no tortíeiointerno do jogo de xadrez: Ro-berto M. Carneiro (segundachamada) yersus Rubens S. Ja-cinto; Mario ferreira de Sousaversus Renato Portugal (segun-da chamada) e Dr. GirondlnoEstevès versus Dr. Pedro Lan-dlm (segunda chamada).Plantao — Acham-se de plan-tão. hoje, na séde social, as as-soclodas Maria Ester CorreiaRamalho. Lucilla Pinho Lourel-ro c Maria Rosa Moreira Riba-10 e os sócias Dr. Mario de Bn-to. Dr. Antônio Botafogo e Dr.Mlleto Coutinho.

NOTAS DE BELAS
ARTES

ESCOLA NACIONAL DE BELASARTESDepois de amanhã, ás 14 ho-ras, será Inaugurada a exposi-
ção anual da aula de pintura acargo do professor Cavaleiro.Essa exposição, cuja entrada£ franca será realiiada na pro-pria atila', com os respectivosaparelhamentos para que cs .VI-slt&ntes tenham a impressão do
que « uma aula de pinlyra.A exposição estará aberta, du-rante 10 dias.

SINDICATO DOS JOR-
NALISTAS PROFISSIO-

NAIS DO RIO DE
JANEIRO

ANULADAS AS ELEIÇÕES DODIA i DO CORRENTE
Comunicam-nos:"A Comissão Executiva do8lnc..:ato dos Jornalistas Profss-slúnai^ do Rio de Janeiro reu-nlda na tarde do dia 10 do cor-rente, rc3olveu anular as elel-

ções para os cargos de Io e 2osecretários, cuja vacancia só saverificará no dia Io de Janeirode 1937.
Tomándo conhecimento de umoficio abaixo-assinado de váriossocios quites, a Comissão Exe-cutlva anulou também a eleiçãode tesoureiro, baseando-se naalínea b <lo paragrafo Io do ar-tigo 8° dos Estatutos Invocadoaliás por aqueles scclos.Encerrando os seus trabalhosa Comissão resolveu extinguira Comissão de Investigações sor-teada para Julgar da conduta deum membro da diretoria acuiado

por um seu colega, uma vez queo acusador se retratou rciiran-
Armada recebeu comunicação do do a acusação". _

GENERAL VALDOMIRO LIMA
ra, passando a agregado ao qua-dro que pertence; e nomeandoComandante da 1* Região Mlll*tar o Ia Divisão de Infanterla o
General de Divisão Valdomirodè Castilho Lima.Concedendo exoneração ao Co-ronel de artilherla Jíão Ber-nardo Lobato Filho, do lugar deChefe do gabinete do Ministroda Cuerra: e .nomeando para oreferido lugar o Coronel de cava-larla Valentim Benlcio da Silva,

que fica exonerado do lugar deChefe do Estado Maior da 1*Região Militar.Nomeando Chefe do EstadoMaior da Io Grupo de RegiõesMilitares o Coronel de Cavala-r'\ Firmo Freire do Nascimento.Transferindo os . Tenentes-Coronéis Hipolito Pais deCampes. Evaristo Marques daSilva e Jo3o Batista de Magarlhães e es Majores FranciscoPlet: Júnior e Heitor da Fori-toura Rangel do' quadro suple-mentar cara o ordinário, séndoclassificados, respectivamente, noa11 regimento de cavalaria inde-
pendente, em S. Gabriel; 8o re-
flmento 

de cavalaria indepen-ente em urugrualàna: 2o regi-?mento de cavalaria independen-te em s. Borja: '5° regimentode cavalaria independente emQuar^i; e 14° regimento de ca-vaiaria independente em DomPedrito.
Concedendo transferencia paraa reserva de 1* classe, aos Te-nentes-Coroneis Carlos Carvalhode Abreu, de artilheria e Aifre-do Bamberg, de infanteria e aoMajor de infanteria Osvaldo deSá Couto.Mandando réverter ao sérviçoativo o Io Tenente uledioo Dr.Colbert de Vasconcelos Tavares,

por ter sido em inspeção julgado'apto para o eerviço.Reformando: o Capitão vete-rlnarlo Vital Cftsta, agregado ao
quadro por invalidez: no mesmooosto e soldo dè -2° Tenente, o1° sargento Bartolomeu Leopol-dlno Carneiro da Silva, do ex-tinto quádro de sargentos-escre-venteg: no mesmó posto, o 2osargento corneteiro Clpriano Jo-sé Morato do 2° regimento de
infanteria; no posto de 3? sar-
Sento 

e respectivo eoldo, o cabo
e esquadta Luís Gomes de As-

Bis, do 27° de caçadores e sol-
dado Mcacir Pereira I4ma, do
Suadro 

de operários tlpografos
a Br Regl&o Mllitaí. .
Transferindo o Major Fausto

Netò de Albuquerque, do quadro
suplementar para o ordinário,
sendo classificado no . 6o fegl-mento artilheria montada» em
Crus Alta.

A Sessão da Camara dos

Deputados

As demissões na Prefeitura«— A sentença do ex-
juiz federal de Minas — Foi ontem dis-
cutido e aprovado o projeto que regula
o funcionamento das agremiações extre-

mistas durante o estado de guerra
desespero do interessado pôdeter vislumbrado, no discurso
que proferi nesta Camara,, em
31 cie Outubro de 1936, por oca-
cião da votação do projeto quesuprimia, uma das varas do jol-zado federal de Minas Geras,
a afirmação da impenhorabiil-
dade absoluta de rendas ou aens
do Estado. Entre aquele dlacur-so e as minhas razões, na causa
contra a Prefeitura da Bomfipi.
nenhum hemem de bem p^deenxergar Incoerências ou con-.
tradições. Sustentei a 1 liquidez
da divida cobrada ao Estado de
Minas. Fi-lo, convencidamente,ma» não está, nem nunca este-
ve, nas teses jurídicas versadas
Sio 

antigo Juiz federal de Mi-
ú o motivo de sua notaria in-

compatibilidade ccm o exerci-cio da magistratura. O motivoó outro e muito diverso. Quei-ram os ardorosos defensores do
juiz em disponibilidade desper-
(jonalizar o debate, e afrentemcorajosamente o exame da ques-tão. Então é que veremot se a$
acusações acumuladas durante
longos anoe afio méras fantasiai,
invencionices caluniosas ou
queixas e reclamações cuja pro-cedencia. ha muito, estava reT
clamando um remedio moraliza-
dor*.

A sessão de ontem da Camarados Ueputauoü lui presidida pe-lo Sr. Antonio Carxos, tendo o
br. MoraLj c Paiva, ao ser dis-
cutida a ata, retificado trechos
de deelaraçues publicadas com
incorreções.Aprovada a ata e o expedlen-
te, o Sr. Paula Soai es leu do.s
art-ges sobre a Conítírencia In»
ter-Americana, cuja dlvulgaçáo
foi impedida pela censura.

AS DEMISSÕES NA PRE-
FEÁStuiA

Seguiu-ae o debate em torno
do ato do treieito do Distrito
i<ederal, que exonerou todos os
luucionar^os coctratados do
Munlcip.o. Falaram o Sr. Sa-
lej Fãho e Sra. Berta Lutz, ten-
ao o primeiro JusUlicado um
rviqueiim^nto ds informações no
âentico de ser enunciado o tex-
to legal em que se baseou o
OliCie do Executivo Municipal
para lavrar as demissões em
massa dos contratados, levando
á m-serla milhares de famílias.

A Sra. Berta Lutz leu uma
ca:i.a que dirigiu ao Padre Ollm-
pio de Melo, intercedendo em
ravor dos contratados dlspen-
iodos.
POLÍTICA D3 MATO GROSSO

O orador do expediente foi o
Sr. Geiieioeo Ponoe. O "lea-
der" matogrcsseriie proaunciouum discurso sobre a política re-
gional, cuja Íntegra publicamosem outro local.
A SENTENÇA DO EX-JUIZ

FEDEIÍAl, DE MINAS
O orador seguinte foi o Sr,

Pedro Alolxo. O "leader" da
maioria que pronunciou o se-
gulnte discurso:"Insistem os advogados bene-
filiados pelas sentenças do ex-
Juiz federal da 1» Vara de Ml-
náa GeraJj cm divulgar, nas se-
cçOes pagas da imprensa, alega-
çôes laudatorias do antigo ma-
gistrado. Até al dão pubflca de-
monstração de que sabem ser
reconhecidos e grites ao bem-
feitor ora em Infortúnio. Mas
pretendem tambeip os referidos
advogados apontar incoerenclas
e contradições entre a atitude
do "leader" da maioria, quehoje sou, e do patrono (le cau-
sas Judiciará, que ontem fui.
Apenas para restaurar a verda-
de, conculcada em varias* das
publicações pagas, venho deola-
rar que somente a má fé ou o

O FUNCIONAMENTO DOS
PARTIDOS EXTREMISTAS
A segunda parte da sessão loi,

ãuasi 
toda, preenchida -com o

ebaté ' do projeto regulando,
durante o eiiado de guerra, o
funcionamento de partidos, een-
troa « agremiações, cujes pro-
gramas contrariem o regime vi-
gente.Desde o inicio da sessão queo recinto e os corredores apre-sentavam movimento intenso.
Pextldariea do sigma inclusivesenhoras enchiam literalmente
as tribunas e galeria*1. O ambi-
enté era da. mais viva curiosi-
dade e de não menor interesse.
O» dPPUtados. também, demona-
travam msnlferto interesse pelodesenvolvimento das argumen-
tações sustentadas pelos orado-
r&s.O primeiro a ocupar a tribu-
na m e "leader" integralUtuSr. Jeová Mota. que combateu
o projeto. Seguiu-se coro a pa-lavra o Sr. Camilo Mercio. O
representante oposicionista sul-
rlograndense pronunciou um
discurso inflamado de ' combate
co integraliamo e de exaltação
do regime democrático. Conse-
gulu o Sr. CamUo Mareio, por
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JORNAL DO BRASIL

HOJE
Jornal Ua Minhfl. is 7,30 hs.: Cruuda em Prol 4a Sau-

de, ia 8,OU lis.; Programa Infantil, 4> 8,W hs.i Programa do
Lar, ás 9,30 hs.; Suplemento Musical, ái 9,45 hs.; programa
dp Almoça, is 11,30 hs.: Jornal do Melo Ola; Jornal da
Tarde, A-> ÍG^O hs.; Notas Agrícolas, ia 17,00 hs.; Programa
do Jantar, a* 17,30 hs.; Informações Comerciais, ás 18,40 hs.;
Rctransnílssfto do Programa do D. N. de Propaganda e Dl-

, fusão cultural, as 18,45 hs.; Programa cosmopolita, á* 19,30
hs.; Programa dc Estúdio, ás 20,15 lis ; Programa Variado,
ás 21,30 horas.

PROGRAMA DE ESTÚDIO
SALVADOS BOSA, de Carlos Gomea, abertura para or-

questra; FIOK DB S1EPE, dc Frontlnl, canto; MEF1STO —
Serenata, tle Carelll, canto; DANSA ESPANHOLA, de Sarasate,
orquestras PASSIONEMANT, de Mestager, orquestra; AMORC,
de Leoncavallo, canto; D. CABLOS, de Verdl, (Blla glammalml amo); SERENATA, de Montl, canto; L*AMICO FR1TZ,
dc Mascagnl, Intermczzo para orquestra; VALSA SENTIMEN-
TAL. dc Tscbalkowsky .solo de plano; SE FOSSI, de Qua-ranta. canto; POBRE PIERROT, POBRB CEGA, de Tuplnambi,
canto: BOCCACIO, de Snppi, fantasia para orquestra.

PROGRAMAS ESPECIAIS
Comunicados d. FASANELLO, ás 11,30 hs.; Comunica-

do> <la AIB FRANCE, ãs 12.30 hs.; Programa da FLORA
••MEDICINAL, ás 17.15 hs.: Programa -TONICO BAYER-,offrreldo peU CASA BAYER, á* 20,00 hs.; Programa do
MOINHO IXGLEZ. em comemoração ao Clncoente f^rlo dc
sua fundaçáo. ás 20,30 horas.

vnrios vezzb os apUuaos dc seus
parca. O Sr. Pedro Vergaru,
que foi o orador seguinte, argu-mentou a lnconstltuclonalldudcdo projeto, po: quanto a Con_ti-tuiçuo só autor.za o Poder E;:c-cutlvo a tomar providenciascchtra as agremiações que vi-sam subverter o regime pormeles violentos.Para ta.s'casos estava o Go-venio perfeitamente armadocom leis preventivas de repres-•vão aos extremismos. Por fimfalou o Sr. Cafo F.lhc. O repre-^entanto potiguar também pro-feriu um dLxurso inflamado.As suas argumentações foramfundamentadas na neeessldade deser a democraeia defendida. E
para defende-ia tudo sacrifica-va. inclusive sua liberdade, seufuturo político. Os partidos dadireita, por equidade, deveriamser fechados na mesma ocasiãoem que o governo ordenou o fe-nhamen:o dos da esquerda. Con-sentir o faselmo era colaborarcom a subversão, cujo traba-lho vem senuo feito siscematlca-mente pela Ação Integralista.E' um partido que tem o contro-le da administração com postosparalelos aos governos constl-tuidos. A' sua vitoria,. lnespera-da, seria o governo plenamentesubstituído em todos os postos dáadministração. O seu fechamen-tò é de indispensável urgência.Apoiar a iniclatlca do Sr. Ama-ral Peixoto não representavauma atitude de antipatia ao in-tegralismo, mas, sim, a convl-cção democratica da Camara.E Intransigente com os extre-mlsmos, mesmo os da esquerda,aos quais dera intenso combate
quando ocupou a chefia da po-llcla potiguar.

O ENCERRAMENTO DADISCUSSÃO
Passou . o presidente AntonioCarlos a anunciar um requerl-mento do Sr. Amaral Peixoto,solicitando o encerramento dadiscussão de seu projeto. Còn-siderado. logo a seguir, comoaprovado foi pedida a verifica-

çao. Já o presidente procede ámesma quando o requerente de-siste do seu pedido. O presiden-te Antonio Carlos atende o novorequerimento. O Sr. Ribeiro Ju-nior não concorda, pedindo aobservanoia do Regimento, devez que as galerias estavam re-
pletas de integralistas, cuja pre-sença ali era Interpretada como
de ação flscallzadora.O Sr. Antonio Carlos dlscor-da da Interpretação sustentada
pelo deputado amazonense e aàa. palavra ao. Sr. Pedro Caimon,
para encaminhar a votação.

O deputado oposicionista daBaia argue o projeto de iheons-tltucional e contraditório, demo-rando-se na tribuna para justi-ficar este argumento, do qualdiscordaram os Srs. Pedro Alei-xo. Mota-. Lima e Ferreira deSousa. O Sr. Pedro Aleixo acen-tuou que havia controvérsia deordem Jurídica em torno do as-sunto, cujo esclarecimento só po-deria ser feito pelo orgão téem-co da Camara. O Sr. MotaLima lembrou um dispositivo re-
gimental que proíbe á Mesaaceitar projetos inconátitucio-nais, para acentuar que a sim-
pies aoeltação pela ComissãoExecutiva implicava em reco-nhecer a sua constituciónair-dade.

Antes de anunciar a votação, oSr: Antonio Carlos submèteú ao
plenário e considerou aprovadoum requerimento do Sr. Altami-rando Requião prorrogando asessão por mais mela; hora. Dadacomo aprovada e pedida a justl-.flcação pelo Sr. Henrique Lage,
passou-se á Votação do projeto.A votação foi feita por bancada,ém virtude dé pedido préviamen-te formulado. Sob prolongadassalvas de palmas anunciou o Sr.Antonio Carlos o seguinte resül-tado: 95 deputados haviam vota-do a favor e 57 contra. O proje-to estava aprovado.

DECLARAÇÕES DE VOTO
O Sr. Sampaio Correia, comà palavra pela ordem, declarou

que havia dado o seu voto ao
grojeto, 

acompanhando o semi-lento da Camara,' porquantocom relação aos extremismos a
justiça governamental era de
dois pesos e duas medidas.O Sr. Pedro Aleixo contestouo voto do representante carioca. Entre os que deram apoioao projeto estavam vários depu-tados cuja solidariedade pofill-ca so governo era incontestável.O voto da Camara apenas tra-duzla uma sincera convicção dc-mocratlca dos representantes do
povo.

PROJETOS APROVADOS
Foram aprovados, sem debates,os seguintes projetos:transferindo para a União osserviços da Policia Marítima, A-erea e de Fronteiras; tendo pa-recer com substitutivo da Co-mias&o de Justiça e parecer daComiss&o de Finanças favoravel

ao referido substitutivo (em uri-
melra discussão);estabelecendo normas comple-mentares para a execução dodisposto no paras. 1° do art. 165e emenda n. 2 da Constituição
Federal; com parecer da Co-
missão dc Constituição e Jus-tiça, voto cm separado do Sr.Carlos Qomes de Oliveira e de-claração de voto do Sr. ArturSantos (discussão única);

exonerando a Prefeitura doDistrito Federal das despesascom os suplentes do juiz sub-stituto doa Feitos da FazendaMunicipal; tendo parecer favo-
ravel da Comissão de Consti-
tuição e Justiça e parecer comBUbstjtUtlVo da Comissão de Fl-
nanças (em primeira ulscus-
eão).

A RELAÇÃO DOS PRESOS
POXJTIOOO

Sr. Café Filho apresentou
ontem o seguinte requerimen-
to:

"Requelro que a Mesa da Ca-
mara, ouvido o plenário, eoli-
oite do Exmo. Sr. Ministro da
Justiça informações sobre o so-
gulnte:— Se o Tribunal de Segu-
rança, já se achando em plenofuncionamento, tem a relação
de todas as pessóas presas como
envolvidas nos acontecimentos
revolucionários de Novembro de
1935 e déles decorrentes.

II — Se essas pcssòas estão
detidas cm prisões especiais ou
em presídios onde se encontram
réus de crimes comuns.

III — Qual o regime de ali-
mentação a que são submetidos
os presos e o estado de higiene
dos presídios, bem como se os
Sue estão recolhidos & Cok.nla

« Dois Rios, ainda não conde-
nados, já se acham sujeitos a
prisão com trabalhos.IV — Se o Tribunal de Se-
gurança tem conhecimento de
o«e »e registraram vários casos
de tuberculose nos presídios po-liticos, e que alguns desses do-
entes, em grave estado foram
postos em liberdade Independen-
tc de Julgamento.— Se entre os presos poli-

COMENTÁRIO

OS TESTES DESTE ANO
Até hoje só tenho ouvido ciogioj aco testes upreãcaUulos es-ie fim de mio uos aiunos uubescolas priinariau municipais,iáa.vo uma-ou outra pequenaoose.-vaç.io respeito ao tempoconcedido á soiuçtto dos proble-mas, que uns acuaram Jongo eoutros curto, o aplauso é una-nlme.O aplauso unanime 6 apenasaos tuitea. Ao conjunto de indi-ces de aprovação adotado parapromosão, ha restrições bemacentuadas. Tais acham bôa auiovaçáo, diremos melhor, oreitebe.-cimento, da "prova deexame", camuflada com o no-me elegante de "prova subje-tiva"; quais opinam, porém, queela "não presta para nada", e

que a nota do examlnador co-incidindo em geral com a opi-nlão do professor da turma, tor-na-se nota desnecessária;- bas-taria, pensam estes, que á opl-nlão da professora fosse dado
peso maior, pontos de vista, quemais tarde analisaremos.

Fôra de prever esse ótimo re-sultado. Este ano os testes fo-ram preparados com bastanteantecedencla e cuidado. Toman-do nós a direção do Instituto dePesquisas Educacionais em prni-clplos de Julho, quinze dias de-
pois conseguíamos a nomeaçãoda comissão organizadora dostéstes. Mandava o bom senso
preferir os elementos que já ha-viam trabalhado o ano passa-do, e com fé de oficio de brl-lhante capacidade: o Dr. Pau-lo Maranhão, D. Consuelo PI-nhelro, D. Sebastlana Morais deFigueiredo e D. Idalina Carpen-ter Ferreira.

A estes preciosos profissionaisdo ensino propusemos adicionar
mais três outros nomes, tambémde notável r,estaque e competen-cia: o Dr. Álvaro Rodrigues, D.
Alfredina de Paiva e Sou^a e o
assistente técnico da Secretailade Educação, Rev. Padre Helder
Camara.O ultimo componente da ori-
lhante comissão entrou como o
mangerir.áo no ramo ie flores:
c quem subscreve este artiguite

A com i£ão, toda ela. traba-
lhoi cjm dedicação e Titerio
inexcediveiõ. Ponto por poste,os assurtor. 'los téstes eram dia-
cutidos, ventilados, retocados, e
retirados òu aceitos, conforme as
ponderações apresentadas, sem-
pre em uma encantadora uri-
dade de vistas.

Trabalhou-se verdadeiramente
em espirito fraternal, sem este
querer se sobrepor ou deprimir,
ou marcar àquele. As contrarie-
dades que temos tklo no I.P.E

e, infelizmente, sfco muitas, eramafogadas au c.it.armos na b&.auo irabilao deusa aistlutissu;.-kcomjtao. iJèia scrttinmos o U--lograi ciejijo de u:ua es„.c.ta cx-operação mte.ectUEl. Nem iu-.-vnuvenzinlia de auo. iceunonto.Deve a comiscao á u. iJonauc-lo Pinheiro o projeto ge.ai 1.1organização üo te.;tc, qae. pw.*proposta nossa, devia se» o m 3diferente posõivel dos mode.uJadulados anteriormente. Sa'.'..-ceu-nos ersencial esae crlUi.j,
pois está verificado que alguin;.ó
professoras abusivameaoe.com seus alunas treinoj ba^e. -
doa em téstes já empregados c janos passados.Foram brilhantes as sugesiócsdo Dr. Álvaro Rodrigues, paratéstes de ciências lisjoas e Da-turais; as de D. Alfredina u3Paiva e Sousa, para as questõesdc matematlca; as de. D. Se-bastlana de Figueiredo e D. Ida-lina Carpenter, para as de ciea-cias sociais e linguagem.. O Dr.Paulo Maranhão, o Padre Hei-der Camara e o diretor do Ins-tituto de Pesquisas Educacionaisassumiram o papel aparente-mente desagradavel de "cetíeu-
rar" as propostas, levando em
geral sua analise a minúciase detalhes que obrlgarani. porvezes, á refusão de todo o tra-balho.Para tudo isso foi preciso tem-
po. Nunca o horário de serviço
foi obedecido senão sempre ul-
trapascado, com a agravante da
virem as dedicadas professorastrabalhar no I.P.E. após o seu
tempo de escola. Dobravam o
serviço, e não ganhavam mais.
Isso durante cinco meses a. fio t

O fruto desse ingente esforça
intelectual e "físico" foi a ba-
teria dé téstes de 1936, honra do
magistério carioca e justa ufa-
nia do I.P.E. . ¦

# '#
Já estão começando as apu-

rações. E" outro esforço bene-
mérito desconhecido do pubucoc talvez mesmo da administra-
ção. Quando dizem que o Ins-
tituto de Pesquisas Educacionais
é um "sanatorlò dé descanso",
sorrimos porque sabemos o que
faz, silenciosa e dedicadamente,
seu reduzido elenco de funcio-
narlos.Acreditamos que este ano pos-
samos colher todos os resultados
pedagogicos dó grosso volum©
de testes respondidos. O cami-
nho de padronização iniciado por
nós para os téstes dí 1935 ser a
seguido com os deaté ano. 23
ter-se-á. afinal, em breve 110
Distrito Federal, o uso do reste
como deve ser cienliticamenta
feito. — EvrRARDO B.^ckheusur.

ticos relacionados ou não oela
policia ha menores de JU anos
e se estes estão sujeitos ao mes-
mo tratamento dos adultos.

VI — Que critério, cjuantu a
sua ordem, vai seguir o Tribu-
nul no julsamento dos proces-
sos remetidos á sua secretaria.

VII — Se o Tribunal apuran-
do qae se encontram detidas

•'Mssiüas como imp.içadas nos
acontecimentos rcvolu:io;iarios e
que, no entanto, cont. a as mes-
mas nada consta dos Inquéritos
policiais, as mantêm ore?as ou
03 determinará a sua tiberda-
ue.

VIII — Sc os presos uoiiucos
Instalados e funcionando o Tri-
bunal de Scguránça N.iCionai
passaram á sua dispojiçao ou
se continuam a disposição da
policia".

O APROVEITAMENTO DE
SERVIDORES

Também foi apresentado pelo
classista, Sr. Martins e Silva, o
çeguinte requerimento:

Rsqueiro. por intermedio de
V. Ex., sejam solicitadas ao Sr.
Ministro da Justiça e Negoclos
Interiores as seguintes informa-
ções:

a)  se o Governo da Repu-
Íilica, para prestigiar a lei, o es-

orço e a solicitude dos eminén-
tes juristas que sob a presiden-
cia do Sr. Ministro Bento de
Faria vem, ha mais dè ano. na
Comissão Revisora, emitindo pa-
receres sobre o aproveitamento
dos servidores da Nação demiti-
dos iurante o período dlscriclp-
nario Inaugurado em 1930, está
habilitado a cumprir as decisões
favoraveis daquele orgão de re-
poração de injustiças, nos termos
do 5 único, do artigo 18 das "Dis-
posições Transitórias" da Cons-
titulção Federal.

b) — Na hipótese negativa,
quais cs providencias de que ca-
rece o Governo para cumprir o
citado preceito constitucional,
que podem ser votadas pelo Poder
Legislativo.

c) — Sc é exato que na Jus-
tiça local do Distrito Federal, só
entre tabellonatos e escrlvinias
existem trés vagas preenchidas,
Interinamente embora, com pre-terição dos numerosos servidores

i mesma Justiça que obtiveram
pareceres favoraveis da Comis-
sáo Revisora, e na hipótese aflr-
mativa, er que Impedimentos ou
razões de ordem legal se apoiou
o Governo para assim proceder.S. S. da Camara dos Depu-
tados. Rio de Janeiro, 11 de De-
zembro de 1938".

Justi/icação — Existe aqui
na Camara mais de mela dúzia
de projetos, estabelecendo regras
para o aproveitamento dos servi-
dores da Nação que, demitidos
durante o periodo discricionário,
recorreram á Comissão Revisora,
obtiveram pareceres favoraveis
aos respectivos aproveitamentos,
na forma prescrita pela Carta
Magna em vigor.

Esgotados já, duas, três c mais
vezes, os prazos regimentais para
que cs comissões técnicas a que
foram enviados lhes dessem pa-
receies, estão os aludidos proje-tos até hoje encalhados!Já a expirar a presente sessão
legislativa, convém indagar do
Governo se não lhe estão íaltan-
do providencias para o cumpri-
mento da Constituição, c ainda,
também, do seu proclamado in-
tuito de honra, quando baixou
o Decreto n. 254, de 1935, ins-
tituindo a Comissão Revisora
ainda hoje presidida por um dos
mais eminentes Juizes da
Suprema.A Indagação sc Impõe, antes de
Sualquer pedido de andamento

os projetos apresentados a ecta
casa legislativa, porque o fato
de o Governo estar retardando
tanto o aproveitamento dos men-
cionados servidores da Nação, e
até preenchendo interinamente
vagas cm que os mesmos pode-
riam ser definitivamente apro-
veitados, revéla dificuldades e
embaraços que devem e precisamser removidos e que só o Oover-
no está apto a indicar ao Poder
tegirlativo qual? sejam e como
possam ser contornados ou su-
perados".

PARA' I.NFOIcMAR A'.
CAMARA DOS:¦. Dü?U-

P>;a Jj.aí dc E*pc-
dl-OiUe üo Miiiütcrlo d,i Viaçâo
Ul í\p:á.da iU' rcpa.-tiytjí 6'i'oor-
d.nr.das a iêgüluté clrcu1 ::"Rogo-vos, de ordem do Sr.
M.nUt.-o, s-ejam prestadas a esta

taria de Estado -ca.
rios O3clar«oimentos, reiüt.l va-
mente ao requerimento de intor-
maçòes do Sr. Deputado Cnlè Fi-
iho, a seguir transcrito:

X —- Se funcionários de .cad»
um... desses Ministérios .*.".'y<.ax
em uutro, a que titulo, como
sa existem alguns A riiepCiKi®
tl.i.5 Mísas da Camara c- do He-
nado pr.ra que. fim t cc-rn i|U«
vantagens;II - Se #ra face da lei de !«•
3 Justamente do ítuiíion^tomo
publico da União podem úaM
funcionários continuar * i^crtr
dlcposlçâo de outro» MlnUMÜM •
ou das Mesfu dc ^VOJ .' • : .'. iIII — Quantas- nomeações a»iverificaram para cargos liiln^f'em cada um desses MVnlsl iKdtdepois de' ene«mlnha<la poloder Executivo 4 Otqtu» <¦<Deputados a men«affem.oom •boço do projeto de péaJusteOKMtBdo funcionalismo civil da DMIV — Se essas noméagõ*» m #•t>eram para quadro eu]a • "
foi proposta, bem oomoreu alguma promoçío paira«upresso pela lei deto; — Se paraventura vertflc&das, . ppreferiu os funclomarie*tados ou se essas recaíram
pe&soas estranlxaa ao wifto»bllco".

PB

PREFEITURA
O Sr. Conego Olímpio d _Preíeito, recebeu ontem o" iwguühte telegrama:"Cumpre.mc o dever dé levar a*vosso conhecimento náo ser daminha autoria o documento amim atribuído e lido ontem aatribuna da Camara Municipal palavereador Celso de Magal&ie».Atecipadamente. (a) — Ofin F.dc Góci". •

— Esteve, ontem, na Secretaria ($•Saúde e Assistência, uma éomta»são da Escola de Medicina e Ói-rurgla. Recebida pelo SecretarioGeral, a referida comlas&o trans-mttlu ao Dr. Irineu Malagueta oconvite para assistir a colação de
gráo dos novos doutorandos. Essacerimonia terá lugar no dia 18 docorrente.

O SÊLO DAS INSCRI-
ÇÕES PARA EXAMES OU

CONCURSOS
O Diário Oficial de ant««ontem estampa no expedienteda Recebedoria a solução dada

pelo diretor dessa, repartição ãconsulta formulada pelo Slndl-cato dos Educadores Brasileirossobro Incidência no Imposto do
selo das inscrições para examesou concursps. O conhecimentodessa decisivo interessa de pírtoa todos os estudantes do Brarsil.Eis o ato a que vimos alu?dlndo:"N. 34.574-36 — Responda-se
que o selo das inscrições paraexames ou concursos de que tra-,
tam os ns. 42 a 4S da tabela Bda lei n. 202. de 2 de Março des»
te ano. regulamentnda pelo1 dc-
creto n. 1.137. de 7 dc Outubro
seguinte, é independente do de
netlcfo e devido toda véí qnahaja ato ordenador da inseri-
çãó, pouco Importando que te
trato de exames gerais, de pre-
paratorio ou de examís de cur-
so secundário.

O que a lei procurou taxar
foi precisamente esse ato sob
sua forma intrínseca, do r.whmo
modo que o faz com as ltcencas.
certidões e outros atos culo se'o
e pago Independentemente do
das petições apresentadas para
obtê-las".

NOÇÃO UT1L - O wm>M. cr\J
ou con- '.o. Iguala-ee a al?
como tonte dc vltam'.nát A e B «
e táo rico de vitamina C
i laranja e o lunào. — IPLS. *

H I



A C rP T T A A 
A PRORROQAQaO DO ESTADO DE GUERRA Senador Robert R. Reyi

j~\ I S I f~~\ \ J JL V^/ Apresentado, na Comissao de Justiga, parecer favoravcl — A minoria Elll visita aO Rio um Coilgressista
_> - c as contas do goVerno — Regressou o Sr. Roberto Moreira jj1_| T7Wr.,rl«.o •—- Ainda a convocacao da Camara dos ^StfldOS Unidos

X.' . ' , ¦ ¦ ¦¦ ..... i ¦ .
r 1 I i ATnf6 A n O If O IS A ° dla' onUm' alndi fo1 do ps«- Juatnif o Sr. Adolfo Colso olers- qua chegaram m dsputados Aide
LAI A lit I II I All U SI 1 B0 M fd a 8 IISKI l\\h lllv f-< 11 ";o' °. P">J«to. qus oconselha ceu pnjecer favomvel ft raensngem Sampalo, Joao Cleophau c Ubltfdo
FALAliilU AU i U * U HAlUuKUuuLnOL . WKBm'

d°» aeltadw Ueb^es °' dspo1'! Governo. no ultimo exerclcio fl- ||IM&BlniU)
, ~ eignlfioatlTO, aprovado' conf o T ~ v '' ' - ' ' " ' "Tl nanc,-lro- 1?.

As oposi^oes reunidas contra o governo do Sr. §ml§M '
Mario Correia enviam vibrante proclamagao aos ^ c»«te: wUK/KKUlm Ul cSSJtZ

REGRESSOU 
O SR. ROBERTO ,,,L^¦¦ clonals. ^1^ mreriro o^tem^lvul- "

O Sr. Rtberto Moreira regres- 1 megavam a^esenvolver, na Cams- v
...... sou da Capital L^adelrante, ondo wHSKSHSmmttmmffmwmMKim ra- um esperado trabcilio, no ten- '}£&&. . , , W' ' •* ^ ,• O Sr. Gen/roso Poncc ocupou povo, na sua soberanla, 6 que copo, que e o da efetlvacao dos esteve durante vorlos dlou, cm SipIM Mdo do lmpedlr, pela reMrada da ' \ 5-1 '-ontem a trlbuna da Camara cabera escolher os setts . repre- textos constituclonals, que pre- constant* atlvldada politico. Ro- JMBffMSrTTC olguns comes, & reabertura. a «" <¦ f w *,

dos 'Deputados, ¦ para lcr o ma- sentantes legitlmos « os seus cisam ter existencla real e vlda novou-nos S. Ex. qua nfio lia d-1- i tiV™/1HfKy de Janeiro proximo, doe trabalhos \ " | '
nlfesto que, ao povo de seu Es- condutores e orientadores. ' verdadelra pela sua execugao vorgenclns no felo d« eeu partldo, r/','/ Kp.'MtgLJfJ,' ' I!', legislatives. Parece, todavia, quotado, lancaraux os politlcos ma- A presente "Alianca de Par- Integral, necessario ss torna que cstando dellnlta, mals ui« vez, IIi/lfk'fff/l ¦...'Vi-'a.'MfMi.'.:.'''¦' ' <* c.dverearios da convocacao dor- -,'-4 ~ (f •togrossenses,. tendo pronunciado, tldos", que tera candldatos co- o detentor do Executlvo seja a sua poslgao, em artlso rcconto i' rwmtfJTi lram demels eobre aa esperangaa .. 1 M *f *' •
a respelto, o seguintc dlscurso: muns nas proximas eleigoes mu- quem. for, se compenetre preel- do,iracaeeo. P6de a Camara, an- IHTSSI^B

r.loipais, transform'ar-se-i de- puamente <la emlnencla dos de- CONFERZNCIA8 'l"!1! t- portes no°Iul'u'raondJ^fdesto SS? " jtt 
' )ljM IjHH

Sr., Pre'sldente, Srs. Deputados, tc^os cS'omtos^p^o^mo^nflni P-^rto Morelja jwo'mojreu^uma 'ri-'jA 1^ 1 E vUidoim.1os..'meus.' colegas de bancada, todos os orgaos de governo, axim demorada confercno.a, naa ulti- /wjam' 1,1i ilk.1 ¦ de £er dlXicll. -. - < ' ?®S^P
aqueles que, como eu, se con-, HHHMMBMHHhhHBH °? que nao procure absoryer ou mas bancadas, com os Srs. Ar- jHffilBft Kflmtu B o Sr. Baxreto Pinto 14 dlspae # .jP 'gregaram'iium. movimento uni- r^pStar °e ^gnllicar' <? jSSa J,^aBeraard<8 e otav'*0 Manga- '. 'jMSfc', 

VtiflBH um nwmero grande do 6uplen- "
::ensc, escollieram-me, ha dlas. c^aAr^°*A1, _ , _ Eln seg_uida, cvktcu-se S. Ex., ,* translgentementa que cs eubscrt- i 'imerecidamente, indo apoiados) Mg«agaiiWM^PrwMHMM88 A Alianca de Partldos , que na varanda da sala da blbllotsca, —Wfti ¦> ¦ ¦ ¦»l Tr »I ft Wmtl tores do requarlmento manterfto %, ' Mr .
nara '<=u "leader" nesta Ca- IfltW ora se lorma e o Partldo em com ° Sr. Clnclnato Braga, a as euas atltudes antcrlcres. ^ WmtZ#; r
mari Hf " que se transformara, terSo como flu=m oolocou ;1 per <ia situate, SJ!. PEDRO ALZIXw Mk. ilJW* MM

0-:.'sr D'nlz Junior — Mul Hi - ' " um dos seus POBtUladOS a exl- «««»» <*» Sremlo a qua parten- O SR. COLOR DE VIAGEM / *f\ ft ~4m <
xneracidamente, alias. |HH| -§^M Mals tarda palestrarlani "'nd' d:a£- do atual estc<1<> d3 Vem per o£ o Sr. LlndoUo Color, "* ' * "V" « JiO Sr. Morals Andradc Wf.-I- - jj^tica^na"oolitlca^lustica^ na <""madamente. em una daa" l.i- o s? Artu- Santos len^n- e' ,<ilzom C6 Mlegramas, para «j >9||K^^I ^ 1 «H

Ceneroso^Ponce .SsSH'SafSSS ||lH; '

Serc8icloJ dessasVfun56es,Esobre°- * 9%" Jj? a AS CONTAS DO GOVERNO -^s artlculo«6es pa^1 a%roxlma mJ^BEBSBKKK: 1r \ *'1 '
modo honro«as nun mini nup P-injusticas felt as no passado, A PRORROGAQAO 3XD ESTADO _ , . . lut<v presld«nclQl neoeeeltam cer, " a' J I '* "

mmmAUr \SmmMB- contra estes. ou aqueles. sem de gderra . Heunlr-serft tooj« o dlwtorio <H* « cada imuso. tartal«eid«. n sr. 1> MWi -
Mi M,.S J„ei„° >-olhar a que grupos ou corren- \-a comlssan <•» r™<in„i , Opc6l?6es Collgadas para tomar LlndoUo Color tras outro bdlo de ' ¦"'" rla Na?ao, desla trlbuna — BmIWWR jiliBHm tes, pertenciam todas as possl- ° de Constltulsao o canlieclmento doo naultados a llnlia.mals alia, por _sem duvlda, do HHMgyg|||p^> •- jSPHl vols vltlmas de lniustica ou ini- O Senador Robert Reynolds no acroporto da l'anair ;; ;•
pa.5 • aj razoes que motiva- 1WB quidades. Unificagao completa, P°? si, e P°r Julio S. Mullcr; v -m-vw » *~v oj^ _. , fv '¦
ram esse movimento, os seus homogenlzagao real de todas as J?ao Ponce de Arruda, Jos6 Sll- I I I 11 A I H lU d lilVl A |\ATI Ij^CJ Em viagem de turismo. aoaba ta da Washington, dssae 1933.objetlvos e as _suas finalidades HP "MMmmw&W/ W§ correntes que se fundlrao no vino da Costa, Luis de Miranda XJ 3lJLJ\. lyV/ij 1 ll f\ I fl f IV do passar alguns dias no Rio pertenco ao Partido Democra-no cenario politico do meu Es- J^V' tlHP^ /' Mi 1 Partido, de forma a extirpar por Horta- Joao Leite de Barros, Ra- de Janeiro 0 senador norte- tlco e c tambem autor dc doUtado. , / ~ ^ ^?SSP^ < | ' completo esse grande mal que "ulfo Correia. Ulisses ae A.mel- —Mum—¦¦ i ——americano Robert R. Reynodls, livros de viagqnfi.Para esse f'm, nenhum meio tem sldo na vida partidaria do da Sena e Filogonlo de Paula ¦ ____ ia£9 Bl . . _ . que chegou domlngo. procedentc ' Durante a sua estpdia no.R:o
ss' me afigura mals preciso Estado de subslstirem aber- Correia, JoSo Vilasbdas por si e '•Onga CSpera  17D3 — Pianos de Solucao dos do Sul, pelo "Brazilian Clipper", de Janeiro, jque vlsitou com 'o
melhor do que ler, perante Caprmo nnnto r.Iulicr oncntaaor ta ou disfarcadamente, gru- Por Dr. Estevam Alves Correia. nrahlemnc n«rinn«ie tendo embarcado ontem, com cuidado de nao perder um minu-
Casa, as palavras com que, em da polltlca matogrossensc pos ou nueleos que nao se Coronel Josino Viegas de Oil- proDiemos nacionais —— V*OnSGInOS destino aos Estados Urtldos, em to sem apreciar todos cs retail"
manifesto, se dlrigiram ao povo ntegram perfeitamenta c fi- velra Pais, Dr. Caio Correia, Dr. Teciticos outro hidro-avlao daiPanair. tos pltprescos dp. cidade, o Cta-

.rnato-jrossense todos os politl- pois huma organizagao partida- cam ainda pugnando pelo pre- Jose Gentil da Silva, Dr. Cor- Senador Reynodls. que re- gresista liorte^americano ¦ estevo
cos Cs rcsponsabilldade que i'la, "Alianga Matogrossense", dominio . das antigas tenden- sino Bouret, Joao Evarlsto Cur- o Sr. Jeronimo Montelro cal- os aDroslmam uma. Tu»ntipn/.ii P,reA?. S ° „seu .iirmaram: cujos principios cardeais, pura e cias e interesses das faSoes a vo, Joaquim Cesario da Silva, ciia quo s^ daqui a vlnte o trds motlvada i ^odo v?i Korth Carolina, na Camara AI- Camara dos Deputados.

- ''Politlcos mllltantes em nosso lidimamente democratieos, ex- que pertenciam quando essas j& Coronel Joao C. Correia Cardo- anos poderao exlstlr todos os con- rlo do nrlmelro Entende o r-I nn evtediadEstado, seus rcprcsentantes no cluem por completo a ldela per- deviam haver completainente so, Coronel Laurente Saliez, Co- selhos tficnlcoa que o Leelslatlvo nador caDiehnh* nRo s«r CA I tKlUK
»enado Federal,.na Camara dos sonaiista e o predominio absor- desaparecido. Para esse objeti- ronel Antonio Reis Coelho, Ves- tem d2 organlzar. cm obedlencla csperar para a aprovacSo do seu =Deputados, na Assembleia E^ta- vente e os caprichos pessoais. vo, somente se faz mister: sin- pasiano Martins, por si e por ao dlsposto no artlgo 103 da Cons- projeto' que sob re file Xalem os ¦% -n * ~dual, membros .das Comissoes municipios, que sao as cg- ceiidade e firmeza de proposi- Aral Morclra, M&nucl Cectlio da titulcfto... consellios tficnlcos, enquanto o vin An^ Mjnt.Executivas das organizaqoes par- lulas do Estado, escolherao pela tos e ambos, felizmente, nao Costa Lima, CJermano Fechner, Para chegar a cese resultado per- repMsentanto do Plaul consldera i lUUU&Ml 11C IllCvlItlv<tU lUL1lidai'las existentes em Mato vontade Uvre do eleitorado os faltam aos que se conjugam nes- Generoso Ponce Fllho, Yttrio turbador o senador caplohaba faa lmprescindivel a audlencla ou co- *¦' -* -•Grosso, vimos tOrnar publicas as seus diretorios locals; na capi- te movimento, como nao falta a Correia da Costa, Carlos Vando- a tegulnto argumentasfio : ata laborasfio desses orgaos, que co-razoes determlnantes da nossa tal do Estado haverS, uma sim- quasi totalidade dos nossos con- ni de Barros, Nicola Scafia, Dr. agora, Isto fi, em duas eessSes Is- mecario a traballiar, ee aceltar-congregaoao em uma "Alianca pies Comissao Coordenadora pa- cidadacs. N. Frageli e Manuel Persira oa glslatlvas, o Senado sd formou mos o racioelnlo e o calculo dode Partldos", afini de atuar no ra encaminhar os desejos dos Pode-se dizer que fol mesmo a Silva". um desses consellios tfienleos. Sr. Jeronimo Montelro. no anocenario cstadual. municipes expressos atravds os revolta dos esplritos contra esse N4o preciso-. Sr. Presidents, °ra. scgundo o ponto de vista de 1963...

Essas razoes decorrem lmpera- seus diretorios locals. Cada pre- estado de colsas, a compreensao Srs. Deputados, no momcnto, dominance na ComlsaAo de Pla- o delegado do tdto plaulensetivamente dos mals altos dita- sldente de diretorio municipal de todos de que era preciso aca- acrescentar outras pfilavras a nos Naolonais, deverft. haver treaa descobre eontradl^fto ao proce-mes da nossa conciencla e dos sera um niembro nato do Cotise- bar com essa politica rasteira e estas constantes do manifesto cpnscl'ios teenlcos. Logo, 6 pre- dlmento do Senado quando dlz
nossos deveres prcclpuos para lho Supremo do Partido, ao qual sem ideal, de esteril personalis- das forgas politicas pondera- clso «6Perar nada menos de vlnto serem lnconstltuelonals as lels
com o povo e para com a terra caberfi. escolher os candidatos a mo, de desconfiansas reciprocas, veis do Estado, representando 50 ano3 lrara tsrmlna-los to- qus nfio tlverem a sua colabora-
rnatogrossenses. Na realldade, todos os cargos elctivos federals cultivada por quem. tinha o de- quasi , a totalidado de seu elei- <;&<>. opesar de o exlglr a Lei das
como homens publicos nosso od- c estaduals. Nas suas linltas ge- ver elementar de desfazer pre- torado, a maioria dos deputad.os Iels* " nrfm,t<! "¦ H~H"
jetivo nao e, nao p6de sor outro rais e nos seus detalhes a nova vensoes e nao alimenta-las ou estaduals, a quasi unanlmidadaaenao o de procurarmos colabo- organizagao partidaria refletlra, reacende-las que apressou esta de sua repreifcntagao federalrar com todas as nossas energias esse pensamento uniforme de aproximasao e esta atitude. Elas nas duas'Casas do Congresso ec todas as nossas aptidoes em absoluto respelto a vontade ex- representani, em _verdade, a po- que acabo-de ler desta trlbunaprql do progressocdo desenvol- pressa e direta do eleitorado. Ao larlzagao de sentimentos e pen- (Muito bem; muito bem. Pal-vlmento do torrao niatogrossen- Conselho Supremo, caber&, den- samentos aflns: Mato Grosso mas').ss e pelos Interesses do povo tro desses principios basilares, sentiu que precisava unir todos . ..
trabalhador e i.ordeiro. abnega- tra?ar o programa definitivo. os valores de que dispunha, pon- A VlSgCDl SO BlO do Go-do e varonil que o liabita e Esse programs serd naturalmen- do-os a seu servigo, a servi?o da vcrnador ilp P#»r.labora com energia c sacrificio te, de Justlja e de trabaUio, de obra patriotica que 6 a de cons- ,nunca assas exaltados. disciplina e ltierarquia e distrl- trulr alicerces estaveis e seguros namDUCO

, buicao de funcoes. obedecendo a-'politica sc>bre os quais os *Mas essa cooperagao dos lio- ao criterio da idoneidaae e das esfor^os de todos pudessem er- O SR. LIMA CAVALCANTI V"EMmens pubucos pelo bem comum capacidades, dc representacao Buer o edificio monumental do PLEITEAR o andamento
lifpnh!1 nSa L ^?Sogentef u" proporcional de equidade para seu progresso. Para a dires&o DAS OBRAS CONTRAmente pode scr levada a efeito todas as zonas do Estado, de desse tentame contamos ate AS SECAS

i E0ij0?iera?a fortalecimento de todos os vin- o presente momento com o apolo RECIFE, ll (A. B.) a bordo1 P. lealdatle. de culos cntre 0s municipios mato- dos dois senadores e dds tres dcj -Arianza" Ltin mm °
®?.2jk.nsa -e respelto rectprccos. gr0ssenses, de distribuigao de deputados federals que asslnam j,, _ ° d.stlno
„ ^a ? iue che- rendas e beneficios materials, este manifesto e com dezeseis . , o Governador
r,a a se. uma imposisao at6 mes- tendo-se em vista as necessida- deputados estaduais. E' a quasi ^lma CavaJcanti. Antes de par-mo entre adversaries politlcos, des jocais e gerais numa vlsao unanimidade de noSsa represeu- tlr- ° Governador pernambuoanoe se (]e conjunto, sem distlnjoes ou taijao federal que prestigla e 6 aoentuou" quo sua viagem tem

preferencias por nenhuma das prestlgiada pelo Governo Fe- "
Snmi -ffi T 113 regifies do Estado, de incremen- deral; 6 a maioria absoluta do

Se ,® to de todas as fontes de produ- Lelslativo Estadual, que tende a
* os proprios cotreliglonarios. gjo de desenvolvlmento e am- aumentar; 6 a incontestavel es-

„ pnmaciai dessa para das ja existentes, do inci- magadora maioria das t'orgas po-
S^mSt0' ei? QualQuer situa^ao tamento ao surto de outras, de liticas do Estado que se congre-

-?nuMI}jC'Ja aparelhamento do Estado e dos gam em torno desta bandeira ejatratymildatie, a instabilldada municipios para que se possam dos Ideals expressos no presente,e a imposslbilidade de qualquer enquaorar nos principios da manifesto. Combatemos o perso-esrorgo cni. proveito da comu- constltuicao Federal e da Esta- nalismo, o mandonismo politico.f-zPS&j'. P°ls °„tem.P0 t°do dual no tocante ao regime tri- Queremos abrlr verdadelramente
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A SITUAÇÃO

FALANDO AO P 0 V 0 MÂTOGROSSENSE

$$ oposições reunidas co ntra o governo do Sr.
Mario Correia enviam vibrante proclamação aos

seus conterrâneos

• O Sr. Generoso Poncc ocupouontem a tribuna da Camarados 'Deputados, • para ler o ma-nlfesto que, ao povo dc seu Es-
tado, lançaram os políticos ma-
togrossenses.i tendo pronunciado,a respeito, o seguinte discurso:

O 'Sr.'; Generoso Ponce: —
Sr., Presidente, Srs. Deputados,
os/ metis - colegas de bancada,aqueles que, como eu, se con-
gregarám num movimento uni-iícador da política mato-gros-::ensé,. escolheram-me, ha dias',imerecidamente, (.não apoiados)
para 'ssu "leader" nesta Ca-n^ará.

Oi-Sr. Diniz Júnior — Muixnerbeidamente, aliás.¦ O ' Sr. i Morais. Andrade —
Apoiado.

O :Sr.'Generoso Ponce —
Obrigado a VV. Exs. E' no
exercício dessas funções, sobre-inoào honrosas para mim, quevênho trazer ao conhecimentoda Nação, desta tribuna — aluãls alta, por sem duvida, do
país — as razões que motiva-ram esse movimento, os seusobjetivos e as suas finalidadesno cenário político do meu Es-lado.Para esse fim, nenhum meioss" me afigura mais preciso cmelhor do que ler, perante aCasa, as palavras com que, emmanifesto, se dirigiram ao povo.rnato-grossense todos os políti-cos ds responsabilidade que olirmaram:. "Políticos militantes em nossoEstado, seus representantes noSenado Federal, na Camara dosDeputados, na Assembléia Esta-dual, membros das ComUsõesExecutivas das organizações par-Udarlas existentes em Mato-Grosso, vimos tòrnar publicas asrazões determinantes da nossacongregação em uma "Aliança
de Partidos", afim de atuar nocênario estadual.Essas razões decorrem impera-tivamente dos mais altos dita-mes da nossa conciencla c dosnossos deveres prccipuos paracom o povo e para com' a terramatogrossenses. Na realidade,como homens públicos nosso od-
jetivo não é, não pôde ser outrosenão o de procurarmos colabo-rar com todas as nossas energiasc todas as nossas aptidões emprol do progresso c do desenvol-vimento do torrão niatogrossen-se e pelos Interesses do povotrabalhador e , ordeiro, abnega-do e varonil que o habita c olabora com energia c sacrifícionunca assàs exaltados.

Mas essa cooperação dos lio-mens públicos pelo bem comumda sua terra e da sita gente só-mente pôde ser levada a efeitocom proveito real — se operadanuma amosfera de lealdade, deconfiança e respeito recíprocos.Essa atmosfera moral que che-
ga a sé? uma imposição até mes-mo entre adversarios políticos, éimprescindível que exista — e setorna uma verdadeira monstruo-sídade quando possa faltar nal-
guma organização partidaria en-ire cs proprios correligionáriosA ausência primacial dessacondição, em qualquer situação
política, gera, necessariamente, aiatránquilidade, a instabilidadee a impossibilidade de qualqueresforço cm proveito da comu-i.nhão.social, pois. o tempo todo

,<£' abáótrldo cm explicações pesjiioais dc atitudes, num eterno' .desembaraçar de tramas e de in-trigas .pessoais, sem cessar reno-yada.v porque no terreno da des-confiança medram com íertili-üade espantosa os frutos ntalscaninlios. A política matogrosaense vinha, nos ' últimos tem
pos, padecendo dessa intronqui-lídade,..dessa insegurança, cuja••causa màter", cuja responsabi-Udade, manda a verdade que seciiga e todos reconhecem, amigosou adversaries do governadorMario Correia, cabe a este e aoseu feitio pessoal. Personalista,afeito âo seu predomínio exclu-sivò, sem seguir, ou querer se-
quer ouvir os avisos prudentesdos seus correligionários, ha mui-to vinha o governador do Estadodeixando de pautar os seus atos
pelo rigoroso cumprimento dasleis c sobretudo os da moral po-Utlca. Se grandes e justas eramas queixas dos adversarios, nãoeram menores as dos seus pro-prios correligionários políticos, amaioria dos quais sempre dese-
jou que se fizesse no Estadouma política larga, em moldesamplos e democráticos, semmandonlsmos pessoais de quemquer que fosse, sem injustiças ou
perseguições dc qualquer espe-cie.Esse ponto de vLsta comum —
de justiça para todos, esses an-seios recíprocos de paz e detranqüilidade, não a paz dos ti'midos e fracos, paz de submis-t;ào a nenhum guante ou prepo-tencia, mas paz estável, obtida,aeja ao preço de quaisquer sa-crificios, contanto, que venha aser duradoura, foi aproximando,com o correr dos tempos, osadversarios políticos, em MatoGrosso, que em campos opostosse batiam, entretanto, no fun-do. pelos mesmos ideais. E á
proporção que- os atos injustos eilegais do governador feriam,
por igual, os direitos dos seusadversarios e os melindres e aconciencia dos seus propriosamigos, — ia a atuação impon-derada e sempre personalista deS. Ex., tornando mais patentea afinidade entre os seus corre-lldonarlos e adversarios e a dl-íerença de mentalidade destes edo atual detentor do poder cmMato Grosso. Prova irrecusáveldessa verdade foi a rapidez com
que se ultimaram os entendi-mentos para a presente "Alian
ça de Partidos": — ela se fez
quasi instantaneamente, sem dlscussões. em Itens claros e ho-nestos. que por todos foram acei-tos. pois concretizavam anseiosgerais .evidenciando sinceridadede propositos de real congraçamento e pacificação e ausênciade segundas intenções ou restri
çóes mentais. A base cm queassenta principalmente este mo-vimento é a sinceridade, o prin-cipio em que se funda é o davontade soberana do jovo ex-
pressa sempre nas urnas pelamaioria que não se subordina acaprichos pessoais de ninstiemnem tolera manõonlsinoc. £ó ao

povo, na sua soberania, é que | copo, que é o da efetivação doscaberá escolher os setts repre-
sentantes 'legítimos e os seuscondutores e orientadores.A presente "Aliança de Par-tidos", que terá candidatos co-muns nas próximas eleições munleipais, transformar-se-i de-

Caprino Finnto Muliei* orientador
da política matogrossensc

pois numa organização partida-ria, "Aliança Matogrossense",cujos princípios cardeais, pura elidimamente democráticos, ex-cluem por completo a Idéia personalista e o predomínio absor-
vente e os caprichos pessoais.Os municípios, que são as ce-
lulas do Estado, escolherão pelavontade livre do eleitorado osseus diretorios locais; na capi-tal do Estado haverá uma sim-
pies Comissão Coordenadora pa-ra encaminhar os desejos dosmunicipes expressos através os
seus diretorios locais. Cada pre-sldente de diretorio municipalserá uni membro nato do Conse-
lho Supremo do Partido, ao qualcaberá escolher os candidatos a
todos os cargos eletivos federais
c estaduais. Nas suas linhas ge-rais e nós seus detalhes a nova
organização partidaria refletiráesse pensamento uniforme deabsoluto respeito á vontade ex
pressa e direta do eleitorado. Ao
Conselho Supremo, caberá, den-
tro desses princípios basilares,
traçar o programa definitivo.Esse programa será naturalmen-te, de justiça e de trabalho, de
disciplina e hierarquia e dlsü'1-buição de funções, obedecendo
ao critério da idoneidade e dascapacidades, do representação
proporcional de equidade paratodas as zonas do Estado, defortalecimento de todos os vin-culos entre os municípios mato-
grossenses, de distribuição derendas e benefícios materiais,tendo-se em vista as necessida-des locais e gerais numa visãode conjunto, sem distinções ou
preferencias por nenhuma dasregiões do Estado, de incremen-
to de todas as fontes de produ-
ção de desenvolvimento e am-
para das já existentes, do inci
tamento ao surto de outras, deaparelhamento do Estado e dosmunicípios para que se possamenquadrar nos princípios daConstituição Federal e da Esta-
dual no tocante ao regime tri-butario, bem como quanto a todos os altos postulados expres-
sos cm ambos esses estatutosfundamentais.Pugnaremos, assim, para quese torne uma realidade — e não
apenas letra morta na Constl-
tuição, o papel relevante da As-
sembléla Legislativa em toda t
imponência das suas prerrogatl-vas, das suas funções, que não
são meramente chanceladoras ouhomologadoras da vontade dos
governos, mas de colaboradora
eficiente da administração dosriegoclos públicos. Os legiti-mos representantes do povo, quetêm assento no Legislativo Es
tadual, sómente poderão ter (
seu mandato verdadeiramente
desempenhado, em toda a sua
plenitude, quando nortear
Executivo a compreensão exata
de todos os poderes do Estado,
harmonicos. cooordenados, po-rém, na realidade Independen-
tes entre si. Para esse alto cs-

A PRORROGAÇÃO DO ESTADO DE GUERRA

Apresentado, na Comissão de Justiça, parecer favoravel — A minoria
c as contas do governo — Regressou o Sr. Roberto Moreira —

Ainda a convocação da Camara

textos constitucionais, que pre-cisam ter existencia real e vidaverdadeira pela sua execuçãointegral, necessário ss torna queo detentor do Executivo seja
quem fôr, se compenetre precl-puamente da emlnencia dos de-mais poderes e tenha a compre-ensão nitlda da entrosagem catodos os orgáos de governo, afimde que não procure absorver ouatrofiar o Legislativo, e ' saibarespeitar e dignificar o Judi-ciario.A "Aliança de Partidos", queora se forma e o Partido em
que se transformará, terão comoum dos seus postulados a exi-
gencla do cumprimento rigorosodesses prlnciplos constitucionais.Justiça na política e justiça naadministração publica no pre-sente e no futuro e, consequen-temente, reparação de todas asinjustiças feitas no passado,contra estes, ou aqueles, semolhar a que grupos ou corren-tes, pertenciam todas as possl-vels vitimas de injustiça ou ini-
quidades. Unlflèação completa,homogenlzação real de todas ascorrentes que se fundirão noPartido, de forma a extirpar porcompleto esse grande mal quetem sido na vida partidaria doEstado de subsistirem, aber-ta ou dlsfarçadamente, gru-pos ou núcleos que não sentegram perfeitamente c fl-cam ainda pugnando pelo pre-domínio . das antigas tenden-cias e interesses das fações a
que pertenciam quando essas jádeviam haver completamentedesaparecido. Para esse objeti-vo, somente se faz mistér: sln-ceridade e firmeza de proposl-tos c ambos, felizmente, nãofaltam aos que se conjugam nes-te movimento, como não falta a
quasl totalidade dos nossos con-cidadãos.Pode-se dizer que foi mesmo arevolta dos espíritos contra esseestado de coisas, a compreensãode todos de que era preciso aca-bar com essa politica rasteira esem ideal, de esteril personaiis-mo, de desconfianças reciprocas,cultivada por quem tinha o de-ver elementar de desfazer pre-venções e não alimenta-las oureacende-las que apressou estaaproximação e esta atitude. Elasrepresentam, em verdade, a polarízação de sentimentos e pen-samentos afins: Mato Grossosentiu que precisava unir todosos valores de que dispunha, pon-do-os a seu serviço, a serviço daobra patriótica que é a de cons-truir alicerces estáveis e segurosà írtíÈv'política sobre os quais osesforços de todos pudessem er-
guer o edlficiò monumental doseu progresso. Para a direçãodesse tentame contamos j£. atéo presente momento com o apoiodos dois senadores e dds trésdeputados federais que assinameste manifesto e com dezeseisdeputados estaduais. E' a quaslunanimidade de nossa represeu-tação federal que prestigia e ô
prestigiada pelo Governo Fe-deral; é a maioria absoluta doLelslativo Estadual, que tende aaumentar; é a incontestável es-magadora maioria das forças po-liticas do Estado que se congre-
gam em torno desta bandeira edos Ideais expressos no presentemanifesto. Combatemos o perso-nalismo, o mandonismo políticoQueremos abrir verdadeiramenteuma nova éra, estável, tranqüilae duradoura para a politica c aadministração do Estado. Para
esse objetivo convidamos todosos que em Mato Grosso, nasci
dos ou não dentro das frontel-ras do nosso opulento Estado, es-tão colaborando com o seu trabalho pelo desenvolvimento aanossa grande unidade lederati-va. Não temos outra paixão, anão ser a do bem estar de MatoGrosso, para cuja consecuçãonão pouparemos esforços, nemsacrifícios de nenhuma natu-reza.Abrimos os braços a todos, in-citando-os a que conosco se ir-manem pelo bem e pela grande'za de Mato Grosso. Cerramosfileiras, com decisão e firmeza,em prol deste movimento quesómente visa o engrandfioimento
e a prosperidade do nosso Es-tado! Rio de Janeiro, 5 de Dezembro de 1936. "

(Assinados) — Felinto Muller,

O dia, ontem, ainda foi do pie-nario. O projeto, qus aconselhao Executivo a fechar a Açfto Ir.-tegrallfiUi Brasileira, foi afinal vo-todo em primeiro turno, dspolnde agitados debates, e, o que èsignificativo, aprovado com oapoio das bcuneados de S. Paulo.Minas Gerais, Pernambuco o Eaia.N03 corredores, pouca gente.Quaôl 6â in tecas a sala do café...
REGRESSOU O SR. ROBERTO.MOREIRA

O Sr. Rfoerto Moreira, regrei-sou da Capital Ivadelrante, ondaesteve durante vários dicas emconstante atividade política. Ro-novou-hoe S. Ex. qua náo lia d'l-vorgenclas no selo de eeu partido,estando deílnita, mais uma t vez,a sua posição, cm artigo recente
CONFERENCIA3 vl *I?Í

Assim chegou a Camar?» o Er.Roberto Moreira promoveu umademorada confcrenc.d, naa ultl-mas bancadas, com os Srs. Ar-tur Bernardes e Otávio (Manga-bslra.Em seguida, avistou-se S. Ex.,na varanda da sala da biblioteca,com o Sr. Cinclnato Braga, aquem colocou a par d>i situaçãointerna do grêmio a qua parten-cem.Mais tarde palestrariam aindaanimadamente, em uma das Ja-nelas do Palacio Tlradentes, osSrs. Roberto Moreira, OtávioMangabeira e Machado Coelho.
A FRORROGAÇAO IX) ESTADODE GUERRA

Na Comissão de Constituição c

Justiça, o Sr. Adolfo Celso ofere-ceu parecer íavoravel & mensagemdo Sr. '«'residente da Republica,
pedlr.do a prorrogação, por mais

SR. PEDRO ALZIXtr
noventa dias, do atual estado de
guerra.O Sr. Artur Santos, represen-tante da minoria, pediu, e obteve,vista dos papeis.

AS CONTAS DO GOVERNO
Reunir-se-á hoje o diretorio dasOpcslções Coligadas para tomarconhecimento dos usultados a.

que cliegaram os deputados AldeSampaio, João Cleophas e UbaldoRoma-lhete, que, por delegaç&o daminoria, examinaram as contas doGoverno, no ultimo exercício fi-nanceiro.
A CONVOC AÇAO EM CREQUE

A convocação logrou o numerode qu^ necessitava para que pro-du&lsee 03 seus efeitos ccxnstitu-clonais. Isso mesmo ontem dlvul-
gamos. Mas, á tarde, os represen-tantos do pensamento oficial co-meçavain a desenvolver, na Cama-ra, um esperado trabalho, no sen-tido do impedir, pela retirada dealguns nomes, a reabertura, a 5de Janeiro proxlmo, dos trabalhoslegislativos. Parece, todavia, queos adversários da convocação dor-miram demais sobre as esperançasdo fracasso. Pôde a Camara, afl-nal de contas, encerrar as suas
portas no ultimo dia deste mês,para só reabri-las no terceiro d^Maio vindouro. Mos a tarefa hade ser difícil.E o fír. Barreto Pinto Já dispõede um numero grande do suplen-tes, embora declare que confia ln-transigentementtí que cs eubscrl-tores do requerimento manterãoas suas atitudes anteriores.

O SR. COLOR DE VIAGEM
Vem per ai. o Sr. Llndolfo Color,e, dizem cs telegramas, para seavistar com os chefes das oposl-çôes nacionais, o ex-Mlnistro -doTrabalho é mais um emissário.As articulações para a próximaluta presidencial necessitam eer,a cada passo, fortalecidas. O Sr.Lindolfo Color trás outro bòlo dclinha...

Senador Robert R. Reynolds

Em visita ao Rio um congressista
dos Estados Unidos

Aspectos da Camara

Permanece o "tempo 
quente" — O projeto

Amaral Peixoto — Vários ataques ao
projeto — Uma votação significativa

N&o foi. apenas, o combate ao
lntegralismo que agitou um pou-co a sessão de obtém da Camara.A politica do Distrito, cujo es-tado normal é de agitação, moti-vou dois discursos. Um de conse-
lho e prudência; outro de raravlloencia e agressividade. O pri-meiro, da Sra. Berta Lutz e osegundo do Sr. Sales Filho. Am-bos contra o Prefeito, Padre Olím-
pio de Melo.

Depois, entrou o caso do dia,o fechamento de qualquer clube,agremiação, Junta, sociedade, etc.,
projeto que ee convencionou cias-sificar como contrario do inte-
grallsmo.Esse nome náo aparece no pro-Jeto do Sr. Amaral Peixoto. E,
quanto à atividades contra o re-
glme, a Lei de Segurança, queregula perfeitamente a matéria,ainda não serviu para qualqu:.*ação contra esse partido.

Ee o projeto íoeec votado na£C£&âo de ante-ontem, a .'mpres-«ão era que obteria quasl unanl-mídade dc sufrágios. Os ânimoscontra o chefe do partido doSIgmh. estavam tio exaltados, peladivulgação dos insultos ao; depu-tados. que a Camara nâo .-.imitiauma palavra cm defesa doa lnt®-
gralistas. O projvrio representanteostensivo do partido Sr. JeivâMota. ce limitou a explicar, a rt>ti ficar e a desdizer. Ató mesmoe«£a explicação, alguns não dese-
Javam aceitar.

Terá a dcsalronta 4 Ciinara,

contida no requerimento do Sr.Raul Bittemcourt, apresentadocom essa intenção, e solicitando,cm termos veementes, uma infor-mação, a respeito, por parte doMinistro da Justiça, todos esta-vam prontos a dar o seu voto,inclusive o referido Sr. JeováMota, que declarou. Dizia-se que,na votação do projeto, este obtc-ria, na melhor das hipóteses, emvotos favoráveis, tanto quantoobteve um requerimento pana avolta do assunto a uma das co-missões, isto é, 14 vou». Era cor-rente que, dentre os que conce-diam a Ida & comissão, muitos sóo faziam por questão de principio,mas votarlrtn contra a matéria,
por serem adversos a todo c qual-quer regime totalitário.

Vinte e quatro horas depois,o» ânimos eram Jã outros, bemúixexentes. Uma noite de sõno fazesquecer muita coisa. Ou isso ou,então, o fato da haver sido pedi-do o encerramento da discussão,medida sempre mal recebidaa verdade t que cs oradores
pró e contra so revesavam. Dabancada gaúcha, falou contra oprojeto o Sr. Pedro Vergara, nãocbstante o ardor manifestado navespera pelo seu companheiro,Sr. Raul Bittencourt.O Sr. Pedro Cilmon tambématacou o projeto, taxando-o deinconstitucional. I>e resto, a vo-tação é eignificatlva. Em primei-ra discussão, que ( uma fase semsignificação, o projeto foi aprova-do por 65 votos contra 37. Diíe-ren^a 33 votos.Em eegunda discussão, apare-cerá. co que ec dizia um substi-tUtlYO.

por sl e por Jullo S. Muller;João Ponce de Arruda, José Sil-vino da Costa, Luís de MirandaHorta, João Leite de Barros, Ra-nulfo Correia.-Ulisses ae A.rnei-da Serra e Filogonio de PaulaCorreia, João Vilasbôas por si epor Dr. Estevam Alves Correia,Coronel Jüsino Vlegas de Oli-velra País, Dr. Caio Correia, Dr.José Gentil da Silva, Dr. Cor-sino Bouret, João Evarlsto Cm-vo, Joaquim Cesario da Silva,Coronel João C. Correia Cardo-so, Coronel Laurente Sallez, Co-ronel Antonlo Reis Coelho, Ves-pasiano Martins, por si e porArai Moreira, Manuel Cectlio daCosta Lima, Germano Fechner,Generoso Ponee Filho, YttrioCorreia da Còsta, Carlos Vando-ni de Barros, Nicola Scafia, Dr.N. Frageli e Manuel Pereira daSilva".Não preciso, Sr. Presidente,Srs. Deputados, no momento,acrescentar outras pfilavras aestas constantes do manifestodas forças politlcas pondera-veis do Estado, representando
quasi a totalidade de seu elei-torado, a maioria dos deputadosestaduais, a; quasi unanimidadede sua representação federalnas duas"Casas do Congresso eque acabo de ler desta tribuna.(Muito bem; muito bem. Pai-mas).

A viagem ao Rio do Go-
vernador de Per-

nambuco
O SR. 'LIMA CAVALCANTI VEMPLEITEAR O ANDAMENTODAS OBRAS CONTRAAS SECAS

RECIFE, 11 (A. B.) — A bordodo "Arlanza", partiu com destinoao Rio . de .Janeiro o GovernadorLima Cavalcanti. Aiites do par-tir, o Governador pernambucanoaoentuou' quo sua viagem temfins exclusivamente administra-tlvos. Leva ao Rio diversos ca-sos de Interesse do' seu Estado,
quo requerem uma solução semdemora. A situação dos eertane-
Jos, por exemplo, deve ser cnca-rada sem demora pelo GovernoFederal, pois quo, se o amparo
prometido não vier cm tempo, oflagelo será multo maior. Estiestabelecido que o Governo Fe-dcrol gastará 8.000:0003000 nasobras contra as sêcas.— "Pleitearei, disso o Sr. LimaCavalcanti, Junto ao PresidenteGetullo Vargas, para quo essasobras tenham o mais rápido an-damento. Levo um "dossler" vo-lumoeo."

No mesmo navio embarcou oSr. Afonso de Albuquerque Lima,sub-comandante da Brigada Ml-lltar do Estado.
Tribunal Superior de Jus-

tiça Eleitoral
JULGAMENTOS DE ONTEM

Reuniu-se ontem pela manhãem sessão, o Tribunal Superiorde Justiça Eleitoral, presididopelo Sr. Ministro Hermenegildode Barros e presentes os Srs.Ministros Plínio Casado e Laudode Camargo; DesembargadoresColares Moreira e Ovidio Romel-ro; professores João Cabral eCândido de Oliveira Filho, Dr.José Maria Mac Dowcll da Cos-ta. Procurador Geral.Tribunal julgou os seguln-tes processos:— Recurso eleitoral n. 526Espirito Santo (relator pro-fessor Cândido de Oliveira Fl-lho), recorrente o Partido So-ciai Democrático e recorridoLuís Tinoco da Fonseca. Toma-ram conhecimento do recurso,unanimemente. Adiado o Juiga-mento quanto ao mérito por terpedido vista dos autos o prof^ssor João Cabral, Já tendo o re'lator negado provimento r.o re-curso para confirmar a decisão
que anulou a eleição.— Mandado de segurançan. 68 — Minas Gerais (relatorDesembargador Colares Morei-ra), requerentes Fidelis Reis,Sebastião-Fleury e outros. Adia-do. a requerimento do relator,
por falta de tempo.— Processo n. 2.057 — MatoGrosso (relator DesembargadorOvidio Romeiro). O Sr. Pro-curador Geral encaminha umaconsulta do Procurador Gerpl,sobre se o prazo para a prescri-ção da ação por crime, dc natu-reza eleitoral deve ser con.adoda data em que o delito é ve.rlficado mediante diligencia pro-cedida pela Justiça Eleitoral, oudo contrario, se deve sor con-tado do dia em que a infraçãoé cometida, nos termos do arti-
go 423, segunda parte do dccre-to n. 3.084, de 5 de Nozcmorode 1898, e do artgo 78 da Con-solidaçao das Leis Penais. Rei-
ponderam que o prazo deve sercontado na forma da lei cita-da — artigo 78 da Consolidaçãodas Leis Penais, unanimemente.— Recurso eleitoral"n. 555Rio Grande do Sul (relatorprofessor João Cabral), recor
rente o Procurador Regionf.1 erecorrido Mario Dil Santcs. Nãotomaram conhecimento do rc-curso, por interposto fora do
irazo legal, uwiimemeate.

O DIA DOS SENADORES

Longa espera — 1963 — Planos de solução dos
problemas nacionais — Conselhos

Técnicos
O Sr. Jeronimo Monteiro cal-cuia quo só daqui a vinte e trôsanos poderão existir todos os con-solhos técnicos quo o Legislativotem da organizar, cm obedlenclaao disposto no artigo 103 da Cons-tituição...Para chegar a esse resultado per-turbador o senador caplchaba íaaa seguinte argumentação : atôagora, isto é, em duas sessões le-gislatlvas, o Senado só "formou

um desses conselhos técnicos.Ora, segundo o ponto de vistadominante na ComlsaAo de Pia-nos Nacionais, deverã haver trezeconselhos técnicos. Logo, 6 pre-ciso esperar nada menos de vlntoo seis anos pura termina-los to-dos... •"Ha uni pouco de pssslmtsmoou, mais provavelmente, multaIronia no calculo .do rcprçsen-tanto do Espirito Sa'nto. Contu-do, ú de lamentar qua se escoeUo todo a segunda sessão legis-latlva, após a promulgação danova Carta Constitucional, sem.
que; até hoje, haja slquer cmuma ou outra das casas do Le->
gislativo ao menos um ante-pro-
Jeto d ciei que regulará, a com-
posição, o lunclonamento c acompetencia dos ditos conselhoso dotí Conselhos Gerais.O Senado ou, antes, a sua Comis-eão da Flanos Nacionais tomoua si a tarefa de organizar os dl-tos conselhos.Entretanto, e, cm parte, pormotivos independentes de suavontade, nem slquer conseguiuultimar a elaboração do ante-
projeto quo tem em vista.•

Surgiu entre os Srs. JeronimoMonteiro e Ribeiro Gonçalves,não obstante as afinidades que

os aproslmam, uma pendenclaipotivada pelo projeto rodo-via-rio do primeiro. Entende o ee-nador caplchaba não ser precisoesperar, para a aprovação do seuprojeto, que sobro êle falem osconselhos técnicos, enquanto orepresentante do Piauí consideraimprescindível a audiência ou co-laboração desses orgâos, que co-meçarão a trabalhar, se aceitar-mos o raciocínio c o calculo doSr. Jeronimo Monteiro, no anode 1963...O delegado do Xôro piauiensedescobre contradição ao proce-dimento do Senado quando dizserem Inconstitucionais as leisqus nSo tiverem a sua colabora-
ção. apesar de o exigir a Lei dasleis, e admite a aprovação, desde
JA. de projetos quo deviam ter,
por força da dispositivo constl.tucional, a colaboração dos con-selhos técnicos. N

«
A Constituição, com efeito, dls-põe que o Senado, com a cola-boração dos conselhos técnicos,organlzarã os planos de soluçãodos problemas nacionais.Resta saber se o projeto doSr| Jeronimo Monteiro é um dostais planos nacionais.Resta saber se o Brasil terá deesperar o ano do 1963 para vero Inicio da elaboração de certos

projetos que o Senado venha tconsiderar sejam um dos tais famosos planos de solução dos pro-blemas nacionais...
Vem ao Rio o General

Daltro Filho
BELÍIM. 11 (H). — O GeneralDaltro Filho, comandante da 8aRegião Militar, parte hoje parao Rio de Janeiro.

Promoções e condecorações

de oficiais brasileiros, na
"Legião 

de Honra"
A cerimonia de ontem, na M. M. F.

Realizou-se ontem, na séde daMissão Francesa, a cerimonia daentrega dos novas condecora-
çóes aos oficiais brasileiros re-centemente promovidos na Lo-glüo do Honra.Antes do proceder a entregadas novas condecorações, o Ge-neral Paul Noel, chefe da Mis-são, pronunciou o seguinte dis-curso:"Meus senhores o caros aml-
Eos — E* com profunda alegria
que vos faço entrega das insl-
gnias da Legião dc Honra. Sa-beis o grande valor que damos aessa condecoração.Foi colocada por Napolcão no
peito de seus granadeiros. Tem
gnlardoado os soldados da Afrl-ca, da Crimcia, da Itália e doMéxico.Curou' nossas feridas de 1870.Acompanhou todas as nossas ex-
pedições coloniais. Enfim, fez aGrande Guerra, o dai em dianteso encontra lndlssoluvelmenteligada aos milhões dc cruzes demadeira fincadas cm nosso solo.

Quanto sangue derramado nodecurso de sua historia secular!
Quantos atos dc heroísmo nãotem ela consagrado!Lembrança c símbolo das maisadmlraveis virtudes, enobrecemaos que as ostentam c lhes ln-dica. nitidamente, seu dever.Amar a pátria, sempre pron-to a sc entregar inteiramente á
sua salvaguarda, acumular em
si a chama de todos os sacrlfl-cios possíveis, preservar sua al-
ma das agruras da vida.

Conhecendo-vos, senhores, e
tendo por vós uma profunda es-
tima e inalteravel afeição, sei
quanto sois dignos dc receber a
Legião de Honra.Entrando hoje nessa imortal
coorte. sereis ce Irmãos multo
queridos de todos aqueles aue
acreditam o crêem ainda no va-
lor dc um Ideal moral e paraos quais a honra 11&0 6 uma
palavra dc sentido vão.

Sêde bem vindos entre cies c
rccebcl as suas mais calorosas
felicitações.O General José Pessôa está
entre aqueles que vos acolhem.
Antigo combatente da Grande
Guerra, será o eminente padri-nlio da vossa promoção, embo-
ra participe éle deste ato pelasua promoção ao grau de co-
mendador.Seus camaradas das linhas de
fogo têm por éle vivo rcconhe-
cimento pelo gesto tão nobre e
tão generoso que norteou nos-sas fileiras, onde logo so dis-
tinguiu.As trágicas lembranças que
guardam todos aqueles que lu-
tnrani pela civilização e pelo di-
reito. são as mais seguras sa-rantias dos sentimentos que ali-
mrntamos por êlc. Hoje, com
muita razão, seu coraçao bate

O Senador Itobert Reynolds no aeroporto da Tanaír r'
ta da Washington, desde 19Í3,
pertenço ao Partido Democra-
tico e é também autor de dóí.%
livros de viagens.Durante a sua estadia no-.Rio
de Janeiro, que visitou com "o
cuidado de não perder um'minu-to sem apreciar todos cs recáu-

Em viagem de turismo, acaba
do passar alguns dias no Rio
de Janeiro o Senador norte-
americano Robert R. Reynodls,
que chegou domingo, procedentedo Sul, pelo "Brazilian Clipper",
tendo embarcado ontem, com
destino aos Estados Unidos, em
outro hidro-avlão da Panair.

O Senador Reynodls. que re-
presenta o seu Estado natal,
North Carolina, na Camara Al-

tos pitorescos da cidade, o con-
gresista norte-americano -estève
em vist« também ao Senado' e, áCamara dos Deputados. - . v

DO EXTERIOR

Proposta de mediação nâí

guerra civil espanholai
O Conselho da Liga das Na- taeão, como aconteceu no Sari'é.^

ções está reunido em sessão ex-
traordinaria em Genebra, afim
de examinar diversas reclama-
ções do gabinete espanhol pre-
sidldo pelo Sr. Largo Caballero
e particularmente o protesto
contra o reconhecimento pèla
Italia e a Alemanha do governo
nacionalista de Burgos, chefiado
pelo General Francisco Franco
generalissinio das forças revolu-
cionarlas.

As grandes potências represen-
tadas no Conselho, mostram-se
mais inclinadas a promover
uma formula conciliatória que
ponha termo á guerra, que a dls-
cutir queixas sobre fatos consu-
mados que elas não podem mo-
dlflcar, visto faltar-lhes força c
autoridade. Assim a França c a
Inglaterra sugeriram a idéia de
propor aos governos de Valencia
e de Burgos uma proposta no
sentido de submeter a questão
que motiva o conflito armado ao
retérendum da população espa-
nhola.

Afirmam os despachos recebi-
dos ontem que a Italia e a Ale-
manha receberam com simpatia
a indicação a que o Sr. dei
Vayo. Ministro das Relações Ex-
teriores da Espanha que se en-
contra atualmente em Genebra
também aceita a proposta sob
a condição de que os nacionalis-
tas não intervenham no pleito,
nem mesmo nos territorios que
dominam para que uma comis-
são estrangeira controlasse a vo-

ancioso com o nosso e êle revê,em torno de si. todos os bra-vos que a seu lado entraram naBélgica em perseguição do ini-migo, bravos que êle sabe aindanão Q esqueceram, pois o seu lu-gar está sempre assinalado nasfileiras da cavalaria francesa.Senhores, penso sempre emvossos chefes e em vossos sol-dados que se sacrificaram pelaliberdade e grandeza do Bra-
sil.Vejo-os aqui, perto de vós.Sinto-os orgulhosos de vós, con-flantes de vós. felizes em sen-tlr que se estreitam os laços queunem o Exercito Brasileiro ao
exercito francês nesto dia em
que a estrela dos bravas vai brí-
lhar sobre as vossas túnicas. Não
podeis deixar de vos concentrar,senhores, e de jurar em vossos
corações e vossas nobres almas,
de continuar a fazerdes como
êles," Isto é, todo o vosso dever
por toda a parte e sempre".

Foram promovidos: a comen-
dador, os Generais Almerlo de
Moura, Rodrigues Barbosa e Jo-
sé Pessóa; a oficial, os Coronéis
João Batista Mascarenhas de
Morais, Heitor Augusto Borges,
João Bernardo Lobato Filho e
Renato Paquet, tendo este dei-
xado de comparecer por achar-
se na guarnlção do Rio Grande
do Sul.Foram condecorados no graude cavalheiros os Majores 811-
vlo Raullno de Oliveira. Vasco
Alves Luco, Inácio José Verissl-mo. Arqulmedes Cordeiro, Adol-
fo Pinto de Araújo Correia: Ca-
pitães Joir Dantas Ribeiro e
Manuel Alves Pires de Azambu-
ja.Depois de condecorados todos
os oficiais, o General Noel ofe-
receu a todos os presentes uma
taça de champagne. Nessa oca-
slão falou o General Raimundo
Rodrigues Barbosa, chefe do De-
partamento do Pessoal do Exer-
cito, que em breves palavrasagradeceu a distinção do gover-no francês e enalteceu a figura
do General Paul Noel como ml-
litar e como cidadão.

Estiveram presentes & p~'enl-
dade o Coronel Valentim A-eni-
cio da Silva, chefe de gablneíodo titular da pasta da Guerra,
aue representou S. Ex.; o Gene-
ral Arnaldo Pais de Andrade,
chefe do Estado Maior do Exer-
cito e outras altas patentes do
Exercito.
PARA RESTAURAR O

JARDIM BOTÂNICO
Pelo Sr. Presidente da Repu-

blica foi assinado, na pasta da
Agricultura, decreto abrindo o
credito extraordinário de 
300:000?000. destinado às obras
da restauração do Jardim Bo-
tanico do Rio de Janeiro.

NO LEGISLATIVO DA

CIDADE
AINDA EM VOTAÇAO O

VETO AO PROJKTO DA
LEI ORÇAMENTARIA —
UMA QUESTÃO DE OR-
DEM DO SR. BELTRÃO
SOBRE A VOTAÇAO DOS

VETOS
Pouco interessante a sessão

de ontem da Camara Municipal.
Na hora do expediente foram
apenas votados alguns reque-
rimentos constantes do avulso,
solicitando ao Prefeito diversos
melhoramentos. Ao se proce-

der às votações de um desses
requerimentos, alguns vereado-
res voltaram a referir-se ao
caso dos funcionários contra-
tados demitidos, fazendo-se
apreciações em torno da res-
posta do Sr. Presidente da
Republica ao telegrama, a pro-
poslto, enviado pela Camara
Municipal.

Na Ordem do Dia foram vo-
tados alguns vistos. Com rela-
ção ao projeto 86-C., que fixa
a despesa e orça a receita da
Municipalidade, observaram-se
alguns destaques, tal como aoon-
tecera na sessão da vespera.

Assim, é destacado o veto
relativo & subvenção ao Abrigo
Teresa de Jesus e á Legião do
Bem para a Velhice Desampa-
rada. Procede-se á chamada
para a votação, respondendo 20
vereadores. Faz-se a apuração
e constata-se a rejeição desse
véto por 20 votos. A assisten-
cia aplaude, ouvlndo-sc. igual-
mente, palmas no recinto.

•
As votações não podem pros-

seguir, contudo, porque alguns
vereadores deixam o recinto e
aquele numero 6 limite para a
votação de vétos.

O Sr. Heitor Beltrão levanta,
entáo, uma questão de ordem:
se ocorro a prescrição de 30
dias para apreciação dos vétos,
estando o mesmo já em vota-
ção ao se: atingido o trlgeslmo
dia. Alguns vereadores sc ma-
nifestam e, finalmente, o Sr.
Florlano de Góls, que presidia
os trabalhos, resolve negativa-
mente. Nessas condições, o véto
ao projeto 100 C continuará da
Ordem do Dia.

•
Em primeira discussão foi

aprovado um projeto pondo
funcionários da Camara Muni-
cipal em disponibilidade e pro-
movendo' outros, e encerrada a
discussão ds outras proposl-
çces.

O General Francisco Francçr,
entretanto nem ao menos-deseja»
examinar a sugestão franco-
britanica. file conta com a' \1tc--
ria da causa revolucionariam-a
não está disposto a sujeltar-se ás;
maquinações estrangeiras, eíi-
quanto os marxistas, sentem-sfe
fracos c procuram por todos os
meios retardar o colapso final.;

Não obstante os auxílios
chegaram a Madrid, os naclonà-
listas conservam suas posições-
poderiam dominar completamen-
te a capital destruindo-a, mas
cies preferem esperar mais al-
gumas semanas o conservar os
grandiosos monumentos da his-
torica "vila". .

O General Franco quo além.ds
sua competencla militar, possuo
grande habilidade politica, com-
preende que todas as propostasde pacificação, tréguas, armlsti-
cios, etc., só visam ganhar tem-*,
po para permitir aos governa-.'
mentais a aquisição de material?
bélico. Ele não aceita outras'
condições que a rendição e pro-meteu punir apenas os chefes,
que organizaram as mllicias con-i
tra o exercito.

O Sr. dei, Vayo, nem ao ra»',
nos sente o escrupulo patriotico^
de permitir que os estrangeiros» •
presidam atos públicos realiza-* jdos na Espanha, é êle mamo
que sugere tal baixeza, como
aceita a participação de generais)
russos nas operações militares.,"
Impotente e desorientado o so-'- ,
verno de Valencia submete-se a>
todas as imposições, a todas as
humilhações, na esperança dei'_1 — «,«> Jnfin (nm f-nllinH.dominar os que desajam salvar/
o pais da influencia estran-
geira. • . "'•••

Enquanto a Inglaterra colabo-r'
ra conx a França na elaboração»
da proposta do. plebiscito, scú»
representantes diplomáticos e\
consulares, seguindo Instruçõssi
do Foreign Office aproximam-s«J'.
do General Franco, afim de con»
cluirem entendimentos de cara«r
ter. comercial. O antigo adida»'"
comercial *á Embaixada «tía Grk»
Bretanha em Madrid foi receBÍ"»
do em Burgos pelo chefe do g°"
verno nacionalista, afim de fasetv
propostas concernentes a conser-
vação das relações mercantes
entre a Espanha- e a 'Inglateris.,
em caso de vencer o exercito nàr
cionalista. As negociações nefcio
sentido foram iniciadas entre o>
representante britânico e o Ge-
neral Davila encarregado de to-
dos os problemas econômicas . d*
governo dc Burgos. O inicio, deá** *
sas negociações Indica que ©
Foreign Office, prevê a poasibl-
lldade da vitoria da Revoluçá»
Espanhola. • • ?

Os altos c baixos ds
politicaUM TELEGRAMA AO SR. PRS-

PEITO DE NOVA IQUASSTT
A respeito do comentário qu«

ainda receaitenxente fizemes com
referencia á atitude da Camara»
Municipal de Nova Iguassú c aa,.
nome do Sr. J. J. Seabra, .o»
Prof. Prado Valadares, da Fft-
euldade de Medicina da Bala, w
dereçou ao Sr. Ricardo Xavier, d a
Silveira, prefeito daquele muni-
clplo, o seguinte telegrama:— ••Lamento ininba dasrallci
níto pudesse ter nenhum servlç4*
município dirigido vossencla p«-ra pedir agora fosse eu também*
alvo ingratidão praticada contrà»
grande brasileiro maicr balsnof
vivos Dr. Seabra. Respeitosa?eau-
daçòc3*' ¦

Por quantos diiiheiros -j'
sc vendeu a Frente

Única.,.
TORTO ALEGRE. 11 (Hi . — -V

proposl to tío pedido do informa*
Çõe3 feito pela bancada da Hrer.-
te Untca. relativamente A taxa da,
cooperação c neversáo doa con-.-.
ponontes da Brigada Militar ^ fEstado, o •'Jornal da Noite"- pur;
blica a seguinte nota: . ."O Governo do Estado vive és
claras. Pôde prestar c prestar»,sempre informações, de todos ca» JKUi atos. Faça, porém, a Prents.
Unlca o favor de dlaer ao Rio)
Gnr.dc do Sul por quantos dí-j
r-heiros se 'Tendeu para dividir u joposições coligadas... E' uma pc- j
quena Sníormaçio que o pubUc».

1



JORNAL DO BRASIL — SABADO, 12 DE DEZEMBRO DE 1936

NOTAS :ySí0;<$!«&>£

O casamento do Manuel Teffé, o fino "gentleman" quo 4alta sociedade carioca ttinto admira, e que o.povo. do Rio temconto um dos seus ldal03 desportivos, reuniu aritc-oiitem, todoo nosso "grand-monde" nesses interiores íaiistoâos que o Em-baixndor Osenr do Teffé preparou com uma arte vital de artistae um (join «gosto do esteta. A Ilustre senhora Getulto Vargas,cspos»;dó Sr. presidente da Republica, dois ex-Présldénto»- d'a,;Republica; O Sr. Epltacío Pessôa e o Sr; - Artur 'Bemardc-v Don. Alolsi Mtysella. Nunelo Apostollco, Embaixadores, MlnUtros.. as.mais brilhantes figuras femininas da elegância, os nomes maLsnotáveis das finanças, das letras o da cicncta do Brtuail, davam& recepção dos jovens noivos uma suprema distlnçfio.Envolta no seu vestido branco da pesado setlm, com longae Imponente cauda, a cabeça formosíssima e nobro de Madona
ãuatrocentlata, 

clnglda pelo véu Imaculado, a Srtay Maria -Lulsa
e Melo, estava mais bela e harmoniosa, mais pura e serena queos lírios nlvlsslmos que apertava nas suas m&os finas e aristo-cratlcas. E ola recebo as homenagens doquelie brilhantíssimo,conjunto, com uma graça deliciosa, que a todos. impressiona ádVmlravelmente bem. E o sorriso com que agradece tantos dtimóní-trações de respeito, tem um^ encanto lndeflnlvel. •

A Embnlxatrlz de Teffé .preside a essa festa cilitllanto. com» sua lntellgencln. o seu tãto, a radlosa simpatia de grandèdama. que tanto Impressionou a côrte da Áustria o do Roma.Os grupos s8o fascinantes. A conversa é palpitante, viva. In-
quieta, e não morro um unlco momento. A Sra. E. G. Fontei,toda de negro, admirável na sua loura beleza, conversa anima-•damente com a Sra. Carlos Guinle. toda.de cor de rosa, lnoom-
pnrnvel de formosura e elegancla, simplicidade e dlstinçáo. Maisadiante, grave, nobre e linda a Sra. Embalxatrlz do México.

A Barònêsa de Saavedra, lncomparavel . do beleza c. chi-
.qulKiiao é uma figura encantadora. A sua conversa Inteligente
viva. cm que se pôde admirar uma fina ertidiçfio, uma fantasia
amavel. faz o deslumbramento, de um grupo numel-oso. que aouve com infinito prazer. .Os. vastos salões estão repletos. Ás 13 liOrás, tòdo o "ímár!
set" tlò Rio está ali. ,. ,

O Sr. Santos Lobo mo diz: . -Já admirou a agua-fòrte de Rombrant,- "A descida duCruz"', que pelo seu extraordinário valor, é chamada a "folha
dos cem mil florins"? ¦:

Mas. como reparar nessas jóias de arte, que" o EmbaixadorTeffé reuniu através das suas peregrinações pelo mundo, sí essemovimento elegante & mais curioso o tentador?A Sra. Ministro Álvaro de Teffé, • que é tambam a grandeescritora Tetrá de Teffé. é cumprimentada pelo áeu artigo sobreEduardo VIII. Algucm lhe diz:Aquele panorama que a senhora traça da. Espanha, àéscúo reinado de Isabel, é soberbo. Ha nas., suas palaVraà..-uhja ex-traordtoarla vibração. , -..
Ao lado de um precioso "potiche" clilnôs, colocado sobre: Uma,

Íieanhá 
de jacaranclá. a Sra. JOsê Oórtez, admirarei na sua; be-eza e elegancla, conversa. Fala-se; de moda 6-ela diz; ~Para a mulher a. elegância é uma"mahlfesta<jâo-de tá-lento c de gênio. Ha tanto mérito em criar uni bolo vestido,como cm escrever, um grande livro ou pintar uma. tála magnífica.A elegancla fémlnina é um complexo de qualidade^ diferentes: ogosto, a medida, a originalidade, a fantasia, e o dom de nSo s«confundir com ninguém...

O Sr. Cláudio de Sousa, homem' de letras e "gentleman"
encantador, explica a um grupo, quo para escrever o seu livro«obre as macumbas cariocas frequentou esses lugares. E o' "cau-
seur" fascinante que é o grande teatrologO desperta em todos òspresentes o desejo de assistir o rito negro.A Sra. Osvaldo Abreu Fialho 'apresenta no'belb rosto osprimeiros sinais dos banhos dè sói. A Sra. Edgar Monte declaraque adora o banho de mar, mas que receia os ardores dos raiossolares. A Vlscondessa de Carnaxide, finíssima, cativa pela suafelmpHcidade e pelas suas atitudes aristocráticas. Ela fala- dasedução que Petrepolis exerce sobre, o seu espirito.-• * *

Manuel Teffé e sua formosa esposa vão sair para o seu ré-tiro de Fetropolis. No pateo interno do belo palacete do Botafogo. todos procuram cumprimentar os noivos felizes que partemManuel Teffé irá guiando? <•' • ¦:
O automovel cinzento do famoso "sportman", sem duvidao mais perfeito desportista da America do Sul, está preparada'O jovem par toma lugar nele. O motor ê poeto a funcionarTocarro, , esguio e harmonioso, movimenta-se. Manuel Teffé sorricomo nos dias das suas grandes vitorias. 'E por acaso n&o é ess&o seu mais belo triunfo?

CHERMONT DE BRITO.-' «
PETROPOLIS

A natureza sempre a mesma —
encantadora, inconstante e cheiade íacelrice. Não ío&sc ela íeml-nina o nüo csta.rla ai a mudar~é. todo o momento os seus efc-íeltes, os euoâ roupagens;' "agora,
loura e rosada para logo ee en-volv«r no negrume d;* tfvrdesbdrrascosaa.São, apenas, esquisitices e frl-TOlldadDs para contrariar, por. momentos, cs ^planos dos que ee
querem divertir 00 cr livro; sen-t«-*e o espirito Irrequieto da mu-lher bonltr. c requcòtada, que eearrufa, ora com requintes daagrradavel bom humor, e logo comexpreee&o de nltlvc2 inçoncebl-da. Nâo lhe faltam, & natureza,também, as !<igrlmas, qus 6 achuVa, As vezes tenuc e outrasrezes, coplodá, como convém aomotivo que a foz ee despenhar.• • • ?

S, 08 jardins, apó3, sontem-se
brilhantes, — as ílórea tomam
une ô-res sadios e a relva, toda

do Munlolplo", i«i--!ííüàl tconsolidadas todâs " cà : delibera-çôes c os vários atos da legisla-çSo tributaria atiteriornMüto' eni'Vlgòr. - V'
Tambeim por ato tf6 'ÉWéíe dbcx«:Utlvo municipal,.-, toí' v.:,i ''

nada a 1«1 Orçamentária, paru,1937, cuja receita, foi orçaija ,a adespeza lixada cm 3.483:9009ora..
, ,X.A,

Conff<stemtas T;
Eeallsia-se- amttnhR, 4á 10 íiô-ras, ua Loja Tiosgílca' - Rto'"<l3'Janeiro, d praça. Sacníi Pèni''l32,.uma int^rtêsauté .confsrencla sa,bre "America, berço daçio,", pelo Ilustre poeta, .esçMtíóro historiador Dr. Domingos Ma-gaa*inos. Entrada franca.

Banquetes
Renllza-se na proslma Sogun-da-Peira,- iíb .20 .horas, no KalSoazul do Automovol Clube do Bra-flll, o anunciado banquete orga-nizado pela Academia Clovls .Be-

JSítt 8?ímpousadas nns suas folhas, tem
unia esplcndencia maic.vllhosa,
corno 06 olllcs da mulher quachora, reecendendo a ambrosia do
6cü «sentimento Intimo e -o solu-
ço que .fala pela alma dorlda um
psolmo suave, doce. que encan-
ta, dúlciflca c retorna tudo ao
toem, qüe 6 a bonança da vida.• * • *

Ebtamos .em Dezembro, e ainda
oâo cónifcçaram as manliàs do
banhos. Os porquês que po^UímptóClna, alda se nSo transforma-
rfci» em praias. As silhuetas queornam, como edlfldes cm bando,
ba úguas murmurantes dos reja-
tos que descem cm prbfusüo p^vraos lagoa, ainda se n6o atreverama dominar com a sua graça, oásltiòs. .verdes de gramados e aorla graciosa o ílojldi das pisei-nas.Mas, em breve, fe vai iniciara pròmeuade aos campos e a pa-rada •" da elegancla n<os banhes,•Dolosamente aguardados pelesamadores das belas reuniõesmundanaí. • • •

Os diplomados da Escola deMuilca da Santa Cecilln, queaoabam do concluir o curuo nocorrente ano, 6endo onza cm teo-ria a colfejo c um cm harmonia,realizarão 110 d;a 14 ds Janei-TO, uma festa para comemorar oacontecimento, convidando paraparanlnfo da turma, o proísesor.Vlrglnlo da Morais, pre6iaente doLiceu, de Artes e OIlclos e cêcq-lher para oradora da turma, aaluna Ofélia de Oliveira Mesta-•rt. Também na reunllo qua rca-Uzaram. elrgercm o maestro Hen-rique' ' Oõwald paia patrono, cincluir no quodro, o retrato dovereador .Alberto Beclcer, te^ou-relro. da Elicola, ccmo homenagem
pelo* fcpiu eervlçcs.
t• • *>

O» alunes qus completaram ocurso, são os ccgulntits: CeleldaSampaio, Diiitela atrela, IljddyCarvalho Alvlm, Hilda Faraco,Oullbermlr. • Hcnolte, Janete San.Wm, Maria Llu.a Hcffmann,Ofélia Oliveira Mostaert, WolncyAgulor, Z;la Alves Pereira t Hcr-tnlnia- Veiga Santcs, eendo queesta ultima, em h-.nicnia.A dlretórsa da Esecla rseolveuhomenagear a memória do cau-doeo Comerciante Henrique Rü-tmeyer, qu; foi um grende anil-go da Escolr. c ao ex-více preei-dente Sr. Anionlo Marque dosRíls, a quem devi, a E:cc'.a, Icce-timavels eerviçcs.
Os noesos b >m'>c!r >s vi o rca-lizir fa . pronima S;gu:i ' . '.'Ira,

experlífneía cíicial dc urna bo:n-ha. a eer adquirida para ca reu*ecrvl{6s. Eise apartlho íuncicna _com â?Uk « ccm ctpunia. uma tiuCOnova (nwnçâo para extln3U!rtofto de '.r.flsmaTels.
A expcrlenda icrá feita cema presença das autoridade c*omunicípio c rrprc=ententes cialmrrenta.

e admiradores da Clovls Bevlla-qua ao grando Jurisconsultò.
As . listas de adesão, que se en-.;cerram hoje encontram-se na1portaria do Automóvel Clube -doOrar.il ou na .súdS da' Academia,1A Avenida RIO BrKücò 183, 6?.

Conclusão de curso ^ ¦
Completou o- curso comôrcial-

da Escola Paulo do P/ontln a. Jo-vem Silvio P. Matos quo obteve
a3 mais brilhantes netas, revela-
doros de stia líit-eligenclav
Colação de gráu -

. Apôs ,.un> «urso brilháútc, có-
lou gráu, na Faouldado da Dlroito
da UnlveTsidado .. do «.B1Ò ..do i^a-
nelro, o Dr. Josó Maria Gulma-
I fios Watóon, funcionário da Com-
panhla Sul; Amôtica o filho do
Sr. Ovldlo Watson. Completou o curso ma-.
dico da Faculdádj tí; Medicina
do Rio de Jançlro, cc n brllhan-
tlsmo, o Jovem Hello de Albu-
querque Soares, filho do Sr. 14-
dlo R. Soaria, íuviclonarlo fio
Banco do Brasil, e de D. IracemaAlbuquerque. Soares.Acaba de dlplomar-ee pelaEeccla Normal de Além Paraíba' adistinta Srta. Naná, neta. do Sr.José Alves da Silva e D. Horten-clana Silva.
Formaturas

Bacharelou-te no Instituto d«Ensino Secundário, d Srta. VaraICcrth, que ea distinguiu no meioestudanuno por ter obtido InU-meros distinções. Rcallzc.-Be nmanhl ás 10horas, a solenidade da formatarada primeira turma de dlploman-dos da Escola 7-22 "Bdia", emBonsüceeso.
PresldirÃ a sessfio o Sr. diretordo Departamento ds Educaç&o,Dr. Jcué da Costa ôena, compa-recendo, além de S. S., a <upe-rinte-ndente aa 7" Circuniorlçüo,D. Felicidade de Moura Càètroe demais autoridades.

 Entro os Jovens que oca-barem de ccncluir o curso medi-co na Faculdade 'de Medicina dsUniversidade do R:o do Janeiro,destàoa-ee o br. Carlos Bastos flfcOliveira, filho do conceltucdo àd-vogado^ Dr. Valfrldo Ecstoe deOliveira.
O 'distinto moço djixa b«'.« tra-dlçáo acudcmica, pela lhtellgeh-cia c amor à Ciência,, tendo, HOG* ano, mediante concurso, prei-te do bons serviços na AssistênciaMunicipal, como auxiliar acede-mico.

Prefeito do município•ancíonou e foi publicado r.o cr-

MON3. LUNAUDI — Hoje. 43 9hcxs c 30 minuto*;, no Mosíèiráde ti^o Bento será *££;ado biípodi Sidt». Monjcnlior Freclericôtuna.dl Núncio Apostolic» n4-Dwllvia.Grande numero de pessoas dasociedade car.oca renderá homena-gsns ao ilustre prelado, por oca-gío oficiai 9 "Código Tributário slão da solcnidaâe religiosa,.

I Aniversários
¦ Panem ánoa hc.J« as í*m«».Eras.iD.. Alexandrina Teiiorè;D. Harmíivla R:oâ a.-andso;D.. Justlna Ana Castro:D. Mnrla de Andicáe DlcsiD: Martiriba de AsKvedo SUva;Oa Srs.:Dr. Aristldss Firreim;D.-. Alfredo Conrado Kiem«i'«r,engenheiro':Adelino Feínandes,Dr.' Braz Dias: .CarlGá Alberto RcdrlgUíSi. s?oritôr. cai-los fiít«ncturt;Jnd Augusto Teixeira NuntnsD.-. 1 Jòstj Pinto Duar&e da Al»melda Cardoso!A senaioiila:Marli Xateicia do Llu Paira;Meichior Parelca. Oardosò;Dr. Kolfion dfe Bai*ròo vMocn-eelos: •Nino Carlos Dlns KetojRaimundo Psssoc;£)••. Valorio Ooéllio Dls»;Zllmar Morttirtóil;Sr; Afahml dé Asf&Vedò tíordl-»iliò, 'alto Xuncloniilo do iíinia-liilo da Vlaçllo: .OENEBAL aO'ES MOWtfâRÔ— Patóâ hoje a dáUi hàtalláia doSr. 'General Pedro Góès Montei-ro. ex-Minlatrò da GUéTrã e itualincpotor de rvslôes.Pelas suas altas qualldadós dèInteligência e cultura, « p«loeslo In temera to na èua proflsa&o,o St. Gineral Oòéâ Monteiroocupa í>C3lç&o de grfi^do xeíevóna vida naolcnal.Da círto ser-lhe-5o trajutadasexpressivas hc-menag-ínjs pelo vos-to Oltcülo de suas relj<ies..

. SriÁ. GBTUliIO VARGAS —A Gfemerlde de hoje assinala oaniveisario nátallcio da IlustreSra. Darci Sarmento Vargas,esposa da Sr. Presidente daRepublica.
Pela sua grande distinQ&o, pe-Ias suas nobres atitudes e virtu*des de espirito, é coração, a ilüí-tre aniversariante tem o raspei-to. a simpatia e admiração aatpda sociedade carioca. As i::s-;tituiçõss c estabelecimentos de¦caridade tem na primeira dama

do pais uma protetora sempre
dedicada, que lhes acompanha aExistência com grande interesse
e préocuparse semprs com CS
problemas de assistência social.

Assim, a data de hoje é niò-
tivo para que a sociedade bra»
fileira preste á Sra. Oetullo
Vargas as homenagens do ws-
peito a que ela la?, Jils pelas suas
admiravels virtudes.
Festas ¦¦

Está em -faatas, hoJ«, o lar do
Er. Antonlo Pinto Coelho e Don»Rbf.a .Jacó Coelho, ccm a pa«ea-gem, do nataüclo de «ua encan-tadora filhinh.t, JandlrA, que ote.recerâ., & noite, és sues amigul.ilhas, lauta mia de doces.A gentil aniverearlcn.e é sobrl-nha e afilhada do conhecido co*merciante e capitalista Sr. Cohc-tantino P^nto Ocelho.

organlsada pílos eceloa dóClube SÚ:â,. a; elegahie agl-emla-
ç!lo que rtuiU .õ melhor ún socle-

. dada de-Laranjeiras, deveria ita>.llzar-so hoje, nos salões dó C. R..Botafogo, uma lnterceiiante reli-"nlaO-dansante com nümsros <loàr,t-$ cm que tomariam part-e íi*
gUviás' do inalei prestigio ais nos-aos meios sociais e artistiõos. '' * .Em' virtilde porém dá carênciade tempo, que mediou entro *Idéia .da . féall7.a;ãò e ã data deboje, rísolíeram a Éocioe do clu-lie trantàfeílr a -feetd, qUQ, cerd
previamêftte noticiada, combindxl-do-so ui cs inKieaee^ do C. R.Botafogo.
Noivados
;.; i Contratou caiwranto com.d gentil ' teuhorita .Célia. Moib
,jdõ^ filha do -coi^onel Dr..'.VialfKdo Agnilo SlniOas dos Rela•,o de. tua copoca V. Irfonor Ar.-".•f^liça-, Müt» des Bois, O 2o. Te-••mnt©\..-iiui'llò Vaipoft» de £A.
Casamentos

Rcalls»-se. hoje o enlace matrl-tà-cnui dó Ttucn-e do £xcicit^Rubous de Vasccaacélca, í.lho dóCapltio do Fíagata Dr. i'cbloVútccncelca e dé eUa cepoea &>.D. Maria B.and&o Va^conceloo
com a Srta.. Üllw, filha do Coro-ntl Euclideô ^-Qiiobio d£ Cosia« de LU,t écnhóia D. Uaicliia far-rnz Zeuobio da Cesta. A cerimo-nla reilglcãa 6a reailaari nà Igre-•Ja dc S. José, ás 17 horauj, piua-niniando o alo, |>0;r parte dò noi-vo, o Almirante Pr. Aivouo Ri-bejro « a Ora. D. Amélia OcutaRibeiro; a noiva terá como patLl-nh-ti o Coioncl ülüiicüio ua Oouiue fcpcua.' No ato clv»l o nólvo téiaparaninfado pilo CouHSo de lia-
gàia Dr. rablo da Vnsconcelcs ésenhora; a nclva, pelo ar. JotéDlaò yeiraz ou Lua e ara. D. Ro-ea da Brito itosuM da Lus.' .—^ Reali2a-ac hoje, o «ülao«matrlmonal da brtu. uulco uüli-'Salves da Rocha, filha da v.uvaAlbcrtina Cionyuives ua Róclia;com o cr. Jcuqulbt Oardcco Lo-
pcs( funckaai^o municipal. Oato civil te.A cfeiuodo li ho-«te na i» PretorlÜ! Cível, u«>dótectemunhas, o Sr. LotX^nço <>su-calvos ujl lwcha e a b»ia. XiaúraMuni» Cordi.no. O ato religiosoko ioàlizoi"tt ãs 16 liôras, na igJa de S. Fiaucisco Xavier, fceado
pediiulioa o Si'. Abtonio dá MotaJúnior e tiua senilora, a p.oíeet«>-ra Maria d; Louidw Lcpta Mota.Oj noivos receberão cumpii-mantos na igreja. Itefilisd-àe hoje o enlacematrimonial d sra. Zatra doCatvalOiJ, IlLha do casal, üdgaraomoí de Carvalho e Muleta 811-va Pereira dc Carvalho, oom o 1°
Tenente Actndlno Ferreira da
Silva.O ato civil ter& lugar aa rsci-
doncla de seus pais e o religioso,
íis 16 horas, na IgrtJ» ús S. «»n-
ulico Xavier (gruta ds N. 8. de
Lou-rtíc-a). ende receber &o os o um-
pnmcntoe.Servirão dc padrinhos no stp
civil os Sra. Bernardlno Ferno®-
des c o comandante Alfredo de
Morais Filho e suas Xxuaa. Se-
uhoras e no religioso os Drs.
Henrique S^ Uta Pereira • Dario
Ferreliu da Silva e suas Exmas.
Benlioros.

Rsc.iiza-M. hoje, As 13 hn.
rr.a, na "» Pi^toria Oivcl. o cnla-
ce matrimonial do Sr. JoaquimFerreira Neves com a Srt». Blivn-diua Ferreira coelho e do fcr.Agoatlnho Martins íeritlro. coma Srta. Olivia Ter.vira coelho,
«nb»o filhes do Sr. Manuel Fer-
relra Coelho. com»roln.ate meta
praça, e esposa fira. D. BeatrizFerrpliu Coelho.Serão paranlnfo* dc« nubeütesno ato civil o Sr. Joêt Ferreiracoelho e c.^Doea. Na cerimoniareligiota. qus ee rea.''sar\ áa IAhcra<3, ca rc&idencia dos pais dasnoivas, â Avenida Hinrlque Va-ladares, eerAo paraniUit« doe pri-mslroe nubentss o Sr. AntonloFernandes Battoc e estro,* « aossegundos o Sr. "oaquim FerreiraC^jlho * '<*po»a.

Realiza-M hoje o caea-mento do Sr. Álvaro doa Santosferreira, filha da viuva Lld.a doaSantca Ferreira, oom a graciocaSrta. Carmen Suzsna Trees, 11-
llia do .Sr. Felipe Tfcits e de DonaJulia Thccs. O ato civil eerà ria-líccdo ás 11 hores na 51 Pretóriae o' relijloão ás 17 horea na l^re-
ja de s. Joaaulm. Realiza-64 IWJ« Q coloco

inamwiníl da Srr*. Oljra Lou-.'liÇv. f:lh« do Sr. r.*tteUiC Ma-..uel Lcurer.ijo. oom o Sr. SilvioAlves Penlia do ccmerc:o U»Rt^
prava. .Se.*ilo jxidrlr.iioo no ato clvl) aSr. Fiorentino Caetelic.no. co.rlsrcirrto de noua prnoa « suaEra. D. Judlte Canteiiano. .— Renliza-ee, hoje, o enlccamatrimonial da Sr'a. Bsrnorrtl-no Roía, cem o Sr. Miguel dc Oli-veira. O ato roallüar-ee-A ás 17horas na Igreja da Matriz d* N.8. do pónauceeeo, onde 00 nelvoâreceberão cumprimontos. Reolizou-se únte-ontem ocottsorclo do Sr. Antenor Vidal dóRio, comerciante dmta praça éfilho do âr. Francisco Vldal,com a Srta. Peregrina Vêlmo Ro-drlgues, filha do Oi. Mnáuei Ve-I030 Larán e D. Antoni* Vtloco.ato aivil foi presidido peloOr. Juiz da a Pretória, tendo »er-vido de teetftmuuhas o Or. Ma-nuel fíampiedro e sua espoèa Donafomlniu Gonçalves Siuípiedro, éo religloao efetuou-so na resldan-cia do noivo i rua s. FranoiccoXnriar 884, Ha cujo sdljo prinel-pai. foi armado um rico e ortistl-ôo altar.Diste ato foram pidrlnlio* o

tMilo d« noivo Sr. Francwloo Vldal« sua fllhU O. Hoemltt Vidal.'.01 noivos receberam mttitoacartões a MK'*iximas de felicita-
Cõos « deitando» e trtlutloos ml-

 Retllta-w hoje o enlacematrimonial da Stia.. Mftrla' Au-
gustó, Fraldo d* Sá Maoüodo.como ar. Moitoir de Abreu Sampaio.A noiva é filha do conhecido a d-vogado Dr, Carlos Ricardo Ma-cbado e da Srta. I). Higlnia f'ran-co de EA Meehndó. ««ndo bacharelem oiénclaa jurídicas e eociaiã
pela Fwuldada de Direito da Uni-verôídâdo do Rlq de Janeiro eadvogada no fôro desta Capital.O noivo i filho üo caeal CcrloaM. Sampaio, da eociedlde do Itú.O caeiimento' civil réaliisar-ce-ána realdéncla'dos. pais da noiva,& Avenida Rainha Elizabete. 270,devendo ter luüar a cei-lmónia tu-llgiosfl. na qual oficiará o BispoD. Mamodei no Igreja do Saim-db Oc.rafilo áfi Jesus, & rua Bell-
Jfltttlm Cóiietent, onde oi nuben-t<« recaberâo cumprimentos, às27 hotatt g 30 minutos.Ssrflo paranmfof da flc(va. noato civil, ô Major Paulino Amaro¦pôi'<'r<i e renhira e o Dr. Müflode Melo e senhora, e nó fito re-llèlojiO. o. prfjfeísor Df. Juvenilde H3çhvi".Vcà''é i.inHoi:àvvJoíe' £&-•bcla'.dev^ib\3|^u?>Q.uè e •> Dtóeni-bargàdor Di4. Maóuer da- CcwtaRibeiro è é^hhçra; t)ó .íu.vc éè*».r&O parahinfod, no ato c»V(i. o Sr'.Alberto rf^dericó . Gr^co e »=fhbó-ré e TanftfiWi Antônio Llnharée dè.Paiva e éínhóra. o Dr. Ccrlo» Ri-íordo Machcdi» <¦ ceiih'>M e CapUt&o LUis de 1*0ledo e VlUVa Cal1-lí« M. Sampaio.Dila C.'uz e o Dr. Haal PineFirme cantarão, acompanhados
por orqueòtra d; varlo.1 jwctííso-res,' durante d cerimoriu r«i.gló;à.
4ção do graças

Pela passagem do 2» anlVK»»-rio de formatura, os professoresda turma da 1934 mandam cite-
brar missa <m açfio de graças, na
Basílica dá Santa Terezluha, As 10
lioics do proxlrto dlft. 35, é, &tarde, ofsrecerâo ao BcU paranlfi-f0, profeesor Lcuronço Filho, um"lunch", no L'dtflcl$ da Instituto
da Educação
Falsclmentos

GIORDANO BRONO PINTO —.
Nó Hospital Eanta cruz, envSHl-téióí, chde catava ení trdtámeii •
to, faleceu, ontem, póla manha,
o Sr. Qlordano Bi-uno Pinto, ex-secretário do prefeito e coletirfederal na daplUU fluminense..

O extinto, ocupou outros car-
gaa na vizinha Capital «m cuja.
pciltica milltou o atualmente cr>ieuplente de vereador a Cam&ra
Municipal.Dalxa o extinto viuva e vários
filhos menorei,

0 entérramento será realizado,hoje, saindo o fécro do Uocpltnl,áa 10 hora*.

Colégio Silvio Leito
Curso intensivo 'para oé estime#de admissáo aò «íurso 'eeíUntlarlo,1

no extornato, á rua Mijrlz e Bar.rca n. *.S8, c no íntornato e cx-terna to, á rui AqUidaban 231.Boca üo Mato. — Mayer,
^L 2373

GRUPO ESCOLAR BAL-
TASAR BERNAR-

DINÓ-
INAUOURAOAO DA ESP03I-
ÇAO DE TRABALHOS DOS

ALUNOS DESSE COIiCEI- '
TUADO ESTAB-. jJSDI-

MHMTO DjÜ ÇNSINO
Heallza-se hoje em Niterói, no"Grupo Escolar Baltaüar Beriiar-

dino" uniu brilhante festa,
Essa estabelecimento tí> en-slr.o, Um dos mais importantes,

da capital, fluminense, pelo. seu
escolhido corpo de proíesuoras e
elavado numero dc alunos, t?ndó
encen-ndo a SO tie Novembro ul-
tlmo as suas aulas, fará hojs a
inauguração da exposição dc tra-
balli:5 dos seus alunos, obede-
o^r.aos mah modemoõ e apor-
íclçoados sistemas de enuino e
arte aplicada.

Aproveitando essa cportunl-
dade, os moradores de Santa
Rosa, bairro em quo se acha o
referido estabelecimento do en-
sino, por lntermodlo do Centro
Pro-Melhofftmontos de santa
Rosa resolveram oferecer-lhe
uma rioa bandeira naclcnal, ad-
qulrkla por subscrição popular.A'k 16 horas, lupa comissão
composta das Brtaa. Iza Madru-
ga, oremllda e Nelnia Mota, Alai-
c. do Prado, Lette Machado, Ne-
rila Carvalho e Ivone Derl-
quehem, conduzirá a bandeira
para a aede do Orupo onde terá-
recebida pelos corpos docento o
discente, altas autoridades, côn-
vldados e povo, ao som do Hino
á Bandeira, exectuado pela banda
da Força Militar do Estado do
R > e cantado pelos alunos, de-
vldamente uniformizados, e ás-
sistentes. A benção & Bandeira
scrA. dada pelo Exmò. Sr. Padre
retor do Colégio Salesianos de
Sai.ta Rosa e o discurso oficial
de oferecimento scri feito peloilustrado clinico o homem de le-
tras Dr. Francelino Barcelos.

Falarão também cm nome do
corpo docente do Grupo Baltazar
Bernardlno a professora D. Ju-ract Araújo e pelo discento oalu'-" Edgar Beauclalr e emnome do da família do patrono— o saudoso Dr. Baltazar Ber-nardlno — seu neto, -jr. Ame-rico Luzlo de Oliveira, encer-rando-se essa cerimonia ao som
do Hino Naciona'.

MM P0LIC1A E NAS RUAS

interdição

featrelogo ¦¦

"FOK-FON™ — A reportagemfotográfica do numaro lançado 4venda, boje. pelo brilhante se-manário carioca "Fon-Fon", fo-eallza. entre outros aconteclmen-tos sócias e mundanos dt desta-
que. as festos de formatura dosnines bacharel, da Facuidads deDireito; m coMnldadoa como mora-tlvas do centenário de QuintinoBooaiuvo; aspcctoa da visita do
presldante Roosevelt á Argentina,etc.Vz-mós, ainda, nesta edição de"Fon-Fon", ilnüaa paginas liua-trados. «m proto. e em verto, aolado de outras tantas., lntcr«eran-tiffimcs. de stsuntce claemato-
grafiooe, .

As autorldidcs do 6o. dÚtrKvpoiiolcl tU-ertm ciência df que oapnbtcltlo, teatrologo e capitalista|*onsuca Moreira, que couta 9:1anos, onitrmun.O festejado cur-or de ni-cijá. de36 trabalhóa «eotralÊ, que cònhc-ce a Europa e í-ômpre manteve z*melhoras relaçô«« em tiósit eo-oledüdo, pois 6 d* nacionalidadeportuguesa, natural de Fagueiras.Ultimamente,, no entanto; daviflo4 «ua Idade avançada, ti»xii vividoafastado dos meles que outrorafreqüentava.Cellbatarlo, roeolveu chamar ossem parente» <¦ iateru», únicos
SUJ tem, em Pilijualraí, suo ei-ade natal. Vlorani-lhs tiuas ir-ma», matronas, que se flBeráhtacompanhar de um sobrinho, o.Sr. Lula Fonseca..Indo tcdòe" ma-rtr com o velho Fonseca Mãrelrá,na alia resldencla, á Avenida OO-me* Freire n. 30.

Tudo corria nórm- 'mente até omomento cm quo a dbenç^ deFonseca Moreira íol ee r.cantu«h-dó, pois sofre de paralisia. Ds^taforma, velho e doiüte, mio podiagerir a eua grande fortuna.'Comunlcarom o íóto às auto-ridAde«. referidas o eétaa. pòr j^uàvez, comunicaram o cáóo «lo réa-',;-?tivo luiao. Feitas es diifgen-cíâÉ na iorma da lei, íol decrata-da a interdição.
O Sr. Morsira d» Fonseca, not/tawmento qua fja ainda no

principio deste dai. dividiu a iuttfòrtuiia para iss=ci2j&4s briel-
feiras e pontusuesue.As aísoclaçocõ po;tuguc£as «3o

O PARATI ESTAVA EN-
VENENADO

A POUOIA DO 29° DISTRITOAPURA O CASO DA MORTE DEDOIS LAVRADORES
Na nossa edição do Terçu-felrttuittoia, noticiamos que os lavfa-dores Mjnuol Antônio e Joii Joo-

?ulm ds Carvalho, empregados naazenda do Tõixeitu, «m SantaOruz, opôs haverem comido mun-
e.\& tinham bebido parati; vindo afalecer em Seguida.

A AÇAO DA POÚOIA
A autoridades do 29° distrito ro-soiversm ubrlf inquérito, envlan-do os cadáveres piwi o necroierlo.e 4 VUta de informações doé me-ddeos loglstas,' o dolegudo/ Matei-mento, ao 20° distrito remeteu a

gürráía de patuti da qual ba,vlamos lavradores bebido d. exame noGabinete dé Pesquisas Oiontlflaos.Agorà chega ás mfto& da nutorl-dpda o resultado do exame. A
aguardante contln-hd ttcldo ciani-
drico e por coné«guin»« o caso to-mou nova felçüo. Os dois pobreshomeniw foiuni vlusui cie um
cílmo.

O INQtTEUITO
No inquarito instüurado. dapô.1em priiiieii d lug^r a viu vá de José

Joaquim Oarneiro, Ü. Crnclnda duConcsiçCo Almeida, que tem qua-tro Hinos menores.Dltee cia quo todos os da fá-
mllm c da fazenda, beblum tem-
pre um pouco de parati o que f|-
ee.-am com a que ocasionou a mor-té ao espo-o e -'flo e!U compa.-tihairo.A bebida fora comjtvda no rs-bsdo, iia venda do "eeu .lõSo", pel-ifilha do invrador, Maria dü con-coiÇAd, ao clisgar a eMirraía tõ-cictf bcbeium, nada ecntindò de
anormal. '

No dia seguinte, porém, Domin-
go. José Joaquim dJ Oarvnlho to-mou um tra^o «hte» do Jantarcomo éperltlvo, o qué era de seus
huibltos o, pa«.iqdo a garrafa ao
teu companhcMO Manual Antaniõ,
dlsMe-llie: "Prova essa. cacttiça «vê òuo gosto tem". O outro bibeu
timbem «eiacndo o mau pólüch-.xdeixado pelo álcool e momentosdepoía ora-ni acoiíletidoa d« Vio»
lenta? collca* «'•horrível di&pnéa,Chinmd-j a Assistência foram os
homens levados em aínbulancia
pura o posto de Oimpo Orandí,ond; vieism x falecer muito em-bora os esfoiços medico» empíe-
pados.

AS DILIGENCIAR POLICIAIS
Eitr.s declarEçOa» servtoim paraorientar a policia, que veiu a sa-

ber reíjdirem Manuel Ántonio
e José'Joaquim Carneiro e tua faT
milla cm um barrocio da Faténd»
Teixeira, prcxlmo a um outro onde
descançavam alu urna* nsitit du-rante o d>a.Nesse, sogundo apurou a auto-
rldude, hwvla uma porção de for-
nlclda em pó t por ctt-rto müoí|
crlminotas haviam tirado uin póu-eo do veneno « ievado pa<ía o ou-
tro barrucio, adlcionando-o ao pa-lati. •• ,•Prosaegulndo em suis pesquisasvelu o delegado a eabef que Maria
dà Conceição, filha, de D.- Givtotó-
da e de José Joaquipa ¦ Carneiro,
dè 13 anos de Idade, namorava um
ránez de nomè Antonlo. dos S*in-
tos Rodrigues, opondo-ee o pai,José Carneiro, ao namoro, o qú«motivava constantes, desavença^
entre pai e filha. Antônio; qüe tsitt
21 ivnoe e é empr«íp;d(rdò lavradoí
Florlanô. Oor-tela íol dfitldò e'ré?
metido para a Centlül: da Policia.

As investigações policiais est&o
íéndò- faltas em . ¦ '.or. sigilo,, pre-eumindo as «uttjrldáafs eeclarécet
o caso dentro cm pouco,..Borquãnr10 l>a unt tanto» pqntóí JS pdt
etós apurados, que n&o deixam dUr
vldA-i qusnto a eer péssoi da it(ti-
mldado di.i família, qü6in' lsvyu O
veneno do barraoftb pai-a ser Bdr
clOnfdo d bebida qUe fulmlnõü os
dois hàíncua '

AUDACIOSA*^FAÇANHA
DE LADRÕES

ASSALTAtRAM O BOTJDQUjjvI,
ARROMBARAM O COfttB

E PÜGIRAM MISTE-
JttOSAMENTK

Os ladrões andam ehi grande cnrnt?»rtatividade: I NO PRONTO SOCORRO
Ainda ontem: alta madnignoa. *j0 Hospital de Pronto Sdtfórro,audaciosos meliantes assaltaram òntem, ás m horas é 4ft mlnüto.-.»o café e bar Escolar, xU faleceu Paulina da ailva, preto,fcuado à rua Mãrls o Bafros I82r 4e 30 anos, caaada, que residia Aesnuina da rua Paraíba, beiíl èth . íUa A, n. flo, cm Ramos,

frente á Escola Normal, e dt» I A Itifellz mulher fora ali lnter-
propriedade do comerciante José aada no dia 3 do corrente, opie-
Se Oliveira. sentando queimadura^ gyncrall-

Para penetrar nó estabeleci- wdis de .2° c 3" gréaa.
r-ento, óa larápios se utilizaram tolT„teffi?,VcIO,P*1;'1
de Uma casa vaàia, ao lado. J. Instituto Mffdi-

Uma ves no Interior do hOte- irfgai. _ _
qulm, os assaltantes arrombaram nr. nr,tv , _
o respectivo cofre de ferro, de MAQUINAS SINGERonde carregaram a quantia dòi r* r^ATTnPirr acl:000$000 e vários bilhetes de lo- v/IUIIjIjAo
teria na lmportaneia de 800^000. Comprairi-sê cm qualquer

Quando os ladrões se empe- es'at^°• Kua IiUÍs de OáthOes
nliavnm no àrrombamento do co- n. 42. Mandamos a doml-fre, foram presehtidos pelo puair- ' >,|ii0
da da Policia Municipal àli de.0,110• iclelone «-063U,
ronda, o qüàl, vomicando uaH (£ 7569tar-se realmente de amlaoa do1 —.. ^.—
alheio, telefonou para a dologa- tjm CONSEGtJENCIA nKria rfn Ifto rtut.rlto inrift ao locai.

UMA QUÉDA

oreira

O capitalista lusitano, já velho e doente, em
seu testamento, deixa sua fortuna a
associações portuguesas e brasiüsircs

fts. ssguliitcs: A" Santa Casa daMisericórdia da Vila dj nigusiraj.100:0008: 4 Oomptmhio de Eom-belrca de Voluntários, 50:000$; áCemar» Munlcip-' da mesma Vi-la iOO:OOOS: p-ra q -onstruçSo d«•jrna escola, 20:000S: para melho-rsment06 no Teatro Fonseca M1-reira, 20:0008: para melhoramen-toí da líreja da fre^Uizie 12:õOOS:
para a õon^tru;.".o de uma «.itra-da em Freguezia, 30:0008; á Fe-deraçào . .splrlta Portuiuc;a
$0:0008; á Santa Or.sa do Porto,10:000$; porá construção de umafente naquela freguezla, 10:0C0»;
para melnoramontos no cais. ...10:0003;' aotí pebres da frssuezlada 'Fllgueiruc e vtslnhas, õ:00M:aos. bombslrcs vnluntorlos de Li-Wi, 10:000* e 10:0008 4 Cruz Ver-methi Poítu^uesa.S4o beneficiadas rs íoguinücüassociações brasileiras:A' Socledid* Brasileira de Auto-res Teatrais. 23.OCOS; á Cosi dosArtistas, 20:0008; a Reol Eecc-flcencla Púrtugueis. 50:0006; áPed«rsçâo foplrlta B^icileira ...5:0000; ao Aâllo 8. Luta da Velhl-ca Dssampaxr.dn, 10:000$: ã fuço-clação Brasileira dc Combata aTuberculose em Petropolis, .....10:0008; &o Abrigo Seara destaci-dada, 10:0008; no Almanach doPensamento d« S. Paulo, 10:0008;A Gata da Socorro. D. Pedro V,10:0008: ao Gabinete Portuiuêsd* Leitura, 10:000s: & SociedadePortujussa da Sfto Paulo, 10:0008:& Eocledads Portuguesa da Petro-
polis. 10:000$: no Gabinete' Por-tuguôs de Lcituia da Bala, Ba.:10:0008000.

O TRIBUNAL DO JÜRI
DL NITERÓI EM

FUNÇÃO
COSTA MAlA SERÁ1 JULGADOSSaUNDA-.^BIRA .

Proasagulram ontem bs tfaba-
]hoá da sftsslio da Tíblunal dojúri de Niúrúl, sob a prealden-ola do Df. Jacinto Lopes iklu.-wns,
Juiz substituto.Funcionaram o promotor HélioGome* » o eacreKnto WatsonMoves Dutra. - •

£tn primeiro lugnr foi chamadoa Julgamento "o ruu Esneriito JoaéPinto, motorlsU) pronunciadopir hivç:"Hc£a&2inado na naiWtte25 do Setembro, na a^tancla delenha da rua Marul Grande. 211,0 trabalhador Oscar Pereira.Fez a díf jsa o advogado AjonorPacheco da Silva.O rtu foi condenado a selaanos do priáSo.Bitt segundo lugjr foi chanwdoa jülgái^sntD O ruu Josó Azcvídò,
pronunciado,. por havor seducldo

,vUm» meüor.. O' réu foi Júigaaopsltt segunda Vez" cni virtude aódèoL^âo da Còrta. cie Ap^laçôo.Produziu a deftíái o advogadoSimeto Pachoco dâ Silva. ;
H0J4 ntto haVoid reujllOo '- dòTrlbUual do Júil, para descansodos jurados.Os trabalhos proswgulrSr Ba-

gunda-íVlra, para Julgamento aeJàei da costa Mala, apontado co-»o. aúttír ido assassinato dá, Dona'Bsçer- Marlne Duque, fato' eat*
que teve grande reporcu,vsão.Costa Mala foi pronunciado porlâtrOoinlu.o Julgamento de Costa Mala&Hú j»nçi0..gguavdado com an^ie-dad^'.. •; o;- vA deifesa *dô rfiü *«stó- confiada*aos Dls.: Evaílõto:.da Metais; ÉS-Wllo.aalv&o Bueno- e Alcides Ro-dílgüos JuiilorA acusação será produzida pe-10 promotdr- Hélio, üoniô.*» e ÍUU-oiouiruo còino auxiliarei .pfa.:.Br4à.6aUsa1. por tiarfc*. «afamília da vitima;. BUcUqcs".Gaioe Jorge Eevvjrlano, por parte doviuvo dA ' vitima, Sf. ManuelDuque. ...Os áibsWi) trãncmitir-te-fto á<.publico pi.-.ltlUrüleaio cio liriüic-d?res Instalados no i>jCi»fco doÍWi por determluaoüó tio Go»vèrno.

cia do 13° distrito, indo ao locai,
ácompanliado de soldados e
guarda civis, o eomlsearlo Alei-
des de Paula aomes.A autoridade, auxiliada pelòseu colega Vieira, da Policia Mu*
nlipal. e por aqueles policiais,deu violenta buaca no botequim,
como também noa prédios de to-
do o quarteirão, cujas famílias
haviam despertados com os
tos de "ladrões", nada encòft-
trando, porem.Oa assaltantes, n&o se sabe par
2ue meio, tionsojulram escapa?

prlsSo.o comissário Alcides de Paula
domes Solicitou, então, os peritos' D. O. Ii, para o necessárioexame, tendo sido instaurado ln«
qUorlto a respeito, naquela de-
legacla. 
o novÕTpromÕtor da

JUSTIÇA DE,NI-
TERÓI

O professor Hélio Gomes, no-
miu-do promotor da Justl$u d* Ni-
tofói, tomou pease do cargo ontem,
perante o procumdor Çíral, en-
trando em exercício.' o novo promotor Ji ontem en-
trau a funcionar no Tribunal do
Júri, conseguindlo a condenai-lo
do ráu que foi Julgado, a 6 «jaca
de nrie&o.

Foi multo apreciada a at-seio
do professor Hello Gomes, no Trl-
bunal do JUrl. _ _

OS MORADORES DO
GRAJAU' RECLAMAM A

FALTA DAGUA
Recebemos, ontem, reclama»efles de moradores do popularbairro de Orajaú. sobra a falta

d'agua. NSo ha duvida de quea falta do precioso liquido i êe*
fâl. Por isso mesmo, a Inspeto-
ria de Águas procura atender atodos equitatlvamente. ora abrln-
do o registro aqui. hora ali,, massempre atendendo ia necesstda-
des da população.Por qus nSo fazer o mesmo«om os habitantes do Grajaúl

A VITIMA FALECEU NO PRONTO60C0RR0No dia 2 do corrente, deu en?trada no Pronto Sortxrro o riiftul-no Arilndo, de 11 anos, filho daOscar SllVa, residente a rua Oonded-a Bonfim n. 1053, cmíu 11, apre-Sentando fratura oxposta da pernaesquerda e varias contuiOes, emconseqüência da quéda om sua ro-sidsncia. -
Obtém. 4 noite, agm^undo-á* oestado do deaventurado mtnòr,velu file * falecer, aendo o Cadáverremovido para o necrotério da Ins-tltuto medico X^gal.
AO REGRESSAR DO

BANHO DE MAR
FOI ATROPELADO POÍl UMAUTOMOVEL, FRATURAN-DO A PERNAO menino João, de oito anosde idade, filho do Sr. Jose Joa-
qulm Pereira, residente á ruaMarquesa de santos n. 41, casaXXI, ontem pela manhH, quon-do regressava & rcsidencia, virt-do do banho de mar na oraludo Flamengo foi atropelado peloautomovel particular n. 31.37^.dirigido pelo seu proprietário.Sr. JoSo de Oóls, sofrendo fra-turá da pema esquerda.O motorista causador do de-
sastre foi preso em flagrante e
levado & presença do comlssa-
rio Brandon, na delegacia do 4»
dlltfito, que fê-lo autuar » avitima conduzida ao Posto
Central de A&sLstencla c ali ma-
dlcada. ^ :r_ ¦

ATROPELADO EM
FRENTE A' RESÍ-

DENCIA
Km sua resldencla; 4 rua Santana n. 17, ontem. 4 noite, o me

nino Manuel, de 5 anos. filho de
Henrique Ornier foi colhido porum automóvel.A pequena vitima teve, em
coasequencla, contusões c êsco-
riacôcs generaliaadas.O menor foi medicado pelaAssistência Municipal.

POLICIA CENTRAL
Está de íervlço hoje, na PoliciaCentiúl, o Dr. Dulcld.o Gonçalves,2° delegado auxiliar

ATIROU-SEFRENTE
DE UM ÔNIBUS

A QUASI SUICIDA DECLAROU
QUE MAIS TARDE REALIZA-RIA O SEU SINISTROINTENTONa praça General Osorio, on-tsm pila manhã, á jovem íeo-Una de Oliveira,, de 16 anos deIdade, filha da viuva D. Lúciadè Oliveira, reaiüente á rua Hu-ma'.t& n. 187, tentou euieidar-se,atirando-se a frente dè um onl-bui que por ali passava.O motorista, pressentindo o
gssto tia trasloucada moça, fezuma manobra rápida, conseguln-do dosvlar o darro, evitando as-
sim colhê-la.

Como sôl acontecer em casostais, acorreu a.o local muitos
ouriçsos, Inclusive motoristas queali fazem ponto com os seus car-
ro3, sendo a quasi suicida le-
vada para-a delegacia do 2° «ils-
fcrit.ô; ¦¦¦•¦>•*.r. f.v

Ali verificaram as autoridades
ser a jovem uma dosnte e ter
á mania do suicídio, declarando
ao comissário quê se nâo tinha
sido dáqüèla vòã' séria de outra.

A tresloUcáda foi remetida pa-
ra a, cascr.dc sucl. genitora.

Penhores do Cautelas
Da Caixa Economica e

maquinas Singcr; à rua
Lüis de Camões n. 42.

IL 7287

UM OPERÁRIO ATRO-
PELADO

Na xua Bà-f&o do .Bom Retiro,
fpl colhido' por um autoihovel,nntsm, á noite, o operário Eelstó-
tl&o Candiclo dé 27 a nos, morador
no tnorro do Arrcllâ S|N.

Sofreu a vitima varias contíi-
S5as e escoriações, tendo sido só-
oprrida péla Assistência.
UM CÊGO COLHIDO POR

AUTOMOVEL
No Largo da Carioca, ontem,

foi colhido por um automovel.
Justino Novo, conhecido por"Pirolito", sofrendo escoriações
generalizadas."Pirolito" foi auxiller do foto-
grafo de jornais e ficando cégo,
vive. atualmente, da caridade
publica.O Posto Central de Asslsten-
cia socorreu a vitima.

ATROPELAMENTO DE
UM COMERCIARIO

. Horaolo Ferreira, de 18 anos,
comerclaílo. com rcsidencia
ignorada, estando á noite na rua
UruBuaiana. íol atropelado jlòrum automovel, ficando com es-
corlações generalisadas.A vitima retirou-se após os
cu. ativos da Assistência, tendo
a policial local tomado conhoil-
monto do fato.

LADRÕES EM ATIVI-
DADE

MAIS ASSALTO EM COPA-
CABANA

Os ladrões parecem ter mu-dado de vez os seus arraiais párabairro de Copacabana, onde as
suas atividades são postas em
evidencia, sem que lhes tenha a
p-".sla posto o menor embargo.

A hora preferida pelos me-
llantes para as suas operações é
â do cinema, a noite, quàndo as
famílias deixam as casas.

Sf comodos; agem cedo, sem
cancelras, com toda a calma tainda lhes fica a madrugadaara um ou o.itro "trabalho",

A casa agora assaltada foi •do Sr. Jose Alvr :nga. & rua:' .itenegro n. 235, cm Ipanema.. Os gatunos por r,.?lo de Uma
escada, conseguiram penetrar no
quarto de dormir do casal o al
passaram calmamente uma re-vista nos moveis e carregaramcom todas as jóias que acharam,
na importancir. de tres contos derils.O lesado levov o fato ..ao co-
nhcMmento da policia do 2a dls-
tiito, quo tomou as providencias
pre sitas para a captura dos la-
raplos.Enquanto isto, a Secçâo de
Roubos e Furtos entrava tam-
bem. em ação. Incumbindo o ln-vestlgador n. 386 das diligencias
para a descoberta dos ladrões.

Aquele policial achava-se no
Largo de S. Francisco, fr tarde,
quando viu o gatuno Tuguai Car-
nelro dos Santos, de 20 anos,
*'nf- do Paraná, o deu-lhe voz
de prisão.Levado & presença do chefe
daquela secçâo. Sr. Martin* VI-
dat, foi ele interrogado, confes-
sando-se autor do assalto & casa
do Sr. Josó Alvarenga e de ou-
tros que se vêm verificando na-
quel3 bairro.Vorlas Joios foram apreendidas
cm poder do rapinante que nâo
rjlz declarar os nomes dos seus
comparsas.

ESCANDALO NO HOTEL
MINAS E RIO

PRESOS EM FLAQRANTE UMHOSPEDE E O DONO DO ES-TABELECIMENTO
Ha. quat*o dios. chagarem a estacapital, proccdentcô de Fernam»-buco, F. V. e sua mulhtr, M.»C. L., do 20 snos.Hcópííclaram-fie no Hotel Minas,e Rio, á Praça da Rspubllca, <•

desde I030, se estabeleceu uma.
grande lntlmldr.de ' entre ò novo

.oepjde e o dono do estabeleci-mento.A amante deste, conhecendo perrfeltamenle os seus hábitos polícoescrupu'.oso5, entrou a suipeiuu*
daquela amlsada tto raplda «
passou a vigiar o eompanhrlro.N&o se enginfera.Ontem, á tarttóí a roparlpa en-
trou. lneepsradamccte, no aixitan-
to do hoteleiro, £2U a-.ní.ntc. e —•
Sinto Deus! — o encontrou tm
coloqulo mais que amistoso cota
F.enclsco Vieira.Nilo se conteve ante aquele es-
cand.lo c fez u:n esca.csu do»
diabos, atraindo àquele'apajento,
nio si os dsraaii hospsdos, conao
também populores c até a\pc»li:la.O ca£o f.eòu, cntào, conhecido
em seus m nlmos detalhes.

Aliás, «tiva alndi ali a. pitcv»,fre>»qulnha da Silva.Os protagonista» foram Uva-
dos pare a dslcgacia do 10° g\s-
trlto.

Mais tsrde. Já á noite, de3£o3to-sa com o escândalo em que icni
querer fó:'ft envolvida, por Usa
2ue também tivera cie comparecer

quela delegacia, a Srt. M. C. L.
no seu aposento do Hotel Ml»
n.s e Rio", ingeriu cinco cotnpri-
mi dos de sublimado corrosivo»
dljpo-ita B matar-se.Surpreendido, porém, o «u ges-»to, íol a lr.fortunada senhora !«-»
vada ao Posto Central de Assiitcn-
cia, onde recebeu cs primeiro»curativos, sendo dfpois lntsrn-ada.
no Hospital de Pronto Socorro.O seu estado é gravíssimo.

SUICIDIO^NA CERVE-
JARIA SANTA

MARIA
O INFELIZ ADICIONARA FOR-

MIOIDA A' CERVEJAPRETA
A mistura de veneno com cer-

veja. ultimamente, vem se tór-
nando o meio mais sedutor de
scabar com a Vida, para os dés-
gostosos da exlstencia.

Vários desses casos temos rt»
gistrado nesses últimos dias.

Ontem, mais um se verificou.
Mario Rafael Cravelho, de 45

anos, casado, residente & rua
Sacra Família, no Estado do Rio,
entrou, cerca das 10 hòrfl é 30
minutos, quando poucó era o
movimento dc freguezes. na Cer-
vejaria Santa Maria, à rua da
Carioca n. 102.- O "garcon" atêndeu-o. Queriauma cerveja preta. Rapidamen-
te o empregado voltou e trouxe
a bebida. Dois a três minutos
em seguida, Mario tomba sobre
a mesa onde se achava: mistu-
rara formlcida á cerveja, suici-
dando-re.O "garçon", imêdiatamsnte,
comunicou o fato A policia do 8®
distrito, tendo o comissário Ma-
lafaia comparecido ao loeal e
pedido, além de outrai providen-cias. a presença da perícia.Após as formalidades lesf ir- o
cadáver foi removido para o Ne-
croterio do Instituto Medljo Le-
gel. 9Segundo apurou a policia, mais
tarde, o desventurado homem,
acabara Com a vida, por e.-itar
em dificuldades financeiras t
muito lridividado.

0F AUTOMÓVEIS COII-
TÍNUÁM ATRÔPE-

LANDO
O Posto Contrai da Assistência

«Ocorreu ontem 4 nòlté, Gabriel
de Sousa, dé 33 anos, tíasado,
morador á rua Tavares Guería
n. 51, por apresentar contusões
e escoriações, em cor|sequett'3t»
dó um atropelamento por auto-
movei.i. vitima veiu diretamente do
6° distrito policial.
RECEITAVA SEM SER

MEDICO
A turma da Seôçio de Toxiccw,

ontem, 4 noite, cemíKMta. dos ln-
vestlgadorcs Batalha, Cicllnh-os o
Gènesio, prendoraim em flagrante
o indivíduo ElUeu Santana, as. ca-
sa n. 13 da rua dos Invalides,
onds está situado, uma moqulna,
quando receitava ccnsu»
lente. paro. rins.Eilseu íol atuado naquela êé•
CÇâO. _

presentes úteis
E DE BOM GOSTOf
N4o se canse luotilmentel

Visite a

CASA MUNIZ
Ouvidor 163, que t*ai •
presente que V. Exeta.
cura. (C 57857

doutorandos DE lôlfi
V®NTB Aíft» oa TV>BMATU1U.

QtTE SERÃO. HOJTS. FSSTE-
JAOOS

Teni HOolo ho>» a .
C&o do Ticeslmo anrterMrio d»
íorm-atura doe doutoraüdoé d*
1018, da noeaa Faculdade de
Medicina.A'« 6 hora», tortos quanto* a»
tócontram agora reunido»
Oapltal, Ir&o «o ecnlterló àb
s. Joio Batista em visita ao Ui-
mulo do professor Mlguei couto,
que íol o parànlaafò dl turma,
ali depositando rimos de floral.
A'ft 10 1|2 horas o Reverendo Jil-
mtlda I^eal celebmrA na Matriz
d* S. jcõé mlsea por slma doa
colegas falecidos, faaendo bsâ*a
ocsslSO uma. prédloa em torno *o
espirito católico daquele» clêntU-
tos que n&o ciquecem Deus, nuox
memento cm que p.iss»dôs qus-tro lustro*, de novo sa encontram
movidos por táo diçüixicante ee-
pirito de fraternidade.Ixvgo «pós a mlí*s, bivorA ha
(Santa caèa uma euia eepc^íil do
Ptet. Álvaro Osorlo de Almeida,
eobre o "Tnttistnto do Oca-
cer".AmanhS, te 10 horas, ot douto-
rtndos ds 18143 farfio detida VI-
fita no Hcwpiu; Miguel Oouto, n»
Oavea e ts 15,30 realljur-se-a o
grande almoço de Csnírdttrn «a-
cio. no Restaurante Lide. *u\
Ccpacc-bana.

-O MALHO "" —* O plebüC.loorganlaado pela qus.-lfl» reviâtjt"O Malbò". aíim de epu.*tr qua e
s* mulheres intelectuais qu;. no
conceito popular, merecem «en»
t&r-*e na* poltrona* do Píti*
Trienon. como mcmbrôe dx A ca-
demla Brasileira, e«tá dsapertsn.
do um Interesee cad» ver mnon.
A sétima apurscào. cujos retu>
tadoe vèeni publicados no
Milho" d*íta eem<m«i. ceioc:j
nca primeiros lusarw cs e;su::.-
teo nomes de eecrltora» c po.;..-cas da noisea terra: Maria. Eug:-
nia Celso, l/tonor Pôíada, Sucí-
na Gonçalves, GlUuv üaCailo a
Aana Amélia»

E *
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SERÃ REALIZADA HOJE A CERIMONIA Dfl PROCLAMAÇÂO DO NOVO REI BRITANIC9

Continua sendo mantido segredo em torno da maneira como o ex-rei Eduardo deixará a Grã-Bretanha

Foram removidas as ultimas dificuldades no sentido de serem vitoriosas as teses sustentadas neín Rmcíi
cnn n MAnn nrvn nv mw   . :~r~ • , T  'EM SEGREDO O MODO PELO QLAL O EX-REI DEIXARAV. /\ sy <> 1 ¥ t mi f -

.londres, ix. «á^SáSSKtU ...m. ^W.'Çoii8#».#Ijg8' das Nações rrw. 2— " - ¦ - "a MiNTSTra.i-v nr» nâ I
ACREDITA-SE QUE O EX-REI IRA' A' SUIÇÀ

em torno da maneira como o cx-rei Eduardo deixará a Grãretanna..-Tendo corrido boatos dc que o antigo soberano em-barcaria em um navio de guerra'da frota britânica, em-presta-sa certa importancia á noticia procedente de Por-tland, recebida á tarde, de que o contra-torpedeiro "Wol-
rhoundV se apresta para levantar ferros, ás 16 horas, comdestino desconhecido*
ft?$2y,DAS AS DIFICULDADES NO SENTIDO DE SEREMVITORIOSAS. AS TESES SUSTENTADAS PELO BRASIL

U®!P^QS AIRES 11 — O Ministro Mecedo Soares' ocupou-hoje: longamente com as negociações relativas á sòiuçáodefinitiva do caso do Chaco. Esteve em conferencia na Casa.'te depois recebeu em siia residencia os Delegados daBivlivia,' do. Cbilc, dos Estados Unidos e do Paraguai.O Embaixador Osvaldo Aranha, em declarações aos jor-«alistas,* qiie trabalham junto ao Paiacio Anchorena, sédedo Ministério das Relações Exteriores da República Argen-tina, disse que estavam removidas as ultimas dificuldadesno sentido de serem vitoriosas as importantes teses sústen-tadas pelo Brasil sobre a neutralidade, a segurança cole-'tiva e a'Segurança interna- Continuando ajuntou que as ne-gociações encaminhadas pelo Brasil vêm assini obtendo com-pleto êxito. O Embaixador do Brasil em Washington con-«jluiij as suas declarações, afirmando: "O Ministro MacedoSoares çondu superiormente as negociações, e, aliás, desde

O MINISTRO DO EXTERIOR DAESPANHA ATRIBUIU A* CO-.... MISSÃO DE NAO ' INTERVEN-
ÇAO GRANDE PAkTEDA.RES-PONSABILIDADE DO BROLON-QAMENTO DA CAMPANHAGENEBRA, 11 fH.) — No dls-curso qu; hoje pronunciou jioConselho da. Sociedade d26 Nn-çOesj o Ministro do Exterior daEspanha dirigiu ao- Instituto idaGen&bna . um' opôlo para que nàopermita, "coih, o seu silencio e aaiia passividade",. a pospibllldBdode extens&o do conflito .espanhol.• "O; govej-no eapanhol %— ecen-tuou o Sr. ;del Vayo-— nSo pedaauxilio para resolver es èuas 'difl-

ouldades mas, no.lnteréssè da pazda. Europa, dege>a. que a Ll-gà:de das.Nações.-evite o desenvolvi-mentó ;de uijyi sitúfiiçao: «ciada peloauxilio prestado .por gòVernós ,es-tningeis-çs eos rebeldes". .; .O "tinlstro saliento^ ã decepçãodo povo espanhol ante a Indecisãode.. Genebra e àcreepehtou que nointeresse cia própria. L i g a dasNações/e dapàzei^piecieo que apresente reunl&o: chegasse a reéul-tados verdadeiramente coiu rutl
o terceiro dia de sua pcrmanencia em Buenos Aires o chàn- • ' O Mtatetro.«telbiilji á: Comissão tituiçào possa temar conhsci-.nentõ«celer. podia, receber os nossos parabéns. Os objetivos que í?* ?s tos e ?por" ao atual mortlci-trouxera ã Conferencia estavam perfeitamente atingidos"'.I ^en^d^TO^-gq^ ato.-uma. política <u justiça e cie
DECLARAÇÕES DO PRIMEIROMINISTRO E DO MAJOR ATTLEENA CAMARA DOS COMUNSbONORES, 11 (H.) — Na see-tòo- de lioje da Camara dos Co-muns. cõiívòcaçla pa.ra a votaçãodo. pròjétò da lei dia abdicação, oSr.. Stanley, Baldwin disse que odocumèiato-.respectivo, prevê o ad-vento do. Duque de York ao trônomas. que a lnfervençio dá Camaraera r.ocessarla porque a sucessãoé: regulada por uni conjunto deregres, entre as quisls nêo se en-contra nenhuma que se refira áabdicação e á euceasào resultante.O primeiro ministro declarou quee«ra também necessário que o par-lamento .cxlulsse Eduardo VIII eseus descendentes do direito dasucessão." Depois do Sr. Baldwin falou oTriajcc Attlce declarando que aopcsiçào trabalhista apoiará o pro-Jeto "porque a Nuç&o dívò voltar-se p; mttjs . rapidamente possível,pára a còlução de problemas ur-gentes que sè- referem ao poco, ápolítica exterior e á paz", (aplau-sós gé^ls). o orador declara quedes atúáis econteclmentos deve seconcluir "que um mào serviço foiprestado á monarquia pelo ex-a-géiTO' e pela adulaçáo vulgar. Osque pretendem os privilégios dafortuna e- os privilégios, de classe,tudo; • fizeram para não poupar amonarquia, criando uma atmosfe-«ra de íaleá veneração cm relaçãon rèalesa, pera obscurecer á ver-dadelrá situação". O orador Julg.aque a continuação do cerimoniaida Corte, embaraça considerável-mente, es atividades do rei e emcertas oportunidades aniquila todosos/ seus esforços e ?bòas Intenções.Entende que «. pompa e o cerl-moniai podem .ser utels em algu-.m^s oportunidàde, mas que o ca-racterlstlco principal dá monar-quiía deve ser a simplicidade".O DEPUTADO TRABALHISTA IN-. DEPENDENTE MÂXTON APRE-SENTOU UMA EMENDA NAQUAL DECLARA QUE A NAÇAOü O IMPÉRIO TEM AGORA NE-OESSIDADE DE UMA FORMAREPUBLICANALONDRES. 11 (H.) — O depu-t?.dò trabalhista IndependenteMaxton apresentou á Camara dosComuns uma emenda cm que pedeque não &eja tomado em conslde-ração por ocasl&o da segunda lei-tu-a o ato que ratifica a^abCüaçãodo rèj.O Sr, Maxton declsra na emen-da que a ruaçào e o Império teemegora necessidade de uma formarepublicana de governo,foi RECEITADA A EMENDA DODEPUTADO TRABALHISTAS IN-' DEPENDENTE, ER, MAXTONLONDRES, 11 (TI.) — A emen*dl apresentada pelo deputado tra-fcKlhlstia Indspcndshte Sr. Msx-ton. «o projeto de lei sobre a ab-dícaçâo, mn.ndandD qu» fosse acio-tado o redime renubücsr.o na In-Rl4tcrra. foi rejeitado por 403 con-tra 5 votos.A CAMARA DOS COMUNS APRO-VOU O PROJETO DE LEI SOBREABDICAÇAOt-ONDRES. 11 (H.l — O pro-jeto de lei cobre a abdlc3ç5o foiaprovado pela Camara dos Comuns,em terceira dlecussio.A'S 13 HORAS E 52 MTNUTOS TT!ONTE'1 COMECOU O REINADODO DUQUE DE YORK

^LONDRES, 11 (H.) — Hoje, â.%1" hor2s e 52 minutos, começoue reinado dp duque d? Tork quesegundo se anuncia adotará o no-me de George VI.A CAMARA DOS LORDS APRO-VOU O PROJETO DE LEI DSABDICAÇAOLONDRES, 11 (H.) — O proje-to de lei dc abdicaçõo foi oprow-do era primeira, segunda e te.-osi-ra di&cussào na Camara dos Lordu,em menos d? quinze minutes, de-
pois de breves palavras prontm-ciadas por lord Hullfax.OS DEPUTADOS PRESTAR AO JU-RAMENTO DE FIDELIDADE AOREILONDRES, U (H.) — Ofl depu-tedos á Camara. dos Comuns pres-t&ráo o Juramento de fidelidade aoJtel, araonhfi. ás 14.45.A MENSAGEM DO NOVO REISERA' LIDA SEGUNDA-FEIRALONDRES, 11 (H.) — O Con.se-lho Privado reunir-se-â amanhãde manhã em Salnt James eflmde consignar ò advento ao trono doduque de York.: A cerimonia da proclamaçâorealizar-se-á em seguiaa. As duasca mar as reunlr-se-ão á tarde paraprestar Juramento ao novo rei.A. mensagem do novo rei seráUda tia Segunda-Felra perante oparlamento, onde os debates serãoiniciados imediatamente.O CONSELHO PRIVADO REU-NIR-SE-A' HOJE PARA TOMARCONHECIMENTO> DO ADVEN-TO DO NOVO REILONDRES, 11 (H.) — O Ccnse-lho privado deverá reunir-se ama-nhá, ás 11 hores para tomar co-nheclmento do advento do novorei. • A*s 15 horas será feita noPaiacio de Salnt James, a procla-maçáo do soberano.CJM DESMENTIDO DO "ATTOR-

NEY GERAL"LONDRES, 11 (H.) — O "Atto-
ney Geral", falando hoje na C^-rnara dos Comuns desmentiu esnoticias segundo as quais o reiEduardo seria obrigado a deixaro pais depois da obdt :çâo.FOI RAPIDA A CERIMONIA DAAPROVAÇAO DA LEI DE AB-DICAÇAOLONDRES. 11 (H.) — A cerl-monia da aprovação da lei de ab-dicaçôo pela Camara dos LordsTol raplda. Depois de se terem
Eronunclado pela cproveçáo, osords receberem a v.s.ta dos tresLords comissários encarregados darepresentar o rei. qua vestiamC3pas de-herm!n:a, trazendo euucartolas na cabeça. Cs tres co-missa rios tomaram luger em umabasquete escarlate. em frente ao

CESS0U 0 REINADO DE EDUARD0

0 DO DDQUE

era preciso agora corílgiros defel- i „„„ ~~ ^PMJaÇÔCS colhidastos do acôrdo de Londres com a! S? S'S ?' £ ex-rei Eduardo havia resolvido pas-aplicnçáo que o tornasse efetivo. | s*, a ^Xioite no Ivort Beivedere» partindo somente amanhã.peia, manha. Contava, igualmente, que o antigo soberanosegíuiria, provavelmente para a SuJça e depois para o Adria-tico, mas nao foram ccnfirmadas estas Informações.
TERA' LÜGAE HOJE A PIIOCLAMAÇAO DO NOVO REI

í1, —A Proclamaçâo do novo rei terálugar amanlia,.as 15 horas. A cerimonia terá inicio no na-lacio de Saint James, prosseffue, depois,, no "Temple-Bar" _porta monnmental de Londres — para terminar, final-mente, na "Royal Exchange". De acôrdo com o cerimonialdo çostume, Sir Geraldo Wollast, rei darmas, dignatairio daei". Jarreteira, proclamará o novo rei no paiacio debaint James, onde estarão formadas a casa do. rei e alta
f®f1,1d°J'a111aci0- AP°S a leitura do ato da proolamação,

P oU.a?t exclamara "Viva o rei!", üma salva dêartiUeria. estrugira em seguida, rompendo o silencio..
T?r Mayor receberá o coitcjo, acompanhado de she-rufes. Uma banda de musica anunciará a chegada do cór-vejo, tendo a frente a "blue mantlee", que será precedidados reis de arinas que farão alto até que o Lord Mayór te-nha ordem do Conselho prescrevendo a proclamaçâo na- ci-dade. Apos a cerimonia, um dos oficiais dos reis de armasira _a Çiianceiylane e_lerá a proolamação pela primeira vezc depois -a» Royal Exchange,' ontíe a lerá pelâ segundavez. jV pobeia tomou todas• as providencias para -a manu-tençao da ordem em todo o percurso do cortejo, corâo ofez quando foi proclamado o rei Eduardo. :

O SB. DEL VAYO DISSE QUE NOSOLO ESPANHOI» ESTA* SENDOTRAVADA UMA GUERRA IN-. TERNACIONAL
GENEBRA, 11 (H.) — O mlnls-tro io estrangeiros da Espanha Sr.Alvarez dei Vayo, falando hojeperante o Conselho da Sociedadedas Nações reíerlu-ee áa consc-quenclas dá guerjia eerea o 4sviolações do «côrdo de n5o-lnter-vençao por parte de varias poten-cios. estrangeiras "que transgridemsistematicamente os tratados e .oscomp<romissos internacionais' que ;Eolenemente assumiram".O Sr. Aliwes dei Vajo dleseqlia no solo espanhol está tendotravada Umia guerm internacionale chamou a etençftó para o perigosó precedente que constitue a:in-tervençio estrangeira na Espanha,sem previu, declacaçfio d® guerra.Terminando acrescentou que ogovsrno espanhol tomou a graveres]>on£abilidade de~. pedir a. reu-nlüo do •'Òonselho da. Liga disI VT vüiiscíuu uu iiiga ais_ I Cações afim de que essa. alta ihs-

VIIIE1VE INICIO

DE YORK
pelo "clerk" que pronunciouíormula sacramentai, em íràncôs"Rol le veult".Nesse momento cessou, o reinadode Eduardo VIII- e teve Iniciodo duque de Tork.Logo após foi comunicada _Camara dos Comuns a dupla apro-vaçSo do projeto. Essa notL:ia foirecebida em profundo silencio,A SITUAÇAO FINANCEIRA DEEDUARDO VIII DEPOIS DA• ABDICAÇAOLONDRES, 11 (H.) — A situa-çâo financeira da Eduardo vma partir da data da abdioaçfto,a seguinte.O rei Jorge V deixou uma for-tuna pessoal de cerca de quatromilhões esterlino.;. Dessa heran-ça neda tccarâ ao ex-rel Eduardo:Irá integralmente para os filhosdo rei Jorge. De seu proprio, oex-rei só passue o castelo de Bel-vedare, qus, se quiser, podí -á ven-dsr, e es ecoiiomlrs que .ne res-tarem dos rendimentos do ducadode Cornwall.Já agora perante a lei Ijrltanlca, o ex-rei só será conhec.do co-mo Mister Wlndsor, que nfto é ti-tulo que lhe valha nenhum. ren>dímento.De maneira que no concernenteaos proventos materiais , «futurosMister Wlndsor . terá de contarcom a llberalldadè do noVo rei. Re-caberá provavelmente 0 titulo deduque com os proventos correspendentes.Nâo se poderia com efeito con-ceber que o ex-rel da Gr& Breta-nha tivesse de viajar, por exem-pio, como qualquer ex-rel, umaespecle de soberano decaído. Dala necessidade de lhe ser confecidoum titulo, o que será natural-mente um dos primeiros atos deS. M. Jorge VI.REI EDUARDO DEIXOU OCASTELO DE WINDSORLONDRES, 11 (H.) — O ex-relEduardo deixou o cestelo deWlndsor ás 22 horas e 29 mlnu-tos.SERÃO PROPOSTAS NOVAS ME-DIDAS CONSTITUCIONAISLONDÇES, 11 (II.) — seráapresentado hoje, á Camara dosComuns, o projeto que prepõecertas emendas á constituição, re-ativamente aos poderes e eutorl-dade do execuilvo, bem como aoexercicro de certas funções queIn? um bem a este ultimo.Anuncia-se, de outra parte queo governo de Dubllm enviou aLondres uma mensagem em queanunciara que não podia associar-se inteiramente ses termos exa-tos do processo adotado pela GràBretanha e pelos Domínios rela-tSv.-mente ás medidas legislativasprevistes pelo estatuto de West-minster, em conseqüência da criseconstitucional Irlandesa e. conse-quentemente, as novas medidaslegislativas, cujo texto será co-nhecido provavelmente, amanhá,eram necessárias.

cu_rf° prenunciou eo . apre- | vam elnoeramente o rél, que nSosentar o projeto, o Sr. De Valera esccndém a magua que os assaltacomeçou, por ^afirmar que o go-verno háo tinha intenção de rom-psr :oe'laços que unèm a Irlandaa "comonwealth" brltanlca,- maseimplèemente c.de.ptar i à Constl-tuiçâo á fatu«çâo atual. "A Grá-Bretanha —.acentuou o presiden-te do Conselho de Ministro» —¦foi Já iníormada oficiosamente*do qus pretendíamos faser. Asmedidas que propomos sio da or-dem puramente Interna e naotôm a menor relaçáo. com os. outros Estados da "comenweaith".
O ULTIMO DIA DE EDUARDOVIII NO CASTELO R05ALLONDRES, ,11 (H.) — Estamanhá, 6ó, em costume de golf,acompanhado "dó "te-rrier. favorito"o rei passou; es Ulblmaa horas doMU.reinado, em passeio pelos Jar-dlns que cèrcam a residência doFort Belvedere,' que deixará pro-vavelmcnte para nunca' mais re-ver. ' •

A despeito do oervlço de ordemestabelecido pelas autoridades ernpossível acdnpaiihar os movlcien-tos do soberano, através do ne-voeiro prateado que. tornava maismelancólica a cena observada pordiscretas .testemunhas. E 'algu-
mas sabiam que os • Jardins ha-viam oldo.icrlados segundo à idéiado rei»-e que muitos dos ar bus*,tos' haviam sido plantados porEduardo VIII com a esperançadc os ver florescer na próximaprimavera.• A certo momento e posôlvel dia-timguir que o rei se demora dian-te da piscina, onde ee banhavadiariamente, como a querer gravaruma lembrança para. sempre. Opequeno castelo, um tanto d« ope-reta, com e. torre de menogem eameias, foi o ultimo reduto maisalegre de todo o reino, onde- so-bretudo, duraate o "w«el emd" aSra. Slmpeon e amigos Tinhampaseair tres ou quatro dias.Nâo havia, entio, nenhumaprecaução em torno da residancio.A «egunda grade dos Jardins docastelo possuía mesmo um dispo-sitivo automático, que permitiaa livre entrada dos au temo veiaqua chagavam á residência.Durante o ultimo veráo, quan-do es Janelas abertas de par empar deixavam pasmar cs ecos dosrios e d« alegria, surgia a lmpres-sao de uma festá no genero LuisXVI, o que aliás chocava cs habi-tantes das redondezas que ama-

ao pensaj na partida iminente doex-rel, prenunciada pelo transpor-te das bagagens com as Iniciais deEduardo VIII.AS PESSOAS QUE VISITARAMO DUQUE DE YORK• LONDRES, 11. i (H.) — Entreas pessoas que visitaram o duquede York esta manhã contavam-se Lcrd Cromer, SLr Claude Schus-ter, escrivão da corôa, o contra-almirante Bc6il Brook, procuradordo ducado dc Ysrk, o Sr. Eduar-do Peacock, recebedor geral doducado de Cornwall e Locrd MountEdgcumbe.LLOVD GEORG® DEPLORA XABDICAÇAO DO REI EDUARDOLONDRES, 11 (H.) — Em telegrama <ie Kingston, a AgenciaReuter Informa <[ue o ex-prlmeixoministro inglês, Sr. Lloyd Gear.ge, atualmente em vilegiatura na-quelá cidade, disse deplorar a ab.dicaç&o do rei Eduardo, acrescen<tando: "E* um fato lamentável"OS CÍRCULOS CHINESES DOCCHANOHAI EXPRIMEM A SUAADMXRAÇAO PELA ATITUDEDOS INGLESES• CHANGHAI, i'l (H.) — Notl-cia a Agencia Heuter que, ap>óaá abdicação do rei Eduardo, oscircijlos chineses exprimem, una-nimomente, a sua admiração pelaatitude dos Ingleses qua eoübo-ram encarar, sem desfaleclmento.a Irrevogável medida que impu-nham os acontecimentos.O SIENADO AUSTRALIANOAPROVOU AS RESOLUÇOESBELATTVAS A' SUCESSÃO DOREI EDUARDO VIIICANBERJIA, (Australla) 11 (H.)— O Senado aprovou as resoluçõesrelativas á suoessáo do rei Edu-ardo VIII. •,• '
Ka Camara dos . Representantesainda n&o terminaram os debateseobre a matéria.O ATO DE ABDICAÇAO DO REIEDUARDO FOI LIDO PEKANTEO CONSELHO EXECUTIVO DAINDUBOMBAIM, 11 (H.) — O atode abdicação do rei Eduardo VIIIfoi lido esta manhã perante oCon£elho Executivo pelo governa-der da preõldencla de Bomba.rLord Blaudbourne.O REI EDUARDO TERIA NEGO-OIADO A AQUISIÇAO DE UMAPROPRIEDADE NA ARGEN-TINALONDRES, 11 (H.) — Comu-

A MENSAGEM DA RAINHA MA-RY AOS POVOS DA GRA-BRE-TANHALONDRES, 11 (H.) — A RainhaMary dirigiu aos povos da Grã-Bretanha a seguinte mensagem:"Profundamente comovida pe-Ias provas de eimpct\:i que me ío-ram prodigados, nestas horas deancled3de, envio do intimo domeu coração uma mensagem dagratidão. A mesma afeição quemc ÉiLstcntou no grande peear qu*mc acabrunhcu no ano pasccdo,não falhou cinda esta vez, e dá-me força c coragem. Não precisodizer que ang —a £e apedera domeu coraçãó no .«ioménto em queo meu querido filho Julga ser teudever depôr o cargo que havia ne-cebldo, no momento, em que eeencerra bruscamente um reinadocheio de esperanças e de promes»eas. Sei que ccmpreendeis quantolhe custou tomar tel decisão eque, com a lembrança dos mesem qua ee náo poupeu a nenhumesforço por servir o seu país e oImpério, não deixareie de lhe con-servar nos vossos corações umalembrança agradecida.
Recomendo-vo6 o meu filho

chamado em circunstancias tão
Imprevistos a substitui-lo. Peço-vos conserveis a mesma lealdade
que tinhels pelo seu pai. m:u
marido bem amado e qus não te-
rieis deixado de testemunhar aoseu limão mais velno.Rccomendo-vos, também, minhacara filha, £Ua ej-poêa, que 6eráa vossa rainha. Oxclã. receba devós a mesma lnquebrantaveltiança e afeição que roe testemu-nhastes durante 20 anos. Já ee!
que os seus filhos vos conquista-ram o coração.E' minha mais fervente preceque, a despeito e mesmo em razãoüos tristes acontecimentos pre-sentes, a lealdade era unidade donosso pais e do nosso Império,com a ajuda de Deus, sejammantidos e fortificadas. QusDeus vo6 abençoe, proteja * guie".KORAM MODIFICADOS OS DIS-POSITIVOS QUE REGULAM OEXERCÍCIO DO PODER EXE-CUTIVO NA IRLANDADUBLIN. 11 (H.) — O Parla-mento reuniu-se para aprovar o
projeto de lei que regulariza atuceesão eo trono. O projeto eedivide em duas parte»: uma queintroduz certos modificações na
parte 3ue regula o exercício do
poder executivo: e ouwa que fixaas atribuições do go\^erno do Es-tado Livre da Irlanda cm mate-

As palavras proferidas ao mi-

crofone pelo ex=soberano

Eduardo reconheceu seu rei
o duque de York

, nicadõ de..-Bueino© Airee poro, »Agencia Reuter dá curso á ver«4o segundo a qual o ex-relEduardo VIII teria negociado iaquislçf.o de uma propriedade situadn nas proximidades de Vena-do Tuerto, na Argentina central,
. 1TALIAN0 GUARDARESERVA ANTE UM ACONTECIMENTO DE TAL MAGNITUDE PARA A INGLATERRA

„ ROMA, 11 (H.) — Os círculosoficiosos limitam-se até agora <encarar a crise britonlca única-mente sob o ponto dc vista In ter-no da Grã-Bretanha.A. propósito acentúa-se textualmente: "Desde o inicio o povoltahano acompanhou com lntaresse e compreensão a crise lnglè• -f01 c°m esses mesmos senti-1676 conhecianentoda abdicação., o\. povo italiano^fnte M£,;rva ante uin
P^^f^l^crrl"'31 magnltude
COMENTÁRIOS -DE UM JORSA_ALEMÃO

BÍlop^b^^gu.^^^rei renunciou por motivaque respeitamos, ao trono a quecm Janclro ultimo.
átip. DCèJXosCT^ecr^

^3 acaba
Pela primeira vez a nota c'tao nom? • .'ra. Slmpson ao truta?

brita^iof5» da Crl6e TOns«tucIonaIbritanica e em seguida acresccn-
* abdicação de EduardoVIU e o advento ao trono do novo• ei. ficou encerrada a crlsè Aprópria crlsè-serviu para mostrar

SÍÍÍí fundamento repousa ogrande império.
^ Alemanha, saúda o novo reieom a mesma simpatia que ex-priBílu ao «1 Eduardo VIU quan-ao este subiu ao trono".

N3»5»0?Ar,£EI PROÍBE AO EX-
T Twr™ R,MANBNGIA NOS

T^iíííí?®3 00 IMPÉRIOLONDRES,, 11, (H.) — roramdivulgadas lníormoçOes segunaoEduardo vhl nÍo£££.
í r«id.r em tsrrltorio brl-tanlco depois da abdloação .Nos círculos londrinos acentua-ee que nenhuma lei proíbe ao ex-

í^^-,peri3?an^ncl<l nt'» imites doImpério . depois • da renuncia ««trono.

ttOÊto. A aprovação real foi lida ria de politloa exterior. No <£*-

LONDRES. 11. (H.) — A's22 - horas precisamente, o "spea-
ker" que falava do castelo- deWlndsor anunciou: "Sir prin-ce Edward".'O ex-soberano, que tomou apalavra imediatamente, decla-rou :"Eis-me, depois dfe longosilencio, capaz de dizer pessoal-ments algumas palavras. Nun-ca desejei ocultar o que querque fosse, mas a Constituiçãonâo me permitia falar. Ha al-
gurnas horas que deixei os en-cargos de rél o Imperador. Su-esde-me meu irmão duque deYork. Quero que as minhas
primeiras palavras sejam para'declarar que o reconheço comorei, e o digo de todo coração."Conhecels todos os motivosque me levaram a renunciar aotrono, mas desejo que seja com-preendldo que ao tomar tal de-cisão nâo olvidei, nem o pais,meu rei, e o digo de todo cora-clpe de Goles a principio, e de-pois como rei, procurei servirdurante vinte e cinco anos.Mas, deveis acreditar-me aodeclarar-voi que Julguei lmpos-sivel continuar a assumir a ml-nha pesada responsabilidade ea preencher, como desejaria, osdeveres de rei, sem o auxilioe o apoio da mulher a quemamo.

Quero que saibais que a de-cisão que tomei, foi tomada pormim mrsmo e que só eu souresponsável por essa decl-são. Somente a mim cabia Jul-gar. A pessoa que comigo eraa mais diretamente Interessadatentou até ao ultimo momen-to persuadir-me de tomar ou-tra decisão. Mas a que escolhi,a mais seria de toda a minhavida, pareceu-me a melhor paratodos. A minha decisão foi fa-cilltada pela convicção que tl-nha de que meu irmão, graçasà sua longa experiencla dosnegócios públicos, e ás suas be-Ias qualidades, seria capaz dema substituir imediatamentesem que nenhum prejuízo re-sultasse para a vida e progres-so do Império, e. tem a felici-dade Imensa, conhecida demuitos de vós, e que até boje Uma vez.

me não foi concedida de terum lar feliz ao lado da esposae do; filhos.Durante esses dia3 amargosfui sustentado por Sua Ma-gestade minha mãe e pelosmeus. Os ministros da coroa eem particular o Sr. Baldwin tl-veram para comigo as maioresatenções. Nunca se levantouentre eles e a minha pessoao menor conflito a respeito daConstituição, como do mesmomodo, nunca houve nenhumconflito entre a minha pessoae o Parlamento. Educado pelomeu pai, nas tradições cons-titucionals, nunca teria perml-tido que surgisse tal dlver-gencla.Como príncipe de Gales e du-rante o tempo que ocupei ' otrono nunca deixei de ser tra-tado com a maior benevolen-cia por todas as classes dopovo. nor toda a parte ondevivi, viajei, na Inglaterra e noresto do Império. De tudo Istoauero asradecer-vos,
Deixo agora e para sempreos negocios públicos e deponhoo fardo. Pode decorrer algumtempo antes que volte ao meu

pais, mas a minha vida per-manecerâ para sempre ligadaá sorte da raça brltanlca e doImpério. Se, Jamais, meu Irmão,futuramente Julgar dever cha-mar-me, em carater particular,sempre me encontrará prontoa responder ao apelo.Agora, todos, temos novo rei.Do mais profundo do meu co-ração desejo-lhe bem como avós que sois o povo do novosoberano felicidade e prosperl-dade. Que Deus vos abençoe e
que Deus proteja o rei".As palavras do ex-rei foram
pronunciadas com voz lenta edistinta na qual transparecia amais profunda emoção. Certas
Sausas 

indicavam menos a von-ide de destacar palavras so-bre as quais desejava apoiar do
que um esforço por se JomI-nar diante da conciencia de queera ouvido por milhões de pes-soa: a quem se dirigia pela ul-

epois • da renuncia ao
_ Acredita-se. no entanto, oueEduardo VIII nio tenclone real-dir durante alguns anos nem naGrã Bretanha nem nos domínios,

A CAMARA DOS REPRESENTAN-TES DA AUSTRALIA APROVOU
èr,££??.ljX!ÇKO RELATIVA A'SUCESSÃO DO TOONOLONDRES. 11, (H.) — ccmu-nloam de Canberra (Australla) áAgencia Reutír que a Camara dooRepresentantes aprovou -a reso-lução relatira 4 sucessão ao tro-no.O ARCEBISPO DE CANTERBURYVISITOU A RAINHA MARYLONDRES. 11. (H.) — o ata.bispo dc Canterbury ás 10.30 es-teve em visita A Rainha Mary.A PESSOA RECEBIDAONTEM NA RESIDENCIA REALFOI O. SECRETARIO PARTI-CULAR DO NOVO SOBERANOLONDRES. 11, (H. ) —- Ao con-trarlo do' que s- verificou nos ul-timos dias, reina absoluta calmanas imediações do Downing Street.Em frente ao paiacio de West-minster. reuniu-se grande multl-dão ás 10 horas afim de aeaistir áchegada dos ministros que toma-rão partj na sessão da Camarados Comuns. A única pessoa rece-bldo hoje na residencia real foisir- Eric -Miellle, eecretarioticular do novo soberano

O SR. DE VALERA. DECLAROUQUE 03 LAÇOS EXISTENTESENTRE O ESTADO LIVRE E ACOMUNIDADE BRITANICA NAOTENHAM SIDO CORTADOSDUBLIN 11 (II.) — O chefe dogoverno Sr. De Valera declarc-uhoje, ao apresentar á Camara oprojeto de lei da abdloação dorei, que os laços existentes entreo Esrado livra e a comunidadebritanica não tinham sido corta-dcs.A SOLUÇÃO DA CRISE CONSTI.TUCIONAL BRITANICA PRODU-ZIU UMA IPRESSAO DE ALI-VIO EM GENEBRA:-aiNBBBA, 11, (H.) — A so-lução da crise constitucional brl-tanica produziu uma impressão dealivio em Genebra. Os circulòacompetentes receiavam que. qual-quer, complicação interna na In-glaterra pudesse ter repercussãodesagradavel na política exterior,f —'l!tando as manobras dos per-turbadores da ordsm externa c in-terna do Império Britânico.

UMA ENTREVISTA DE UM A MT-GO DO REI EDUARDO AOSJORNAIS NOVÀYORRIMOS
NEW TORK 11 (A. B.) — OSr. Hugh Walpole, famoso ro-manclsta bri-tan.co e amigo imti-mo do ex-iei da Inglaterra, con-cedeu hoje uma entrevista aosre-presentanteo dos principais dia-rios novayorlclncs, fazendo Iivteressantsi comentários sobre iabdicação do monarca inglês eas prováveis conseqüências ltnternacionais deste acontecimento dl-plomatico, hojs comentado pelomundo, inteiro.Segundo as afirmações do Sr.Walpjslo, o Prlnclpa . da Gales,Eduardo de Windêor pelo seutemperamento, pelo seu caráternervosq,'e neurotlcõ de constante1 ntranqu. 1 i dade, pela sua persò-nalldad.3 volltlva, náo .admitindo'controle', não era apto a repre-sentar o papel slrnipães e lmdlíe-rente de um monarca constl tu-cicnal.-O 'primeiro ministro Sr. stan-ley Baldwin, tradlclcjiallsta, dl-jplomota frio ¦ e conservador,calculou esae estado de fato, pre-parando um verdadeiro complotparlamentar político para obrigaro: soberano a. abdicar do trono.°j matrimoniais do reiEduardo VjII, o seu amer ver da-dolro-.p3ía Mátíeme Slmpeon nüoforam senão' um pretexto para•conseguir a abdicação do rei, nSooévendo. ser por nenhuma razãoconsidera dos como os únicosmotivos, do .gesto do rei da Ingla-terra;. , ..... ... i . ... ... .•.A.'solução da crise conatltu-ulçnal nâo podia ser outra., de-

yôpdo-se • considerar., que no casode • Eduardo. VHI ter derrotado oS.-. Baldwin,, caiando com Ma-dame. Slmpeon, urna ditaduraconstitucional monárquica terias*.do a futura forma' de governoda Gr» Bretanha. E' notorto queo Sr:- Cooper, partlderlo do rei esecretario de. Estado ao 'Ministe-
Ho ; da". Guerra;' teria imediata-mente decretado ijo Reino Unidoo* ssrvlçó. militar obrigatorlo,. me-didã essa declarada anti-^constl-tucional pelos partidos liberais etrabalhistas., Foi por este moti-vo que o Parlamento decidiu nfio»polar a iniciativa do Sr. Wlns-ton 'Churchlll.

. ^Cfonslderando hòje afastado to-do e qualquer perigo de uma per-tUrbâção publica, concluiu o Sr.Walpole. ria Grã-Bretanha acredl-to que Uma outra solução, a nâo

ser a abdloação do soberano pò-derla ter provocado na Inglater-ra gravíssimas consequenoios, de«vendo ser admitida até a hipote-ae de uma guerra civil.
DETALHES SOBRE O EMBAR-QUE DO ANTIGO SOBERANO

LONDRES, 11 (H.) — Infor-mam de Portemouth que o auto-movei do ex-soberano cobriu opercurso de Windsor ao porto coragrande velocidade, eem duvidaafim de evitar a curiosidade pii-bllca. O carro penetrou nas docaode Portsmouth por um portãobastante afastado, em vez de pas-sar pela entrada reservada aos re-presentantes oficiais, o automóvelnSo foi obrigado.a parar, segundoordens evidentemente recebidas, •dlrigiu-6c imediatamente á resl-deneta do Almirante Sir WilllaraPlsoher. Embora ninguém estives-se presente nas docas de Hawar-por, acredita-se que Eduardo VIUhaja conversado bievemente como almirante, ao passo que as aguaacalmas do porto refletiam as lu-zes do encouraçado "Nelson" « docruzador "Neptune".
A' 1 hora e 10 um dos carro®do ex-rel dlrlglu-sc rapldamentapara o embarcadouro. Ao lado domotorista estava sentado um pas-sageiro que trazia amplo abrigode còr beige escuro. O ex-sobera~no foi acompanhado até" Parts-mouth pelo seu escudeiro coronelPiers Legh, pelo Inspetor de poli-cia Davids Torrier e por um servi-dor pessoal.
Acredita-se que o hlate "En-

chantrees" eeja escoltado pelodestroyer "Wolfhound".
Os Jornalistas ocupavam tcdanas entradas da plataforn» do por-to nos pontes de onde pudessem*avi6tar a partida de Eduardo VIII,mas ninguém logrou eproximar-sédos dois navios.Confirmava-se, então, que o ex-rei era o passageiro do automovelque penetrara no cáis á 1 hora e10. Os demasi carros compreen-dlam os membros da 6Ua comi-tiva.Assim que o eu tome» el chegouao cá'6 de emibarque, Eduardo, VJIIpassou Imediatamente Darii bordodo "Enchantress", amarrado aolado do ,,Wolfound", que logo emseguido, começou a mover-se odirigir lentamente em dlrecSósul. J

Os trabalhos da Conferencia Inter=Americana

Aprovado um voto de aplauso á comissão permanente de codificação dedireito internacional do Rio de Janeiro

par-
OS ÍNDIOS DO RANCHO REALDE CALGART, NO CANADA'. LA-SGEJNTARAM SINCERAMENTEA. ABDICAÇÃO DA "ESTRELA

DA MANHA"CALGART. (Canada), 11, (H.l— Os crhpregados do rancho realde Oalgary-.foram os ultimas ca-nadciuej, que tiveram noticias daabdlcaç&Ò do rél. Ao regressar dotíajbalho.'os Índios; foram clentlfl-ca Jçí?* do fato,: tendo lamentadosinceramente ¦ que seu chefe —
chamado por ele "Estrela da Ma-nhãM — tivesse deixado de ser reicia Inglaterra. •"LIBRE BI. XJIÍ"JE" DECL-VriA

QUE AS CONSEQÜÊNCIASDOS ACONTECIMENTOS NAOPODEM AINDA BR PREVISTASBRUHBLAS, 11, (H.) — A
abdicação do rei Eduardo VIII
produziu prefunda impressão no
pais. Os Jornais lembram as visi-
tas feitas á »slglca pelo soberano
inglês' por ocasião da Exposição
de 1930 e quanto veiu tomar par-te nos funerais do rei Alberto.
Libre Belglque" escreve:"O povo britânico que amava o

seu rei, .lamentará o fato. A In-
nloterra está Imensamente per-turbada, porque as conseqüênciasdos acontecimentos não pódemainda ser previstas"..© referido
jornal recorda que o duque de
Tork. assistiu ao lado do rei Al-berto, ao regresso das tropas bel-
gas a Bruxelas, após a termina-
çSo da guerra.EDUARDO VIAJA A BORDODO "ENCHANTRBSS**

LONDRES 11 (H.) — Afirma-e que o hiato do Almirantaao"Enchantress" saiu de Ports-mouth á 1 hora e 45 minuios,com o ex-rei Eduardo VTII abordo.

A COMISSÃO DOS PROBLEMASJURU1DICOS CONCEDEU UMVOTO DE APLAUSO A' COMISSAO PERMANENTE DO RIODE JANEIROBUENOS AIRES, 11 (II) — Acomissão dos problemas Jurldl-cos concedeu uai voto de aplausoá comissão permanente de codi-ficação dc direito internacionaldo Rio de Janeiro e ao seu presi-dente, Sr. Epltacio Pessoa, es-tendendo essa homenagem aos Srs.Saavedra Lamas, aos brasileirosRodrigues Pereira e Rodrigo Ota-vlo e aos chilenos Alvares e Cas-tro Rulz.Além disso foram prestadas ho-menagens aos Jurisconsultos bra-sllelros Rui Barbosa e Sà Viana eao chileno Andréa Bello.A OONIFERENCIA DA PAZDO CHACOBUHNOS AIRES, 11 (A. B.) —margem da Conferencia Inter-Americana da Paz estÀ funclo-nandó a Conferencia da Pas doChaco A atitude do Paraguai náopermitiu que esta ultima fossedeixada de lado, mas prosseguissenos seus demorados trabalhos.Apenas qulzeram os delegados doParaguai, de acordo nesse pontocom os bolivianos, que se dessemaior animação aos trabalhos,proveltando a presença aqui ,1ohanoeler Macedo Soares cujaatuação na primeira fase dessaconferencia foi tão destacada. Aochanceler brasileiro vem mssmosendo solicitado, ao qui nos lnfor-mam na delegação brasileira, paraevocar a tl o exame do caso dosprisioneiros, o único que aindasepara ás modo violento as dele-gações dos dois paises chaque-nhos. O chanoeler Macedo Soareatem sido auxiliado pelos ministrosdo Brasil em Assunção «, em LaPaz, com quem trabalhou ontemcerca de tres horas.
INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS EM UM INSTRUMENTOUNIOOBUENOS AIRES. 11 (H) — Es-peclal — A comissão de organlsa-çâo da paz reunlu-ss ás 10,30 soba presidência do delegado mexi-cano Sr. Castllo Najera.Depois de aprovada á ata Jasessão anterior, o presidente 6o-licitou doa relatores Informaçõestobre a marcha dos trabalhos da.sub-comlssftes, .O relator do tema F. Sr. Buc-ro declarou que a súb-còmlssãode que é presidente deu Inicioaos seus trabalhos mas que ten-do chegado ao seu conhecimentoque um novo projeto relacionadocom a matéria em e.studos, sériaapresentado, resolveu adiar qual-quer resolução até que lhe fossocomunicado o texto do projetoem questão.O relator do tema B. Sr. ParraPerez lembrou a convenjencia deIncorporar em um unlco Instru-mento as convenções existentessobre a consolidação da paz. Paraesse fim foi designado um sub-comitê composto pelas delegaçõesda Argentina, Bollviã, EstadosUnidos, México, Peru e Uruguai,que deverá reunir-se hoje, ás 17horas, afim de dar inicio nos tra-balhosO delegado do Paraná Sr. Har-modio Árias declarou ser neces-earla a designação de uma comls-são para determinar o método aEegu.r para a incorporação, dostratados em um instrumentoúnico.O presidente propôs que a. as-tembléla determine a forma pelaqual deve ser tratado o assunto,tendo ficado deliberado que a co-missão apresentará ura relatorlona próxima sessão. O delegado ar-gentlno Sr. Antokoletz fez umaretificação.A delegação Cubana tem de-monstrado grande atividade. O6r. Cordeil Hull felicitou o dele-gado Eubrl.osl. Zaylln Wlllln pelotrabalho que a delegação 6Cb suachefia vem desenvolvendo. A co-missão aprovou as moções apre-sentadas pelos Srs. Zalln e Sala-zar para a codificação do direi-to Internacional. O Sr. Zalln Mar-

quez forem designados para assee-sores do sub-comités de tréguaaduaneira e Intercâmbio; o Sr.Santos Gimenez foi designado
para assessor da iUb-comissão decomunicações e turismo.A sessão foi levantada em ee-
gulda.A DELEGAÇAO PERUANA SUGE-RIU A CRIAÇAO DE BIBLIO-TECAS NACIONAIS ENTRE OSESTADOS CONTRATANTESBUENOS AIRES. 11 (H.) — Es-
pecial — A delegação peruana ã

Conferencia In ter-Americana ' daPaa apresentou um projeto de con-venio sobre o intercâmbio de pu-bllcaçôes.• O projeto está assim redigido:Art. 10 _ Na Biblioteca Naclo-nal da capital ,de cada uma daspartes contratantes será criadauma secção dedicada a cada umdos Estados que participarem des-te convênio;Art. 2o — Para instalação destassecções compromete-es cada go-verno a fornecer a cada um dosoutros contratantes uma coleçãode obras capazes de exprimir osconceitos de Ideologia dos seus ho-mens de estudo e de ciência.Art. 3o — Cada governo com-promete-se a remeter As comissõesdiplomáticas contratantes acredl-badas .dois exemplares de cadau*ia das publicações oficiais e detodas aquelas que forem editadasoo*i o ku auxilio.- Art. <* — As bibliotecas na-eferaai» capitais dos Estadosoontuattaates entrarão em acôrdopara manter a permuta das obraseditadas por cada uma delas e decopias fotográficas dos documen-tc«5 oue interessarem á historiaamericana.Art. 5o — A convenção origi-nal e os Instrumentos de ratifica-ção serão depositados ni UniãoPan-Americe.na.A delegação peruana vai apre-sentar mais dois projetos, um so-bre arbitramento, ampliando ostormes da Convenção de Was-hington de lQSa.^e outro sobrecooperação Intelectual.SUGERIDA A CONVOCAÇAO DEUMA REUNIÃO DE DELEGA-DOS DOS MINISTROS DAFAZENDA AFIM DE PREPARARO RESTABELECIMENTO MO-NETARIOBUENOS AIRES, 11 (H.) — Es-pecial — A delegação uruguaia áConferencia In ter-Americana daPaz propôs que se solicitasse áUnião Pan-Amerlcana a convoca-
ção,. dentro do mais breve prazo
possível, de uma reunião dos de-legados doe ministros da Fazendae dos Bancos Centrais dos paísesamericanos afim de estudar e pre-parar o restabelecimento da nar-malldade monetária de modo a fa-eer cessar a crise que se observaem diversos Estados membros daUnião Pan-Amerlcana.

Aoentua-6e a proposito que asprincipais delegações estão doacôrdo para afastar toda discus-são relativa á Espanha, ao Chacoe a Letlcia afim do evitar dlver-geoicias sascetiveis d-e comprcmc-ter o exito da conferencia.A SESSÃO DA SUB-COMI,SSAOQUE TRATA DA TBSE SOBIR3TRÉGUAS E ACORDOSADUANEIROSBUENOS AIRES 11 (H.j — Asessão particular da suib-com.t-são que trata da tese sobre t;*e-guas e acordos aduaneiros de-slgnou ura comitê de redaçãoconstituído de delega.des do Bra-sil, México, Estados Unidos, Uru-guai e Cuba.O PRESIDENTE do CLUBE dsoinastica e esgrimaOFERECERA UMA RECEPÇÃOEM HONRA DOS DELEGADOS A"COtfFEREffíClA •BUHNOS AI.RBS 11 (H.) — opresidente do Clube de Ginsctlc»e Esgrima, Sr. Ricardo Aldso.oferecera no dia 20 do corren.c
?ntM,I2PO dc dí5P<K-toe da mesma!entidade uma recepção em honradoa delegadC6 A Conferencia In-ter-Americana da Paz.No dia 16 do corrente, e Con-sellio das Mulheres dedlcar-lhea-4uma sessão especial.
O Embaixador Gilberto
Amado foi recebido pelaUniversidade Católica do

Chile
SANTIAGO DO CHILE, U(H.) — A Universidade Cato.lica do Chile recebeu o escritorGilberto Amado, embaixador doBrasil nesta Capita], que tevecalorosa acolhida no seio da lns«titulção.Na mesma sess&o foi Igual-mente recebido o dramaturgoespanhol Sr. Marqulna.

PROPOSTO O RESTABELECIMEN-TO DOS COMITÊ*S PERMA-NENTES DE CODIFICAÇAOBUENOS AIRES, 11 (H.) — Es-
pecial' — O relator da comissãodas problemas Jurídicos apresen-tou hoje um parecer no qual pro-
pOe o restabelecimento dos comi-tós1 permanentes de codificaçãoollmlnados na. 7» Conferencia deMontevidéu. ,O delegado brasileiro Sr. Otáviodo Nascimento, Brito falou sobreo assunto, desenvolvendo brilhan-te argumentação.PELA UNOTCAÇAO DO SISTE-MA MÉTRICOBUENOS AIRES,' H (H.) — AImprensa sugere A ConferenciaInter-AmerlCana que aprove a lnl-clatlva dos. Estado» Unidos tor-nando., óbrigatorlo o sistema me-trlcb adotado em todos os paísesda America e do mundo e cujouio trax grãndeé bensflclos ao co-mercio*e ao povo. v
UM VOTO DE APLAUSOS AOSJURISTAS AMERICANOSBUENOS AIRES, 11 (H.) — AComissão encarregada dos pro-blemas Jurídicos aprovou, na ses-são de hoje, um voto dc aplausosaos Juristas amerloanos que maistrabalharam na codificação do dl-

relto internacional.Entre eles figuram os Srs. Keld,Bassett Moorey. Brown Scott, Hal-
leck e Wheaton.FOI DESIGNADO UM SUB-OO-
MTX&: PARA ELABORAR UM
INSTRUMENTO ÚNICO REGU-
LANDO A ORGANIZAÇAO DA

PAZ NO CONTINENTEBUENOS AIRES 11 (H.l — A
ConferenC» In ter-Americana de
Paa designou um sub-comitécomposto da Argentina. Estados
Unidos. México, Perú. Uruguai e
Bolívia para elaborar um instru-
mento unlco. regulando a orga-
nizaçâo da paz no ccntinente.
NAO SE ACREDITA QUE A CON-
FERENOIA SE OCUPE COM AS
QUESTÕES DA ESPANHA, DO

CHACO E DE LETIOIABUENOS AIRES 11 (H.) —
Nos círculos ligados á Ccnferen-
cia da Faz não se acredita que a
grande assembléia pan-americanaes ocUpe com a quistão da me-cüeçfbo da Eü^xinha.

O corpo de Pirandello
foi transferido para

Agrigente
ROMA, II (H.) — O corpodo escritor Luigl Pirandeio foitransportado, hoje, para Agrl-gente, sua cidade natal, onde de.verá ser sepultado.Apenas os filhos do escritortomaram parte nessa cerimonia

que foi feita com a maior sim.-
pllcidade, de acôrdo com os de-sejos manifestados pelo falceMocm seu testamento.

O regresso do ex-preat»
dente Marcelo Alvear .BUENOS AIRES, 11 (H.l —

Parte, amanhã, ás dez horas,com destino a Montevidéu, mbordo do "Cludad de Moni«-vidéu", uma delegaç&o do par»tido radical, que vai esperar •ex-presidente Marcelo Alvear
que regressa da Europa no vm-
por Star"
Modificações no gorem*

do Chile
SANTIAGO DO CHILB, M (B.%— Em conoequencia de um desacôrdo que surgiu 110 ConseUio daMinistros, eobre a designação d*alguns funcionários, pediram d*-missão os ministros do Tmbajfc*e das Obras Publicas. Sr*. Fsdr*Fajardo e Alexandre Seraol.Acredita-sc que a salda dastMdois ministros provoque a qoMado Ministério.

Virá ao Rio o Ministro
Fonseca Hermes l

PARIS. 11 (H.) — O mlnlstr»
plenlpotenciario do Brasil, Sr. iFonseca Hermes, parte amanh&!
para Pcrlgord. onde se acha se-,
pultada sua esposa. Day seguirá
para a Bélgica, onde embarcará
com destino ao Rio de Janeiro.

ITALIA <
ROMA. 11 (H.> — O Sr. Fer-\reira tíe Melo. primeiro secretario I

da embaixada do Brasil, foi con- |decorado com as insígnias da or»ldem de S. Maurício e L. Lazarot
por serviços que prestou á lis-1
lia quando exercia o cargo d»introdutor diplomático no minLs»
terio do Exterior do Brasil.
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: Os circulos politicos berlinenses receberam tPU(Aao i ehsiho

com cepticismo a proposta de media- SilSifS'asAi I ensino federal 
1

~ » ¦ -i » , a do Exerclto dos Estados Unl- I I
. gao franco=bn tanica »»** 

—
. . - - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦¦¦ , i niear esse reprutemento/d£ vo- „

Os governamentais roalizaram novo "raid" sobra Ta la vara — Conserva- t^9de*untS%!tfade4^ 
Je^ao

I se estacionaria a situa$ao de Madrid wsu" 9 h°™f' nsru"° " au0' 45
J? ®, governo de Was- Motoreo Umileor — A9 ano. *5I hington. Os representantos co- 14 ho-a?.OS GOVERNISTAS REALIZA- ta?fles e reexporta<;6es do armtu nistros que tim por auas ear- werelals do Sr. Largo Caballero Mitclurgia — 4° an®, 4» 14 ho-BAM NOVO "RAID" SOBRE para a Espanha, e. indo nl£m aa ielras a maior Influence no vlajam err. todos os Estados da rft8,TALAVERA Gr& Bretanha, determinou assunto", tendo o "premier" Unlfio, organizando em cada.cl- __TALAVERA DE LA REINA, perda da naclonalidado a todoa Blum cxposto os motivos pelos dade Importanle um centro de nto n? rr.11 (H.) — Na Qulnta-felra as os polontses que eombatcrem na- quais -era de seu dever, por propaganda que rapldamenteII) horns c 30, rate avi6es de quele pate. ser tambem do lmediatd Inte- s« transforma nurna vsrdadel- hoJc, Sobido, la do oo.-rante:bombardeio marxistas realiza- Aos avlcVos e embarca^tes pu- resse para a Fransa, ajudar- ra agenda de recrutamento. hxametram um novo "raid" sobre Ta- Ionises que transportarem armas nos". A carta contlnua dlzendo Quasi todos os grandes tran- lu ano'farmac«ut:co:mvera. 05 aparelhos jogaram para a Espanha sera retlrada que "quern estava autorlzado a satlantlcos que .partem de New Botanloa — Prova pratlea e

fprrn arin*"° iSS?*JS5®?%5S ProteSfto fla diplomacy e d.w tals manlfestagdes. deelarou que York para a Europa transpor- J™1 M 10 boras no Laboratorylograr outro navies de ituerva poloneses. todos os avl6es e bombas e3- M® grupos de avladores para f w" £5 2 ; ?5
S casV-Darticu^rS mitan* 08 JO™*la FRANCESES CO- tI2 preparados pira sSrem na a Espanfia O3 agentes doPgo- tJeal0-Pe/iiu-l« KUT-l';' c MENTAM E APROVAM manha segnlnte". Ao tato se verno de Valencia demonstram, i?aaa Euj'ne 0804
outrals sendo ouc uma destts TENTATIVA DE MEDIAQAO opfla 0 mlnlstro dos Estrangei- neste ponto ufta marcada cam- PaxailtoWtfla - p.-ova tserlta,
era uma crlnnca PARIS. 11. (H.) — Em bora ros. Quando, na manha segura- panha de lmprensa contrarla a pmtica « oral, A3 10 horas no La¬

os aparelhos.' em seeulda toda a aton?5o da lmprensa se te, as uslnas Potez puzeram ®ssa partlclpasao lndlreta da boratorlo da <*delra — Edi.cn le
Toaram sobre a linha ferrea' concentre na_ solupio da crlse dlflculdades quasi lnvenelvels Confederaijao 11a luta espanho- Froltas Banbnch_ — Od.!:L'ia _c:|. .. —,—
que llga Talavera a Caceres, brltanica. os Jomats n&o delxarn ao assunto, o Sr. Blum vlsltou Ja> a policla federal alnda n&o, Alclado Pinto ds
delxando calr quatorze bombas, ass'OT mesmo de se ocupar dos o presldente da Republtca, en- tomor. nenhuma provldencia. yZ'me j, , • —————————
das quals nenhuma atlnglu o acontoclmentos espanhols e co- contrando-o de "antmo eons- . .... Clln'ca Obt'-trici 43 in ho. -u..... _ _ .......,. „ ^objetivo. E' esse o sexto ataaue meptam a tentatlva d« media- ternado" pols o projetado tor- Foi proibida a prostitUi- ra* na' Materniclad-; daa La.-aaia- EXAMES DE ADHISSAO O TVT T? Aaereo contra Talavera, de quin- ?a°. flue aprovam unanlme- nee(mento podia gerar "a guer- Cn0 na Arjrfrif.im rn' ~ l**- R»nato Nantor e Val- '¦TllJ l/t HIinUMV ^ \J( JjJ. JL XV xi U Jdl8R dlas para ca. mente. j.a curopaia ou a revolucao na * o demar Pnccl -— Luie Qulmariis O In^tltuto La-Fayeite nceiiAOS CIRCULOS POLITICOS "L'Oeuvre", cm artigo sobre pranea". Outros mtnlstros tarn .. Dihlbelm, ;n.cr;i;6ee pa.a o ;u.-so de itlnu,- "f~> A "B~> A m TT "TV"
BERLINENSES RECEBERAM quest&o, publlca uma Informa- bem se oouzeram e mesmo o . BUENOS AIRES, 11 (H.) — eegunda-fclra, 14 do cor rente: sio aos cu: tos seounclailo e comer- V i\ |-C Z\ A I I |\COM CETICISMO A PROPOS- 5&o de Genebra segundo a qual nresldente da Camara Sr Her- A Caniara dos Deputados apro> Examca elal, em a* fipoca. Easino lmen- A ¦*-*- J'-*' -*-¦*- V

TA DE MEDIACAO a aceitacao das sugestSes anglo- rlnf VOU o projeto de lei sobre pro* 'ano medico: $lvo, em turma* pcquenas.BERLIM, 11 1H.) — Os clr- brltanlca^ por parte de Portugal o nre<ddante do Onns^llio - , que proibe a prostl^ul- *u^.?afcoin * t ® bo^ae no Ios- t* 845o r v j
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Cdc acater com™ f"e„rra Para as espanho- minlstro. P P BARAFORMIGA 31" no^InstHu'S Aa'alomicV0 - ° o' VaJel,lo cra full0 de pals Eem co^a pw« a P^v«dedog^ 4HflffjHo rip volimtarlnK enh pnn. Flnnlm^ntp n cnnc^lhn <5j» &lunos QUC obtlvcrani mcd'a y3iC*io era uiiio uc ptiio ocn un*fl.o t-EJS CXGOllUtiQO, Q, pBrtlr filocQl C nOS J<Sl8tl0fl por inter*
§kaodequearegra.Ee?a aph- 0 GOVERNO BASCO CONFIR- eablneteconcordoSnloforae- Encontra-ae naj bo»a farmaclai nal s nS provas p^a l™ melos, e por is.,0 leveaa.se le- do dla 9 do corrente.com a ob- medio da*.agendas ou reprc-
cada nor todos TmS o« MOU O DECRETO AO ENSINO ., Si_„f° e drojarlas, . (C S6453 3= ano farmactuUco- slgnar a pastoreiar rcbanhos e a ssrvancla-das segulntes instru- santantes do iJanco do Bracu.
SSSuSf' rtSStJ* SStSSiHtSS RELIGIOSO CONFORME cer armas dlretamente entre . ,:4" V 7T PaSSIIil^Uimtea — » 13 oresccr auaUaoeto, mas UiUia uma S6:c; XII — O Banco do Brasll, pa-
que™ao coisiderad^^ c«no fcv A DOUTRINA CRISTA lndusTri^ rartTc^a^Dara esst PRITANEU MILITAR horas no Laboratory da cadslra memoria lelicisslma, a ponto de "I — Nenhum ouro, exceto o ra fins ei^tlsticos, infonnara a
lrasao li neutralldade as cole- BA\ONNA, 11 (H.) —Comu- eSmitA — Prova escrlta, pratlca e ral Jamais olvidar colsa que 01ms- amcedado, sera adqulr.do e pa- ®ai,a <Ja Moeda a projjdsncia
tas orcanlzadas em diferentes nicam de Bilbao que o governo , ®s'uoando um comite de . Rsallza-ss boje, a festa de en- Os alunos de n. 7 — 8 10 — 11 se. Vcndo a cada passo os lilhos g0 pji0 Banco do Brasil, sem ouro.
nacdes particularmcntc na basco, comprfeendendo represen- °£ 0 modo de, ser leVa- dos diplomas dos bachare- — 12 — 14 — is — 19 — 20, dos rlcos com os livros na m&o, que seja prcviamentc fundldo XIII — Tanto o ouro adqtii-

l Unlo Sov^tlca?^m o ob1etivo tantei de t6dosVpmld(S,^on- da a cab a opera«6o. landos do corrente ano, do pri. TerSa-telra, 15 do corrente. tentou-se tambsm da anaia de Jelado ^eSsalado p'la cSa da rido nesta Capital, como o pro-
de auxiliar o eoverno de Va- lirmou oficlalmente o direlto ao A carta d0 Sr- Fernando De '^°,tU„M-lltar: havendo pela ma- 3" ano medico: saber, e pegaudo numas tabuas Moeda. venlente des Estados. permane-
lencia governo ae va- Los Rlos Indlca que o tal com!- ?h^„,tuina0 "lenidade rellglosa e Mioioblolo^le - 4s 10 horas na Iol ter com o mestie da sua lev- H — No ato de entrcgar na cer* na CaBa da MoedlTate ser
O GENERAL VARELA SO' ES- t^crl^tf ^ conro,:me dou td composto de amlgos leals, cntriga dos "ferldos *£& Os me^s^ Sa ?at,ai' P^nclo-lhe com gran- C£Ta daMoSS oouraSma- ^ado. 'PERA O SINAL DO ALTO CO- O ensino religloso seri minis- celebrara uma sess&o declslva 10 horas, rsmr-se-4 rnisw mados paM o dla 11. de tasisteiicla que escrevessc na- do &. veada, cada vendedor ob- — Em todas aa barras de

MANDO PARA' UM 'NOVO trado em. todas as escolas e co- 110 dla seguinte, porem assegu- Totlva mandada ceitbrar pela tur- Parasltologia — fts 10 Uoras na las, todas as lewas do aliaoeto. tsra uma cautela provisorla e, lundidas. ensaiadas e ali-
ATA'QUEN:' ; ; leglos do paiz, de acordo com rou-se ao Sr. De Los Rlos que ma de bacbarelaudos, na Igreja Praia Vermelha — Prova escrlta Foi assta que aprendeu a 1-r, em sjguida a, fusao e titula?ao fjadas pela Casa da Moeda serfio

SEVTLHA, II (H.) — A esta- as tradicdes e os sentlmentoa do ele poderla dlspAr de avi6es da Cruz dos Mllltares, e para — Todos os alunoe que dependem dentro de poucos dlas. Entao re- do metal; um certuicado que o jrnpressas sjj marcas regulamen-
5fto de radio local informa que povo basco. nos dlas 37 e 28. Termina o euja cerlmonla toram convldado* deasa cadelra. correu a pessoas serlas e religio- habiiitara a recaber no Banco .. .as grandes perdas sofridas pe- ATAQ0ES MARXISTAS RE- antigo minlstro recomendando dlretores e profeseores daquo- 1« ano medico: sas, para que lhe cedessem 11- do Brasil a importancia corres- A* — Nas alinajoes de ourp
los marxistas e anunciadas pela PELIDOS o maior segredo sobre as en- estabeleclmento d« ensino «• Hlstologla — Prova escrlta, as vros; e nao tardou a saber de pondente a. quantidadc de ouro "®55. adnutida uma toierancia
manha, resultaram dos comba- SEV1LHA, 11 (H.) — A's 3.45 trevlstas. O Jornal "Messagge- cundarlo, e as families dos no- 10,30 horas na Praia Vermelha — c6r todo o psaltsrio. Com os anos jtao que lor apurada. med.a de 0,3 °|° no pe^o. O pe¬tes travados em Azuara c Bel- fol dlstribuido o seguinte comu- ro" acrescenta que a opiniao ^L^f^a.rei?^r°SiiSS?.c?mol.',t ®iunos que dependem cresciam nela a gra?a e a virtu- hi _ 0 Banco do Brasil efe- 60 dessa falha &era deduzido tia.
chlte, na frente de Aragon. nlcado oficial: mundial reconhece desde ha A~ relaso«s de ami. dessa. cadlera. de> Eatio entrou num mostelro, tuari o pagamento do ouro fi- Quantldadc recebida e que hou-

Em Madrid nfio houve nenhu- "Na frente de Arag&o os mar- tempos os lnegaveis exemploa a's 21 lioras, na side doClutw CLINICA PBDIATP.ICA MEDIO A °nd® 68 distinguiu pela protun- no pclo valor constante dos cer- creditada ao Banco do
wa atlvidade, nem terrestre, xistaa atacaram novamente Vila de violasfto do pacto de nio Germanla, A Praia do Pl«n»ngo! E BloSw lOTAOTTtT da humlldade e pronta obed en- tificadcs que a Ca» da Moeda Bra^V nnent aerea, conservando-se a si- Franca, Odelbo e Pinto, sendo interven?^ por parte da Pran- <tetuar-U-4 » entrt«a doTmen- : • - cia. Tinha-se na conta de lnflma expedlr. **£££*£tuafi.o estaclonaria. repelldos com pesadas perdas de 5a, e ante esse documento in- clonados diplomas, com a pr«- Na proxlma QUarta-felra, 1« do entre as oriaturas e. obedecia  . BrL5 ™ w»fe doO general Varela deelarou homens e de material. contestavel poderi formar um «nsa do rapreeentanta do Depar- corrente, set* felta, no PavllbAo com Jubilo ao ultimo dos con- . v O ouiro seriI nigo pem Brasil, nos 'ado& e
«iue a tatica das tropas nacio- Na primeira divisao registra- iulzo a resnalto tamento de Bnslno e de outras de ensino da PollclUnlca de Bo- frades. Foi durante muito tern- Ja*a x,S2" d?n 6U'ieitCB

I nalistas deu sempre bons resul- ram-se dueloe de artilherla e pe- respalto. pesaoaa gradas. tafogo, a dlstrl'buls&o de Men- po discipulo de S. Columbano, trada do metal naCai.a da. Moe- as mesmas tormalidades c«na-
tados, acrescentando que s6 es- quenas escaramucas. O mau tem- AGENTES DO GOVERNO CO- ®' a atgulnte a relafto doe ba- fOcs Honroaaa aos doutorandoa mas depots mandaram-no com S. da e Q Que f^r adquindo_pelas tantes das presentes instrujSee
pera o sinal do alto comando n0 impediu 1icao maia en°r®ica MUNISTA ESPANHOL ES- cbarclandoa do Prltaneu MUltar, deate ano que-obtiveram grAo S Valdoler.^ pr6gar em Amiens, aSencias do Banco do Brasil. XVII — O Banco do Brasil
para um novo ataque. Em Bar- Jontrao lnlmleo cn^rglca . TAQ REORUTANDO PILO- <>ue' r receiver oa re-^rldoo dl- ou 10, de media final, no Curso on(je a ldolatrla alnda. ttnha nos Estados ao prego que vigo- n5o adquirlrt ouro de peso in-celona. os milicianos especiais Em Mond^oii 0 Vilaroano TOS AVI ADORES NOS ES- pl«mas: iUvaro Ftrr.elra ^de IB- de Cllnlca_pedlatrlca mtdlca Jo pr0fUndas raizes. A vida mode- rar no d-a da entrega do metal ferior a 100 gramas a menos quereceberam ordem de atirar con- vuauano ttnttvv* rajida Oces; Athoo Pinto Ou*- Prof. Luis Barbota. Ijtr rifl S Valerlo a sua.austerl- nas mesmas. se trate de ouro amosdado.
tra aqueles quo pretendessem IS Si/o,,o i^?aA UNIDOS des, Arnaldo Jfachado Rlbelro: Ar- Sio esses os alunos contenvpla- L^ride s. vaieri , a v _ Das cautelaa entregues XVIII — A Casa da Moedanassar riara as filefras liaclona- Na oltava divisao os ataqu.es XT__ ,, , tur Mendss P. Fllho, Caxloa Alvss dos: Rsnato Santos, Silvio Nascl- Pad® ® a 3"a |®JavrfJ ..deve;ras vendedores constari a ta- farA em seus "eulchetsi" aaul-SltS P fueiras naciona- mai.xtstas foram repeUdos com NEW YORK, 11, (A. B.) — da Cunha, 014a Plo Borges de mento Kulz, pllnlo de G«es Va- inspirada operaram ruidosas e xaemvlgorno dial que se re- sicto tSnShf de Jciase neaua-p-m'Tniavorn rip r a T3«ino va grandes perdas. Em Somosierra Segundo as afirma?6es do Jor- Castro, Eduardo Aouad. Hello Sd- lerlani, Alclon Baer Bala, Antls- numeroslsslmas conversfies. Co- if¦ ™ sot oomaa que se re wcao tampem ae joias e peqiM

oyia^lisus^amgran- ^ira°«V^«n^ &WnS^m^ SSfett BtS^^ 886
ram sem resi&taSo? porSo^ em u^a SW K'Slc«
ss SSSSS; ? 

c?e^taX
que destruiram dois aviSes ini- '^s® Pr°^m,l„Pr?^taSO pUotos avladores para as for- NalTpio BirgVa de CaaS, Oww TlWm dl Menfflo Wonroso,. a- de m^ste^o^ e Vaierlo das. pra£,mlgos e quatro caminhoes. cm teneficlo do cas comunlstas da Espanha. Peiu.1, osvaldo Fernandas b. Bo- ses cx^alunos receberAo o ultimo bom srado o cora- vu ~-:As datas em que for Uma cautela correspondent*COMENTARIOS DA IMPREN- Natal dos orf^os e dos comba- Aproveitando de uma inexpli- urseau, Rubens F«rt»lr«.\J%rla e volur?« dos Anals da Pollcllnica aceit.011 ae Dom graao, o cora efetuado Q pagamento do ouro ao ouro assim adquirldo pSBA ITALIANA A' CARTA TO ^v <»*•» Wewncia da policia es- 7«nld«a Mota MoraU. «a BoUfigo. • ' 

rnniinftn n scrSo. peio B^o, do BraaU in- Casa da Moeda seri dlnrl—»ttSR. FERNANDO DE LOS O^O^3^^^  ~~ SiSSSjS&SJSirSffWtU? CaUt6laS- 
Ifl i0rn-Ida ^ Banc^ST^

ROMA. 11 (H.) — Comen- GRANDES MODIFI- BJ| r r |A A _^"|l _ _ J nfiSfifcAo^^E vife^lo VIH - Ate'o dia dez (10) de XXI — Para efeito de mm*tando a carta do Sr. Fernan- mar IMlftB'BWAT A41II O ¦ "C'lB ' IMllllflC flA6< Hftai nS mIsmo nasso aue'o?dlsciDU- cada mte, o Banco do Brasll tr61e a Casa da Moeda gnrl—ttlo dc los Rios, publicada ontem TALAVERA DE LA REINA; IV|K| |||l|# |.|f|IJ H I ¦¦ il l|l||||flN 1II1N RIU J' ™es!"° . nrac^o e mortlflca- apreaentara k Caaa da Moeda. b. Contadoria Central da !tcp»-no "Messaggero", escreve o di- 11 (H.) —Atendendo as opera- ¦¦¦!*¦ ¦¦¦ wfc WHIM !• >w w ¦¦¦¦¦¦¦WW WWW Hmw nava com a ora^o e mortuica para resgalc, as cautelas adqui- blica uma demoostrac&o.meaaCretor da "Tribuna": "A far?a «oes de grande envergadura, que , . •_ _ _ ' 
M _ _ _ nfnh^ a nnx^ar Sas ridas no dccurso do m6s ante- de todo o lansanSSo fttto •da nSo intervens&o termina s&o previstas para a frente de M I A J • A _ I _ ISiSS rlor, recebendo cm troca uma deblto ou a cretflto da uwkcom a revelagao do acdrdo en- Madrid, sofreu o comando das \ AnAnlkO V UAM A V U4|| IA LS ,!™ na^ Ri'impn- demoniitra^ao de credlto com corrente de ouro com o Bane*Ire o governo Blum e os verme- tropas sitiantes grandes modifi- ISHKHIlN rKII I II K | dlllU discriminada indicasSo do nu- do BrasU.lhos espanhols para o abaste- cacdes. WllVMWV VI ¦ UM I W W W« ¦ WWBW moio de cada cautela, nUmero XXIX — Quando bou*er wcimento dos exercitos que se O General Molla contlnuou co- , ••••: . um wanaino persistcnte e'.inEa- do pg^jdo. peco bruto, peso fi- pedlente nas repartlcfas pabtl»empenham na guerra civil. A mo genei-al chefe de todos os . de multos anos, aepois tie se no e vaior_ cas em data de feriado b*nc*>tleclara5&o da n5o intervensSo exercitos do norte, isto 6. de to- A c nnfnrirla^pc natraio nr rtviMpnpl'^n nctrct n S~ IX — O total do ouro fino de rio, o ouro seri calculado pel*1 n3.o foi sen&o um alibi, para en- dos os exercitos nacionalistas, /aS 3.UtOl 1Q3.QCS llclvcllS IJI OVlvlGlTCl<ilIl U Cil« poyo, depois de se ter imortailza catja reiac&o xnensal e a corres- taxa do ultimo dia.

; cobrir uma interveng&o em salvo os de Andaluzia. 4 i • 1 / ~ ^SSSS' pondente importancia serao pe- XXIII — Cabe privatifamentecurso. Poucos dias ap6s a pro- o General Orgaz, ex-alto co- COfliTO CIO 3.V13.ClOr iFRnC CS o ^ Hn Jnn ^ Casa Moeda creditadas ao 4 Casa da Moeda a superinten-messa de um auxilio material miesario em Marrocos, assumiu CVilltlU UU aviauui uantV/3 entrou no gozo e na posse do seu Banco do Brasil em conta cor- dencia Wcnica 66 servico d«adequado 4 Espanha vermelha, o comando da 7* divisfio, em - ••• " * Senhor. rente. compra de ouro pelo Tecourofeita pelo Sr. Leon Blum, a pro- substituigao ao General Saliquet, u „ . „."i ii.in. m  ,u i.iin r 1.1 i .w X — As despesaa de fus&o e Naclonal, por intermedio doposito oficial de nao intervengao que foi chamado a exercer ou- Terceiro Domingo clO analise do euro pela Caisa da Banco do Brasil, ficando tsbefeita pelas mesmas pessoas, nao tras XungSea. Advcnto Moeda corrcrao por conta dos cciponsavel pelo'ouro afinado oupodia ser levada em conta se- o novo comandante da 7* di- respectivos vendedores c aa dc amoedado que estiver sob a suan&o de um tragico gracejo pre- yisao -ter& sob suas ordens tres rrAwwrirnm vrrcc a dp afina?ao serSo levadas " 
meditado. A Franca se fez au- brigades, cujos comandantes s&o E / AN VELHO D A MISS A DE 
tora d° um projeto que ela ha- 0 General Varela. que foi con- AMANHAvia de tornar sem significaQao. servado no r o in an fi n h jvk ooiu— . _Que adiantou nessas negocia- nas dos iceionarios e reeulares* (Joao 1, 19-28)
^5es o prestiglo de uma gran- ™ 

oorwiel MorwSerlo mSS'- Naquele tempo enviaram os J

venpsi) frsaonvCteticaS°brpa?ain^ com M estre-las do Ke" £ S ¦ P^g^taram" 
CiT°u Ellas"? '

jornalista e claro que a politica a nresente mudanca noa dos- respondeu: nfio sou. E's tu prde n&o intervenc&o foi violada f feta: e 61e respondeu: nfio. D
pela Franca da Frente Popular T?as ^iremfli^em seram-lhe; Quern 6s pois, pa1 c pela Russia dos Soviets antes frnnS dJ Madrt? que levemos resposta aqueles qc durante os poucos meses da nos mandaram? que 6 o que (
nua tumultuosa existencia. ?RmSSo a rSuP^AO zer de ti mesmo. Eu sou, dis
ASTO?^MISSAOl^EANAOA DEPINrnVA DE MA- ^tV°dir^^ £

LONDRES^L^H?)*— As sub tli?^^1 dc^eneriffe"coS^d- VISTA OERAL D0S ROCHED°3 E^'e^W^os^ranrd^seitri
eomisfio de N6o IntcrvenQfio reu- ca que 0 General Franco traba- r^de alguns dlas que nSo ha- a pretend all do refarldo az &i c 30 mlnutos, a estacao de radio rarlseiMj^E perguntaram-ine
ne-se no dia 14 do corrente. as jha, sem cessar preparando via notlclas do hidro-ivl&o Ctcix avia?5a franee^i, como tambtin da Companhla ALr Franco, que dl--eram. con o po is1630 para dar a ultima de map ocupacao definltiva de Madrid, du Sud. n!lo cbatante es pewjul- se foram felizei ea provldenclaa esti em comUJica5s.o co:-.-. todos -senc" na° Sp i1'ao sistema de controle sobre o No mesmo setor da capital oa zas qua sc vlnham faztndo para o tsmadas p: "s nasas cutorlda- ^ Porto Praia c mes JoTo diLSdo- eu batl?o ccomitd se pronunciou ji cm ses- naclonalistas mant,6m ataques dc encontro do avlador Msrmoa, e dea. " atualmentc no arimmL entre vis ettium•fto plenaria. pequena envergadura, na pre\-l- seus companhelrcs. A EsUfAo Radio da Marlnha. , rfih,riT n,nhu JS22, iSSS- SSf«2ll-Sabe-sc que agentes especiais Bao do atanue geral. Ontem, porem, o Sr. Minlstro com side na linn do Governaaor, mar, n&o llnha recebldo nenliu quem nfio^d« Sm i?lglrafto os pontos estrategicos Trga avi6es govemamentais 2^ nvAtp »da frontelra espanhola para que bombardearam a aldela de EI- ¦ ———. . ,M m L ii. .. mi iiiii. ii ¦ mem mSSt jmii. .mm 2fto mdimode desatai- as c<a neutralldade nfto seja violada. lescas. Houve um morto e qua- iSSS «an<in11a5
^a'^vta t^ toldos na popular civil Sta« p^sarlm^Betan
GENEBRA. 11. CH.) — o Sr. O ataque aereo a Talavera estava^^baUzando^0' 00

Edwards, delegado do Chile, pre- fracassou em virtuds da inter-
nldiu a sess&o publica do conse- vencao das esquadrilhas de caca vmrniwl Trmamriailo <lho da Socledadc das NaC6es. naclonalistas. ^' 

N ' \ eneravel Irmandadc (
durante a qual fol ouvlda n ex- RAMON FRANCO FOI NOMEA- ; % V j ¦ S Senhor do Bonfim
posi?5o do sr. del vayo, e rece- DO Nossa Scnhora do Paraifieu em scguida a visita do Br. das ilhas bale ares Mi ^ wossa oenn®ra no raral
Costa Du Rels. que o p«s ao cor- PARIS, 11 (A3.) — O gover- A» 1 cr>r vNTrtAniP rnr rrwfirrente da sltuacSo da legac&o aa no nacionallsta espanhol nomeou -SOL^IDADE DE POSSE
Bolivia em Madrid ond^se abn- hoje o Sr. Ramon Franco, co- Realizar-se-ft amanha, as 10 n

nhscldo plloto e irmSo do chefe n» em sua Igreja, a aolenida
Os dote dSe^dos dStlram o do governo nacionalista. coman- da posse dos Irmaos que fori

d«Se mllitar das lUras Barea- g?*g ^a°l^° °0mpr°m
SSSmS^ao^SSelho "Ss'oS- Nos circulos politicos dc Bur- . PfdJ-se o comparecjmenlo t
JSteS"! S° E^nrAVexnk^ao goa atribue-se extraordinary 1m- definitorlos. IrtnSs, Alas e Zejtro la«osr. Mwnrds exno^no portlulcla B CSSa nomea?&o. em . •; , . V V i ^ p doras para maior brdhanl I

que mdstlam a lavor da ado?ao 5?itSS^a " contra t 
Fegta Mariana Viffi]do projecto. Acentuou as conse- Catalunha. ./ .» - - - I CSla Aiariana — >lgll

quenclas que podlam decorrerl o auxilio frances aos o FAROL IXSTALADO NOS ROCHEDOS S. PEDRO E S. PAULO Eucarislica da Mo-
easo fosse rejeltado. e os perlgos " auxilio irances aos " r..n.uu «. 
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JORNAL DO BRASIL — SABADO, 12 DE DEZEMBRO DE 1936

Os círculos políticos berlinenses receberam

com cepticismo a proposta de media-

gão franco'britânica

Os governamentais realizaram novo "raid" sobre Taíavera — Conserva-
se esl-acionaria a situação de Madrid

OS GOVERNISTAS REALIZA-RAM NOVO "RAID" SOBRETALAVERA
. TALAVERA DE LA REINA,11 (H.) — Na Quinta-feira áslí) horas e 30, sete aviões debombardeio marxistas realiza-ram um novo "raid" sobre Ta-lavera. Os aparelhos jogarambombas sobre todas as estaçõesferro-viarias sem lograr outroresultado s.enáo o ele demolirduas casas particulares, matan-do duas pessoas e ferindo duasoutras, sendo que uma destasera uma criança.Os aparelhos, em seguida,voaram sobre a Unha ferreaque liga Talavera a Caceres,deixando cair quatorze bombas,das quais nenhuma atingiu oobjetivo. E' esse o sexto ataqueaereo contra Talavera, de quin-ír dias para cá.~~ IROS CÍRCULOS POLÍTICOSBERLINENSES RECEBERAMCOM CETICISMO A PROPOS-TA DE MEDIAÇAOBERLIM, 11 (H.) — Os cir-culos políticos receberam comcerto ceticismo a proposta dcmediação nos negocios da Es-
panha. Declara-se, nos círculosem quest&o, que a mediação te-ria desejável caso fosse possi-vel, mas que boas palavras nãobastam para solucionar os acon-tecimentos.O Reich está de acordo comprincipio de acabar com a
partida de voluntários, sob con-dlç&o de que a regra seja apli-cada por todos os países. Osmesmos círculos acrescentamque são consideradas como in-ração á neutralidade as cole-tas organizadas em diferentesnações, particularmente naUnião Soviética, com o objetivode auxiliar o governo de Va-lencla.O GENERAL VARELA SO' ES-PERA O SINAL DO ALTO CO-MANDO PARA' UM- NOVOATAQUE' • •

SEVILHA, 11 (H.) — A esta-
çào de radio local informa queas grandes perdas sofridas pe-los marxistas e anunciadas pelamanhã, resultaram dos comba-tes travados em Azuara e Bel-chlte, na frente de Aragon.Em Madrid não houve nenliu-jna atividade, nem terrestre,nem aerea, conservando-se a si-tuação estacionaria.O general Varela declarou
que a tatica das tropas nacio-nalistas deu sempre bons resul-tados, acrescentando que só es-
pera o sinal do alto comando
para um novo ataque. Em Bar-celona. os milicianos especiaisreceberam ordem de atirar con-tra aqueles que pretendessempassar para as fileiras naciona-listas.Em Talavera de La Reina, ya-rios aviões marxistas voaram so-bre a cidade, que bombardea-ram sem resultado, pondo-se emfuga ao aparecerem os apare-lhos tri-motores nacionalistas
que destruíram dois aviões ini-migos e quatro caminhões.COMENTÁRIOS DA IMPREN-BA ITALIANA A" CARTA HOSR. FERNANDO DE LOSRIOSROMAj 11 (H.) — Comen-tando a carta do Sr. Fcrnan-
do dc los Rios, publicada ontemno "Messaggero", escreve o di-retor da "Tribuna": "A farçada não intervenção terminacom a revelação do acôrdo en-ire o governo Blum e os verme-lhos espanhóis para o abaste-cimento dos exercltos que seempenham na guerra civil. Adeclaração da não Intervenção
não foi senão um álibi, para en-cobrir uma intervenção Já em
curso. Poucos dias apôs a pro-messa de um auxilio materialadequado á Espanha vermelha,
feita pelo Sr. Léon Blum, a pro-poslto oficial de não intervenção
feita pelas mesmas pessoas, não
podia ser levada em conta se-não de um trágico gracejo pre-meditado. A França se fez au-tora dc um projeto que ela ha-via de tornar sem significação.
Que adiantou nessas negocia-
cões o prestigio de uma gran-de nação? O Sr. Virglnio Gayda.
por sua vez no "Giornale d'Ita-lia", comenta as indicações pu-blicadas a 7 do corrente, por um
jornal francês, sobre a inter-venção soviética. Para esse
jornalista c claro que a políticade não intervenção foi violada
pela França da Frente Populare pela Rússia dos Soviets antese durante os poucos meses da
tua tumultuosa exlstencla.

A PRÓXIMA REUNIÃO DA
SUB-COMISSAO DE NAO

INTERVENÇÃOLONDRES, 11, (H.) — As subeomisão de Não Intervenção reu-rie-se no dia 14 do corrente, as1630 para dar a ultima de mãoao sistema de controle sobre ocomitê se pronunciou já cm ses-«ão plenária.Sabe-se que agentes especiais?igiraão os pontos estratégicosda fronteira espanhola para quea neutralidade não seja violada.A SITUAÇÃO DA LEGAÇAODA BOLÍVIA EM MADRIDGENEBRA, 11. (H.) — O Sr.Edwards. delegado do Chile, pre-*)diu a sessão publica do consc-lho da Sociedade das Nações,durante a qual foi ouvida a ex-
posição do Sr. dei Vnyo, e recc-tieu em seguida a visita do Br.Costa Du Reis. que o pôs ao cor-rente da situação da legação oaBolívia em Madrid, onde se abri-
gam trezentos refugiadas.Os dois delegadas discutiram o
projeto de resolução que o iv-
presentante chileno pretenocapresentar ao conselho. De ou-tro lado. o Sr. Edwnrds exoa? aoSr. Azcarate. Ministro da Es-
panha em Londres, os motivos
que existiam a tavor da adoçãodo projecto. Acentuou as conse-
quenelas que podiam decorrereaso fosse rejeitado, o as perigosde fricção que resultariam entreos governos interessados e o daValencla. perigos esses que oode-riam culminar com o romnlmen-to das relaçOes dlplomatlcas. o
que traria o reconhecimento daJunta de Burgos.

O delegado do Chile abordaraIgualmente o assunto com o Sr.dei Vayo, cuja visita deve rece-
ber hoje á tarde.PROIBIDO NA BÉLGICA O

RECRUTAMENTO PARA A
 ESPANHABRUXELAS. 11. (H.l — O

í orem o decidiu á tarde que porintermédio do Ministério dos ne-
coclcs estrangeiros se anunciassea resolução de que estava dispôs-to a tomar todas as medidas ne-cessarlas para tomar eficaz a
política de não Intervenção, es-
pecialmente as que tiverem porfim Imnedlr o recrutamento devoluntários.
O GOVERNO POLONÊS PROI-PTU A F.XPORTAÇAC DE'ARMAS PARA A ESPANHAVARBOV1 *, »!. f*r.i - o

ittM êi MB9t'

tações e reexportações de armas
para a Espanha, e. Indo além aaGrã Bretanha, determinou i
perda da nacionalidade a todosos polonéses que combaterem na-quele pato.Aos avlòcs e embarcações pu-lonêses .que transportarem armaspara a Espanha será retirada a
proteçfto da diplomacia e do®navios de guerra poloneses.OS JORNAIS FRANCESES CO-MENTAM E APROVAM ATENTATIVA DE MEDIAÇAOPARIS. 11. (H.) — Emboratoda a atenção da Imprensa scconcentre na solução da crisebritanica. os jornais não deixamassim mesmo dc se ocupar dosacontecimentos espanhóis e co-mentain a tentativa de media-
ção, que aprovam unanime-mente."L'Oeuvrc", em artigo sobre aquestão, publica uma Informa-
ção de Genebra segundo a quala aceitação das sugestões anglo-britanicas por parte de Portugalera esperada hoje á noite ouamanhã."L'Ami du Peuple" reproduz anoticia, que é o .primeiro a qua-lificar de absurda, de que "afim
de demonstrar sua solldarieda-dc á Alemanha na luta antl-co-munista. o Japão se preparavapara enviar alguns vasos' aeguerra para as castas espanho-
O GOVERNO BASCO CONFIR-MOU O DECRETO AO ENSINORELIGIOSO CONFORMEA DOUTRINA CRISTABAYONNA, 11 (H.) — Comu-nicam de Biibáo que o governobasco, comprèendendo represen-tantes de todos os partidos, con-firmou oficialmente o direito aoensino religioso conforme a dou-trina crista.O ensino religioso será minis-trado em todas as escolas e co-legios do paiz, de acordo comas tradições e os sentliãentoa do
povo basco.ATAQUES MARXISTAS RE-PELIDOSSEVILHA, 11 (H.) — A's 3.45foi distribuído o seguinte comu-nicado oficial:"Na frente de Arag&o os mar-xistas atacaram novamente VilaFranca, Odelbo e Pinto, sendorepelidos com pesadas perdas dehomens e de material.Na primeira divisão registra-ram-se duelos de artilhe ria e pe-quenas escaramuças. O mau tem-
po impediu íição mala energicacontra o inimigo.Em Mondragon e Vilareano oinimigo foi repelido.

Na oitava divisão os ataquesmarxistas foram repelidos com
grandes perdas. Em Somoslerraos nacionalistas causaram gran-des perdas ao . inimigo.

Nas demais frentes nada denovo houve que merecesse re-
gistro. Em Ssvllha deverão rea-llzar-se no proximo Domingo
grandes festas cm beneficio do
Natal dos orfãos c dos comba-tentes".1 V-:,Vv>.
O COMANDO DAS TROPASNACIONALISTAS SOFREUGRANDES MODIFI-CAÇOESTALAVERA DE LA REINA;11 (H.) — Atendendo ás opera-
ções de grande envergadura, quesão previstas para a frente deMadrid, sofreu o comando dastropas sitiantes grandes modifi-cações.O General Molla continuou co-mo general chefe de todo6 osexercltos do norte, isto é. de to-dos os exercltos nacionalistas,salvo as de Andaluzia.O General Orgaz, ex-alto co-missario em Marrocos, assumiuo comando da 7a divisão, emsubstituição ao General Sallquet,
que foi chamado a exercer ou-tras funções.O novo comandante da 7' di-visão terá sob suas ordens trêsbrigadas, cujos comandantes sãoo General Varela, que foi con-servado no comando das colu-nas dos lçgionarlos e regulares;o Coronel Monasterio, coman-dante da cavalaria, que foi pro-movido a general, e o CoronelFuentes. atual comandante <la
praça de Toledo, galardoadotambém com as estrelas do ge-noralato.A presente mudança nos pos-tos dç comando visa a recompo-slção completa das tropas emoperações na frent* de Madrid.
O GENERAL FRANCO ESTA'PREPARANDO A OCUPAÇAODEFINITIVA DE MA-

DRIDYENERIFFE. 11 (H.) — O Ra-dlo Clube de Teneriffe comunl-ca que o General Franco traba-
lha sem cessar preparando a
ocupacão definitiva de Madrid.

No mesmo setor da capital oa
nacionalistas mantém ataques dc
pequena envergadura, na prevl-são do ataque geral.Três aviões governamentaisbombardearam a aldeia de El-
lescas. Houve um morto e aua-tro feridos na população civilda Vida.O ataque aereo a Talavera
fracassou cm virtude da Inter-vencão das esquadrilhas de caça
nacionalistas.RAMON FRANCO FOI NOMEA-
DO COMANDANTE MILITARDAS ILHAS BALEARES

PARIS, 11 (A.B.) — O gover-no nacionalista espanhol nomeou
hoje o Sr. Ramon Franco, co-
nhscido piloto e Irmão do chefedo governo nacionalista, coman-
dante militar das Ilhas Barea-res.Nos círculos políticos dc Bur-
gos atrlbue-se extraordinaria ini-
portancia a essa nomeação, em
vista das projetadas operações
militares nacionalistas contra a
Catalunha.

O auxilio francês aos
vermelhos espanhóis

ROMA. 11. IA. B.) — Coln-
cidlndo com a assembléia espe-
ciai do Conselho da Sociedade
das Nações, o jornal "Messag-
gero" publicou uma sensacio-
nal carta escrita pelo ex-ml-
nlstro espanhol, Sr. Fernando
do Los Rios, dando conta de
suas negociações com o presi-dente do Conselho de Ministros
da França, Sr. Leon Blum. e
quatro outros membros do ga-blnete, a respeito do auxUlo
francês aos velhos espanhóis.

O jornal Italiano acentua qu:a dita carta tem a data de 2)
de Agosto, quando o governoírancés multo antes tinha se
dirigido ás nações européias,
propondo o pacto de nSo ln-
tcrvsnção. A carta foi dlrljida
ao Sr. José Girai, cntlo pre-sident; do governo espanhol.Diz que Imediatamente d~po:s
da chegada, o Sr. De Los R'osfoi chamado pelo Sr. Blum ro
domioiüo particular dest^. oitfe

pte«etits» "«uatre ou*

nistros que têm por aifas car-iliras a maior Influencia noassunto", tendo o "premler"
Blum exposto os motivos pelos
quais -era de seu dever, porser também cio Imediato ints-
resse pare a França,, ajudar-
nos". A carta continua dizendo
que "quem estava autorizado a
tais manifestações, declarou quetodos os aviões e bombas e3-
tão preparados para Saírem namanhã segqlnte". Ao fato se
opôs o ministro dos Estrangei?
ros. Quando, na manhã segum-
te. as usinas Potez puzeramdificuldades quasl invencíveis
ao assunto, o Sr. Blum visitou
o presidente da Republica, en-
contrando-o de • "ânimo cons-
ternado" pois o projetado for-neclmento podia gerar "a gqer-ra européia ou a revolução na
França". Outros ministros tanibem se opuzeram, e mesmo a
presidente da Câmara, Sr. Her-riot.

O presidente do Conselho,
todavia, convencido da impor-tancla européia das questões

tadual e federal os agentes dogoverno de Valencla desenvol-vam a sua ativa propaganda emtotjos os áerodromõs, nas fa-brica: de aviões e até nas ba-ses aéreos navais da Marinhae do Exercito dos Estados Uni-dos. Os acentos dá Península

que se agitam na Espanha, ex-clamo' profundamente emoclo-nado: "Manterei ainda atitude
a todo preço, a todo risco. De-
vemos ajudar a Espanha ami-
gal". "Como? — perguntaram^"Veremos!, replicou o primeiroministro.Finalmente, o conselho de
gabinete concordou não fome-cer armas diretamente entreos governos, mas autorlsar aindustria particular para esse
fim, estudando um comitê de
ministros o. modo de ser leva-
da a cab a operação. , '

A carta do Sr. Fernando De
Los Rios Indica que o tal comi-té, composto de amigos leais,
celebrara uma sess&o decisiva
no dia seguinte, porem assegu-
rou-se ao Sr. De Los Rios queele poderia dlspõr de aviõesnos dias 37 e 38. Termina oantigo ministro recomendando
o maior segredo sobre as en-trevlstas. O Jornal "Messagge-
ro" acrescenta que a opiniãomundial reconhece desde hatempos os Inegáveis exemplosde violação do pacto de nãointervenção por parte da Fran-
ça, e ante esse documento ln-contestável poderá formar um
juízo a respeito.
AGENTES DO GOVERNO CO-MUNISTA ESPANHOL ES-TAO RECRUTANDO PILO-TOS AVIADORES NOS ES-TADOS UNIDOS

NEW YORK, 11, (A. B.) —
Segundo as afirmações do Jor-nal "New York Herald Trlbu-ne" agentes do governo comu-nlsta espanhol continuam des-envolvendo nesta capital unia
grande atividade recrutando
pilotos aviadores para as for-
ças comunistas da Espanha.Aproveitando de uma inexpll-
cavei tolerancla da policia es-

ibérica não se limitam a orga-nlear eB«e r«çrutamento 'de vó-luntarios, contrario ,aos princi-pios dc neutralidade e de nãointervenção, taoitamentc assu-mldos pelo governo de Was-hlngton. Os representantes co-merclais do Sr. Largo Caballeroviajam err. todos os Estados daUnião, organizando em cada . ei-dade : Importante i»m centro depropaganda que rapidamentese transforma numa verdadel-ra agencia de recrutamento.
Quasl todos os grandes tran-satlantlcos que .partem de NewYork para a Europa transpor-tam grupos de aviadores paraa Espanha. Oõ agentes do go-vorno de Valencla demonstram,neste ponto uma marcada cam-panha de imprensa contraria aessa participação indireta daConfederação na iuta espanho-la. a policia federal ainda n&otomor. nenhuma providencia.
Foi proibida a prostituí-

ção na Argentina
y BUENOS AIRES, 11 (H.) -
A Camada dos Deputados a pro-vou o projeto de lei sobre pro-filaxia, que proibe a prostitui-çao em todo o território dá Rn-publica.
Formiguinhas caseiras

S* desaparecem com o uso dotinlco produto liquido que atraee extermina as formlgulntias ca»seiras ç toda especle de baratas.
"BARAFORMIGA 31"
Encontra-se nas boas farmaciaie drogarias, . (C $8453
PRITANEU MILITAR... . v •• •Rsallsa-ss hoje, a festa <te ca-trega dos diplomas dos bachare-landos do corrente ano, do prl»tancu M.litar, havendo pela xaa«-nhà, uma solenidade religiosa eá noite, a entrsga dos reíerldoadiploma-,.A's 10 horas, rezar-se-á missavotiva mandada celebrar pela tur-ma de bacharelando», na Igrejada Cruz dos Militares, e paracuja cerimonia foram convidadosos diretores e professores daquo-le estabelecimento de ensino o-cundarlo, e as famílias dos no-vos baoharelandos, bem como,, aspessoa* de suas relações dc anu-sade.A'e 21 horas, na séde do ClubeGermenia, 4 Praia do Flamengo,eíetuar-se-A a entrega dos men-cionados diplomes, com a pr«-aença do representante do Depar-tamento de Ensino e de outraspessoa» gradas.E' a seguinte a relação doe ba-cbarelandos do Pritaneu Militar,que, rio reoel>er os referido» dl-plomaS: Álvaro Ferreira de Ml-randa CJces; Athos Pinto Ou«-des, Arnaldo Machado Ribeiro; Ar-tur Mendss P. Pilho, Caxlos Alvssda Cunha, Oléa Fio Borges dsCastro, Eduardo Aouad. Hello Sd-

gard Cordeiro. Bittencourt, JoioPereira de íttfo, José Colatlno deChie» e Siqueira, José Maurício deLacerda, Marli' de Lourdèa Garrl-
ga de MeneiMa, Marclllo Briantfortes, Manuel de Albuquerque,Nalr Pio Borges de Castro, OscarPeitai, Osvaldo Fernandes b, Bo-urseeu, Rubens Ferrolra.' J"arla e^enldéa Mota Moral*.

EDUCACAO E ENSINO

| ENSINO FEDERAL

ESCOLA rOLtnrCNICA
Provai parciais — Beali/.am-sehoje 4s Begulntes provas purclal»;Mat, ConstruçAo — 2o ano, asfl horasMotores térmicos — 4o <ino. as14 horas.Metalurgia — 4o eno, As 14 ha-ras.

FACULDADE DE MKDIOINA DORIO DE JANEIKD
Hoje, Gabado, 12 do «torrente:bxamet,lu ano farmacêutico:Botnnlcá — Prova pratica eoral As 10 horas no I/aboratorlodú cadeira — Auju.tü Cld dsMelo Perljté — Eduardo Jacob-son — Msuriço Euicne Gane —llza Ferreira.Parasltolàgla — Prova escrita,

pratica e oral, á3 10 horas no La-boratorlo da cadeira — Edl.cn .leFreitas Banbach — Od<i:c!a C:i-ta — Alclndo Flnto ds FiiUíl-redo.r.xame át habilitaiCoClinica Obctctrica — á3 10 ho»ras na Maternidade daa L.ir^aJ;.j.ras — Drs. Renato Nostor e Vai-de mar Puccl — Lule GulmaráisD.-.hlhelm.Segunda-feira, 14 do corrente:Exames1° ano medico:Anatomia — ás 9 horas no los-tltúto Anttomlco — Prova oralpara os alunos que prestaram pTÓ-va oecrlta no lílá 11 e prova e«-crlta para os que faltaram A cha-mada.2» ano medico:Flslologia — Prova oral ás 3horas no Sanatorlo da cadiira.4o ano medico:Anatomia e Flilologla Patolo-gleas — Prova oral As 8.30, horasno Instituto Anatomlco — Oialunos que obtiveram media íi-nal S nas provas paj^lale.3o ano farmacêutico:Farmácia Quimlca — é* 13horas no Laboratorlo da cadeiraProva escrita, pratica e ralOs alunos de n. 7 — 8 10 — 11ia — 14 — 18 — 19 — 20.Terça-feira, 15 do corrente.3° uno medico:Mlcroblologia — ás 10 horas naPraia Verme.ha — Prova e&crlta,
pratica e oral — Os mesmos cha-mados para o dia 11.Farasltologla — As 10 horas naPraia Vermelha — Prova escritaTodos os alunoe que dependemdessa cadeira.1« ano medico:Hlstologla — Prova escrita, as10,30 horas na Praia Vermelha —
Todos os alunos que dependemdessa cadiera.
CLINICA PHDLATRICA MEDICAE HIGIENE INFANTIL

Na próxima QUarta-falra, 18 docorrente, será feita, no Pavllháode ensino da Follctllnica de Bo-tafogo, a distribuição de Men-
ções Honrosas aos doutorandosdeste ano que- obtiveram grio eou 10, de media final, no Cursode Clinica pedlatrlca medica doProf. Luís Barbosa.Sio esses os alunos contempla-dos: Renato Santos, Silvio Nasci-mento Bulz, Plínio de Góes Va-leriani, Alclon Baer Bala, Antls-tenes Amaral Berson Sá Pinto deCarvalho, Menandro Tom&z \Vha-tely: os internos Tito Gomes deMc-ais e Marlelta, Velasco Kopp,
pe\i gráu ObtldoÇé' pelos bons ser-
vlços prestados á clinica.Além da Mcnçto Honrosa,, s-ses <*-alunos receberão o ultimovolume dos Anais cia PollcUnica
de Botafigo -

Mermóz caiu a 130 milhas dos Ro-

chedos S. Pedro e S. Paulo

As autoridades navais providenciam para o

contro do aviador francês

en-

VISTA GERAL DOS ROCHEDOS
Desde alguns dias que n5o ha-

via noticias do hidro-ivlào Crcix
du Sud, náo cbstante es pesqui-Zã6 que 6e vinham fazendo para o
encontro do aviador Mermoz, e
seus companheiros.

Ontem, porém, o Sr. Ministro

a presença ali do referido az d>a
aviaç&:> francesa, como tambem
se foram fellzei ea providenciaitomadas p:'">s notfiaj autorlda-
des.

A Estsç&o Radio da Marinha,com séde na Ilha do Governador,

c 30 minutos, a estsção ds radio
da Companhia ALr Franco, que
está em comunlcaçio co:". todos
os postos de Dakar, Porto Praia e
oa seus avisos, atualmente no
mar, náo Unha recebido nenliu-

da Murlnha rectbeu um pedida,C.: ciracter urgente, do Sr. CoU-
e.ai da Air Frsnce, prtasntjmen-te hvépededo no Palace Hotel.no
sentido de providenciar, por to-
dos 03 meios que lhe fossem pos-eiveis, pira que o aviador Mer-
moz, qu* deveria se encontrar a
130 milhas * Lsete dos rochedos
Elo Pedro c SSo Paulo, flutuando
em companhia dos teus ccmpa-
nhslros. fosse relvo.

O Er. Ministro da Marinha, sem
peida di tempo, expediu lego cr-a:ns para que chagasse ao conhe-cimento ds tedos cs comandantesd« navios que eetlveã»m nave-
gando naquela zona. prestassemscco.roâ ao aviador Msrmos eecuacompa.ihzircs. ordem c<ca que foitransmitida per lntermedio da Es.taçÁD Radio da Msrlnha. habilita-da « a c-uçir oâo eò &6 e^taçõ:^rec;ptcrcs dos navies que esta-vam navtganda naquela altura,com d aind a ô dos que estivessemaHm ou f.quem dos Rochsdcs.Nos meios navais guardara-3.?g- dí ansiedade per melhoresinformes sobre o aviador Merracre .pe rende -le a cada momentouaôticla vi«u4 ocaíiraaaí

O FAROL INSTALADO NOS ROCHEDOS S. PEDRO E S. PAULO
ma confirmação oficial da des-'informou ontem, ás 10 horas,

que o radio mandado puster peu>Ministro da Marinha, tinha sido
Selo navf--hidrográficoaclo" e pelas estaçõescaptado

de Natal e Maranhão.O navio "José Bonifácio*, em
virtude dessa ordem, desviou a
sua rota para oa Rochedos, no
intuito de verificar se de fato o
aviador M:rmor ali se encontrava,
para prestar-lhes os socorros devi-
dos.Esse pedido deverá ser atendi-do também pelo* aviões que fa-zem o correio aereo, a cujas com-
panhies deve ter cldo feito o mes-mo pedido, pelo Sr. Couzlné.
A COMPANHIA AIR FRANCE,JEM PARIS. NAO RECEBEUNYNHTJHA CONFIRMA ÇAODA DESCOBERTA DEVIERMOS

PARIS, 11 (H). — A propo-sito do telegrama, procedente do
Rio de Janeiro, com a noticia do
radio ds Fernando de Noronha,recebido pelo Mln'?t^r'o da Mari-
ala* clw Biasll, ate «3 âor&s

NATAL 1.* PRÊMIO 2.00» CONTOS

23 DE DEZEMBRO 2* TREM IO I.OOO CO NTOS
COM UMA DISTRIBUIÇÃO TOTAL D® 6.090 CONTOS DE PRÊMIOS.

Todo bilhelc ou jracção clesle excepcional plano
será acompanhado de um inlercssanle brinde da

Esquina da Sorte - ouvidor, õo - esq. io. de março

CASA GUIMARÃES
as PEDIDOS DO INTERIOR SÂ0 SEMPRE DESPACHADOS NO MESMO DIA DO RECEBIMENTO

CAIXA POSTAL 1 2 73 ? RIO DE JANEIRv

(C 57039

coberta do hldro-avlfto dc Mer-
moz.
FORAM REINICIADAS AS PES-

QUIZAS NO AH.ANTICO — O
POSTO TELEORAFICO DE
FERNANDO DE NORONHA
IGNORA AS NOTICIAS ESPA-
LHADAS
RECIFE, 11 (H). — Aa esta.

çfes de radio da Air France e to-
dos os demais postos desta re-
gtlo foram alertados, quando te
propalou a noticia da descoberta
do "Crolx du Sud", maa a lnfor-
maçào n&o "obteve confirmação
algumaA estaçlo de radio da Air Fran-
ce em Natal Informou terem sido
reiniciadas as pesqulzas no Atlaa-
tico, sem resultado.

Com çrande esforço consegui-
mos comunicar-nos com o tele-
graflata do posto de Fernando de
Noronha o qual declarou a Açen-
cia Havaa que Ignorava comple-
lamente as noticias espalhadasoobaC Mcrmcs.

EXAMES DE ADMISSÃO
O Instituto U3,-Fsyeue aceitain:cnyòeô pa:a o :\i:so de admJ>-sáo aos cuieos aecúndarlo e comer-ciai, em época. Easino Imen-slvo, em turmas pequenas.

(I S45ó

NOTAS RELIGIOSAS

santo do dia
S. Valerio, abade

Valerlo era fillio de pais sem
mslos, e por is^o levo as te le-
slgnar a pastoreiar rebanhos e a
ciesccr aualfauelo, mas Unha uma
memória felicíssima, a ponto de
Jamais olvidar coisa que ouvis-
se. Vendo a cada passo os íillios
dos ricos com os livros ua mão,
tentou-se tambem da ânsia de
saber, e pegando numas tábuasfoi ter com o mestre da sus, ter-
ra natal, pedindo-lhe com gran-de Insistência que escrevesse ne-Ias todas as letras do aUabeto.
Foi assim que aprendeu a ljr,
dentro de poucos dias. Então re-
correu a pessoas serias e rellgio-
sas, para que lhe cedessem li-
vros; e não tardou a saber de
c$r todo o psalterio. Com os anos
cresciam nele a graça e a virtu-
de. Então entrou num mosteiro,
onde se distinguiu pela profun-da humildade e pronta obedlen-
cia. Tlnha-Ee na conta de Ínfima
entre as criaturas e. obedecia
com jubUò ao ultimo dos con-
frades. Foi durante muito tem-
po discipulo de S. Columbano,
mas depois mandaram-no com S.
Valdoler.„ prégar em Amiens,
onde a idolatria ainda. tinha
Íiroíundas 

raízes. A vida mode-
ar de S. Valerlo, a sua austerl-

dade e a sua palavra devôras
Inspirada operaram ruidosas e
numerosíssimas conversões. Co-
mia pão de cevada, nâò provava
vinho nem bebidas esplrituosas.
Como o rei Clotarlo soube da
vida tão santa e edificante, ofe-
receu-lhe o terreno e pôs á sua
disposição os meios para a ere-
ção de um mosteiro; e Valerlo
aceitou de bom grado, o cora-
ção a transbordar dc júbilo e
de reconhecimento. Concluído o
convento, não tardaram a afluir
em grande numero os discípulos
ansiosos de perfeição.-®Valerlo,do mesmo passo que os discipll-
nava com a oração e mortlflca-
ção, ia-os empregando a desbra-
var maninhos, a enxugar lagôas,
a cultivar veigas e campos, cujos
produtos serviam para allmen-
tar dezenas de pobres. Depois de
um trabalho persistente e insa-
no de muitos anos, depois de se
ter desvelado na instrução do
povo, depois de se ter Imortaliza-
do' cá na terra com suas obras
benemeritas e altruístas, Valerlo
entrou no gozo e na posse do seu
Senhor.

Terceiro Domingo do
Advento

EVANVELHO DA MISSA DE
AMANHA

(JOÃO 1, 19-28)
Naquele tempo enviaram os ju-deus de Jerusalém, sacerdotes c

levltas a João para lhe pergun-tarem: quem és tu? e êle confes-
sou e não negou: e confessou:
não sou eu o Cristo. E éles lhe
perguntaram: és tu Elias? e
respondeu: não sou. E's tu pro-feta: e êle respondeu: não. Dis-
seram-lhe. Quem és pois, para
que levemos resposta aqueles quenos mandaram? que é o que dl-
zer de tl mesmo. Eu sou, disse,
a voz que clama no deserto: fa-
zel direitos os caminhos do Se-
nhor, como disse o profeta Isaias.
E os enviados eram da seita dos
fariseus. E perguntaram-lhe e
lho disseram: Como pois bati-
zas se tu náo é» o Cristo, nem
Elias, nem profeta? Respondeu-
lhes João dizendo: eu batizo com
agua .mas entre vôs está um a
quem não conheceis: esse é o
que ha-de vir depois de mim e o
que existe antes de mim, a quemnão sou digno dc desatar as cor-
relas dc suas sandalias. Estas
coisas sc passaram em Betania,
do outro lado do Jordão, ondeestava João batizando.
Veneravcl Irmandade do
Senhor do Bonfim c
Nossa Senhora dò Paraíso

SOLENIDADE DE POSSEReallzar-se-á amanhã, ás 10 ho-ras em sua Igreja, a solenidade
da posse dos Irmãos que foram
eleitos para o Ano Compromls-sal de 1936 a 1931.Pede-se o comparecimento dos
deílnltorlos. Irmãs, Alas e Zrla-
doras para maior brilhanl l .o
do ato.
Festa Mariana — Vigilia

Eucaristica da Mo
cidade

A Jesus por MariaRealiza-te Iioje a tradicio-nal eFsta Mariai> que, sob os
auspícios de S. í!tú. o Sr. Car-deal Arcebispo, se vêm fazendo
todos os anos na Igreja Matrizdc Santana, séde provisorla da
Obra de Adoração Perpetua ao
Santíssimo Sacramento.

A Festa Mariana. na qual anossa juventude presta a sua fl-liai c amorosa homenagem á
Vlrf;m Imaculada, constará de:1) Hora Santa da Mocldade,
das 23 e 39 ás 24 e 30 horas,
pregada pelo ftevmo. Padre Hei-
der Cam ara. dirr*~r D-parta-
mento Técnico do Ensino Reli-
gloso.

2> Mis;a. de comunhão-geral.
ás 00 e 30 horas, celebrada pelolíxmo. Rjvmo. Sr. Núncio Apos-
tollco. D. Bento Aloisl Masolla.

A Festa Mariana. neste ano,
terá como intenção pedir a Nos-
sa Senhora da Conceição Apare-
ciíia, a excelsa Padroeira do Bra-
sll, pela Ação Católica Brasilci-
ra. . .

compra de ouro

para aJJNIÃO

Instruções para a execução desse
serviço

O Br. Ministro da Fazenda,de oco. do com o § 2o do artl-
go 7o, do dec.eto n. 23.5?5, d;de 4 do 1333 determinou queo serviço de compra para aUn.ão reja executado, a partirdo dia 9 do corrente, com a ob-ssrvancia- das seguintes Instru-
ÇÕZC-."I — Nenhum ouro, exceto oanuedado, será adquirido e pa-go paio Banco do Brasil, sem
que seja previamente fundido,
pesado e ensaiado p:la Casa daMoeda.II — No ato de entregar naCasa da Moeda o ouro destina-do á veada, cada vendedor ob-terá uma cautela provisorla e,em seguida á fusão e titulaçãodo metal; um certuicado que ohabilitará a receber no Bancodo Brasil a importância corres-
pondente á quantidade de ouro
ílno que fôr apurada.III — O Banco do Brasil efe-tuarà o pagamento do ouro fl-no p:lo valor constante dos cer-tlflcadcs que a Ca^a da Moedaexpedir.

IV — O ouro será pago pelataxa que vlgo:ar no dia da en-trada do metal na Caia da Moe-da e q que fôr adquirido pelasagencias do Banco do Brasil,nos Estados, ao preço que vigo-rar no d.a da entrega do metalnas mesmas.
— Das cautelas entreguesaos vendedores constará a ta-xa em vigor no dia a que se re-fere o Item anterior.VI — Aos vendedores de ou-ro o Banco do Brasil, no ato do

pagamento, exigirá a entrega
dos certificados bem como dascautelas devidamente endossa-das.VII r- As datas em que fôrefetuado o pagamento do ouroserão pelo Banco do Brasil in*dicadai^noíiyéréb das cautelas,
por mèló de '-jcarlmbo.

VIII — Até o dia dez (10) decada mês, o Banco do Brasilapresentara á Casa da Moeda,
para resgate, as cautelas adqui-ridos no decurso do mês ante-rlor, recebendo cm troca umademonstração de credito com
discriminada Indicação do nu-moto de cada cautela, numerodo pedido, peco bruto, peso fi-no e valor.IX — O total do ouro fino de
cada relação mensal e a corres-
pondente importância serão pe-la Casa da Moeda creditadas aoBanco do Brasil em conta cor-
rente.— As despesas de fusão eanalise do curo pela Casa da
Moeda correrão por conta dosrespectivos vendedores e as deafinação serão levadas a debito

tia conta "Tesouro Nacional" —Ccnta Compia de Ouro".XI — No Distrito Federal oouro será entregue diretamentepelos vendedores & Casa da.ftlocda e nos Estadoa por inter-medio daí agencias ou repra»sentantes do Banco do Brasil.XII — O Banco do Brasil, pa-ia fins estatísticos, informara áCasa da Moeda a procidaiiclado ouro.
XIII — Tanto o ouro adqúi-rido nesta Capital, como o pro-vehiente des listados, permane-cerá na Casa da Moeda até f.erafinado.XIV — Em todas aa barras deouro fundidas, ensaiadas e afi-nadas pela Casa da Moeda serãoimpressas ai' marcas regulamen-tares.XV — Nas afinações de ourpserá admitida unia toleranclamédia de 0,3 °|° no pe^o. O pe-so dessa falira será deduzido da

quantidade recebida e que hou-ver sido creditada ao Banco doBrasil.
XVI — O ouro pertencenteaos comltentes do Banco doBrasil, nos Estados e tr pToao-dente daa minas estão sujei traãs mesmas formalidades cona*tantes das presentes instruções.XVII — O Banco do Brasilnão adquirirá ouro de peso ln-ferior a 100 gramas a menos quese trate de ouro amos dado.XVIII — A Casa da Moedafará em seus "guichets" aqui-slção tambem de jolas e pequa-nos artefatos de ouro, usando,

para maior rapidez, ó sistemade "toque".
XIX — O Banco do Brasil fa-rá á Casa da Moeda os «lindomen tos necessários a essa* cqw>

pras.Uma cautelaao ouro
Casa da Mo  te fornecida-ao Banco dosil. < - . vXXI — Para efeito d*trôle a Casa da Moedit!á Contadoria Central dablica uma demonst)de todo o lançadebito ou a credito dacorrente de oura com odo Brasil.XXII — Quando houver
pedlente nas repartiçõescas em data de feriado rio, o ouro será calculado pelataxa do ultimo dia.XXIII — Cabe privativamenteá Casa da Moeda a superinten-dencia técnica dò serviço decompra de ouro pelo TesouroNacional, por intermédio doBanco do Brasil, ficando esteretponsavel pelo-ouro afinado ouamoedado que estiver sob a sua
guarda".

assim adquirido 
Moeda «era ülnrl—wn

ATOS DO GOVERNO
DECRETOS ASSINADOS NASPASTAS DA EDUCAÇAO. DA

AGRICULTURA E DA MA-
RINHAO Sr. Presidente da Republicaassinou os seguintes decretce:Na pasta da Educação —

Abrindo cõ créditos até as im-
portancias de 60:000? e 100:0003
e ainda 100:0005000. para a ins-talação. aparelhamento e funcio-
namento. respectivamente, da
cadeira de clinica propedêuticacrurgica da Faculdade de Medi-
cina da Bafa; da terceira cadei-ra de clinica cirúrgica da Fa-cuidado da Medicina da Unlver-sidade do R1o de Janeiro, secçãocie Traumatolosia; e da terceiracadeira de clinica medica daFaculdade do Medicina de Porto. egre.Abrindo o credito suplementarna importância total dc 99:5559400, para reforço da ver-ba 3a — Universidade do Rio deJaneiro —. do orçamento vi-
gente, á sub-consignação — Pes-soai —. para pagamento aos pro-fessores Irlneu de Melo Macha-do, Haroldo Teixeira Valadão,Eurlco de Freitas Vale e JoséBonifácio Olinda de Andrade,be:.i como das turmas desdobra-dap aulas diurnas dc DireitoRomano. Direito InternacionalPrivadc, Direito Internacional eLegislação do Trabalho, e aulasnoturnas das referidas matérias.Na pasta da Agricultura —
Sancionando a resolução do Po-der Legislativo que abre o cre-dito especial dc 300:0005000 parapagamento do auxilio contratualdevido pela União ao Estado daParaíba, destinado á manuten-
ção da Escola Superior de Agrl-cülturr. no referido Estado, de-vendo a quantia dlspendida serlevada á conta da quota de 100|°. destinada aos fins cducati-vos. na razão de 230:000$000
para o exercício de 1935 edD:000$000 para o exercício de1935.Na pasta da Marinha — Ccn-cedendo transferencia para areserva dc 1' classe ao Contra-Almirante do corpo de oficiaisda '.raiada. Q. M.. Ladlsiau daConceição Dantas.~ -.cedendo reforma ao sub-oficial condutor eletricista Jero-nimo Pclis, no posto de segundo
tenente.
O NATAL DOS FILHOS

DOS PRESIDIÁRIOS
UM APELO POR INTERMEDIODA A3J.O presidente da Associação
Brasileira de Imprensa acaba rtc
reccbcr do Major Nunes Fiiho.
diretor da Casa dc Correção, a
seguinte carta:"Aproximando-se o Natal dos
Pobres, ninguém mais pobre do
que o condenado, que n?m pori&so deixa d2 ter o seu lar, em
geral, em verdadeira situação de
miséria, d^da a circunstancia de
sua situação dc preso.Rogaria a V. Ex. a grande ca-

rldade de obter obulos. qusconstem dc mais de coisas úteis,como sejam: roupinhas, reta-lhos de fazenda, sapatos e f s
possível fosse ijslmple3 brinque-dos.

Multo alegrará as Infelizescrianças daqueles que não po-dem angariar meios pari pro-
porcionar-lhes um mimo. numdia qua a toda meninada é s£n-tido como o maior do ano e
bem tristes ficarão se por suas
mãozinhas não passarem um
brinquedo por mais simples queseja.

Qualquer donativo poderá ser
remetido ao diretor do presidio,á rua Frei Caneca n. 463. Com
os meus agradecimentos e o'-o-
testos de estima « alta conside-
ração. — Ca.) Major Aritor.1i
dc Sousa Nunes Filho, diretor".

Por motivo da condc-
coração do Sr. João Rei-

naldo de Faria
ASSOCIAÇAO COMERCIAL

CONGRATULA-SE COM O
SR. PRESIDENTE DA RE-
PUBLICAO Sr. Presidente da Kapubli-

ca recebeu do presidente fia
Asscciação Comercial desta Ca-
pitai, o seguinte telegrama:"A Associação Comercial do
Rio de Janeiro rendendo devido
apreço ao ato do Governo da-
Republica, condecorando ccm e
Oraem do Cmaelro» o seu an-
tlgo diretor Jo&o Reinaldo d^
Faria, tradicional figura do co-
merclo brasileiro. congTatula-fe
com V. Ex. pela magnífica re-
percussão causada nas classes
produtoras e na sociedade cario-
ca pela distinção conferloa
àquele companheiro. Saudaçôss
atenciosas. — Salgado Scarpa,
presidente".

O Sindicato dc Inver-
nistas de Gado de Barreto

apresenta agradeci-
mentos ao Sr. Ge-

túlio Vargas
O Chefe do Estado, recebeu de

Barretos. em S. Paulo, o se-
guinte despacho telegraficc •

"Presidente Getullo Va-gas —
O Sindicato de Invernista- de
Gado de Barretos. tem a ho i .i
de cumprimentar o Exmo. Sr.
Pr:;'lente da Republica, com -
nlcando que nesta ultima ser- C.o
anual foi resolvido a apreten --
ç*o d« profundes agrad6:imsr.t i
ao Presidente Getulio Va— >
ce'.a sua ação decidida em p-_"
veito da pecuária no pa's- cr
pecialmente. o grande in'c~r •
com que gestiona os assunto- r c
ncssi comercio interna: o- a.,
::io esquecendo o magn^ apç o
conferindo aos criadores naelc-
nais no caso da exportação oc
carnea para a Inglterra. os
maior relevo para o xujiro da
nossa industria. Respeitosa* tau-
daç5cs» — Izidro Coimbra"*

IOTAS REL!
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Por cssa* gisantesca reali-j
fcwMMMWM«MW———T—fm-Tr-nn ni in III mi I »> ¦ i i ii ii i nj mcrepara de exagerada es5a M. , '• • ..• ;". ¦¦ ",. dades intimamente reiaciona- dade chela de forca indus-maneira de expressao. A par- Nao ha duvidajo Brasiljse das a3 de mdagem do trigo, trial, social c economica; por INOXJSS.te respeitante a Fabrica de er.vaidece do MOINHO IN- '

Massas Allmentlclas - AY- GLES c das suas empresas .
. , MORS' psrfcitamsnis insta- subsidiarias,. cm. conssquen-Ultrapassa:.as fronteiras t pard, cuja estada entre nos, o dssdobramento progresslsta jacja em predio proprio, cia da-honorabilidade, do seu ¦—1——————mrepsrcute em toda a America e.nbora curta, lhs grangeou da fortuna particular e da rua Morals e Silva 42, cons- renome, das dlretrlzes da sua lew* t'HMi ^SK aJMHSBHKB^.do Sul a o^anlzagao Indus- amlzadss solidas. A Uerencla fortuna coletiva do Brasil— tltue uma obra dc que se or- disciplina e da psrfelgao dos ^

^%?>UC r?T Geral de agora, que vem des- ds resto, a apresentagao dos 5ulha — els o tcrir.o exato! sous artigos, junto a instala- KS
wriJeH T»*rrSi? « wuii rt a ca5?° d<? Sr* mus produtos 6, dc si propria,- de que se orgulha o contincn- gdss que correspondem a aflr- f\ ,

lY uiam G,reeory, d namismo motlvo ds se admirar o que, te Americano. Vai a 8.000.000 mativas lumlnosas da nossaMOINHO INGLSS, qu. n.s.a allado a intellgencia, fldal- em massames, Ja se realiza jje qullos a sua producao arquitetura e da nossa cnge-data cciebra o cincosntcnario guia impertubavel a vigorizar dentro da nossa terra. anuai — alcarlsmos Comoro- nharla! JBmKEmmaBt!do «u apareclmento, pois Sfe uma visao ampla das reail- a- ha&rtos de ou- nem semnre • 
'

a 13 dC Dszcmbro riCa nM^iCoriPi° I £0_CialS" tradife que a produ?ao anual andam dlvorciadas a quanti- • |^"trnrrriinario n rf?w?vniviC dos magnlflcos e afamados dade e a qualidade... Como • • , ... • ''''' 
i •^O capital ir.lcial de £250.000 ««]" biscoitos AYMORE' 6 de tecnica. da mals simples ma- Cttmpre historian • ainda .iirm. '

foi. cm 1911, aumentado para ™en^ ®°®. 3.000.000 e rivaliza, em todos qulna as mals gigantescas es- que dc relance. o que ha eldo ^9HF''%h<)\ >>' '
£413.057 e para £800.000 em g°f SJ'uk®}*JlOfl-imX S an? os pontos — sabor, pureza, tufas ds secagem do macar- c o que 6, nesses. cincoenta MMmk W&mMfcafey : % M'1C2J Foram seus tundadores ™'"J"3' e Bala, quaUdadc _ com os princi. rao, que ocupam trts plsos, anos de prodlgiosa laborlosl- smSm& M.mfc: W¥Ww&M ;1§ MBRichard Foster .seu 1° pre- pals congencres europeus. Fabtica c uma obra impcca- dade, o moinno de trigo pro- tOM?ffi|jpar W& 'S "gk ^ ^sidentei. rhomaz Charring- cwn^nte ae traDaino e ae re- A proprja classe mediea vel. dlgna, mesma, de estudos prlamente dito, que se ergueu MMwi'S • • ¦JttltWiM. ¦ iW* Mton, Visconde dc Figueiredo, s#u'ao?4, recomenda os biscoitos AY- praticos dos engenherandos. nos terrenos adquirldos, em '••'.«.«Sj ^ 4 jjlHHlWiliiam Henry Holman, Simp- O Moinho Ingles lmpulslo- MORE', sabs dor a que 6 da Conhecem-se, de norte a sul, comecos dc 1887, a rua da * §JIM$wWMW ¦ ' |con Rostron e Edward Lacv na, no mesmo rltmo da son- que na sua fabricagao exciu- as suas massas ds semolina. Gamboa tantiga do Lazareto. ' 'j£•'' i: 5 ?pS 1Weigall, havendo sido geren- darledade e ds labor de cin- slvamentc se empregam In- talharins, as glutinadas, as de outrora praia de igual nomei, t aBHBSgSS ;tes gerais, or 1883 ate 1925, coenta anos, maquinas. bra- gredientes selecionadoj, des- sopa e as de fantasia tipos terrenos que formavam a po- ! .-ij !William Frederick Lacsoii, co? « cerebros. alim das el- ses que representam o maxl- "Bo'.onha" e "Napoll", cuja pular chacara dos Coquelros.
John Bradshaw & Cia., En- fras positivamente eston- mo de confianga no terreno embaiagem sao prlmores de com frcnte para a Praia da ' 'm ¦
T;ard Johnston & OU„ Stuart uant&s que paga ao erario do da eugenia e da higiene. Fa- arte, de elegancla, de aticls- Gamboa. Com o desenvolvi-
Colquhoun 'Shsppard e A.e- pats; bastard aeentuar-se que, la-se, com verdade, que "para mo. Slmpaticamente carate- mento do Moinho, hoje loci- "'W^. .xand«r Gilbert Weigall. Com em 1935, elas atingiram cada paladar ha um tlpo de-' rlstlco, o seu acondiciona- lizado a Av. Rodrlgues Alves. m
o faTecimento d;ste. no ano importanola de 16.526:OOOSOOO. terminado" de biseoito AY- mento faciilta a identlfica- e o alargamento dos services 2Jffpwwi«»tU VISTA DE U WA DE SUAS FABRiCASpiissado. aicsnQOU ssr eleito Daquela e desta forma, por- MORE' Atestam-no, exube- t;ao, o que, alias, a maioria do portuarios, construiu-se o _jp~?sldente da Ccmpanhla tanto, a prestiglosa Comp3- rantemente, os consagraa.is publico timbra em cfetuar. Cais do Porto, onde atracamSr. Stuart Coiquhoun Shep- nhia concorre altamente pa;'a e s em pre deliciosissimos comprovando o valor que da "os navlos de trigo; a descar- 1 (C S13;S
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O MOINHO EM 18S8

VISTA DE UMA DE SUAS FABRICAS

pard, cuja estada entre nós,evnbora curta, lhs grahgeouamizades sólidas. A GerenciaGeral de agora, que vem des-
de 1£25 esta a cargo do Sr.William Gregory, dinamismo
aliado a Intellgencla, íldal-
gula impertubavel a vigorlzar
uma visão ampla das reall-
dadés economicas e sociais.Msrcê da sua orientação, e
extraordinário o desenvolvi-
mento dos nsgoclos não ape-nas aqui, sinão igualmente eniSantos, Balo Horizonte e Baia,
numa reciprocidade Impres-
eionante de trabalho e de re-
sultados.

O Moinho Inglês Impulslo-
na, no mesmo ritmo da soii-
daríedade e ds lá'Dor de clri-
coenta anos, maquinas, bra-
ços e cerebros, além das ci-iras positivamente eston-
t.-antss que paga ao erário do
pa's; bastará acentuar-se que,em 1935, elas atingiram a
tmportancia de 16.526:fiOOSOüO.
D.iquela e desta fôrma, por-tanto, a prestigiosa Compa-
nhiú concorre altamente pai'a

o desdobramento progressistada fortuna particular e da
fortuna coletiva do Brasil —
ds resto, a apresentação dos
seus produtos é, de si própria,-motivo ds ss admirar o que,em masstmes, já se realiza
dentro da nossa terra.

Devemos salientar, dc en-
trada, que a produção anual
dos magníficos e afamados
biscoitos AYMORE' 6 de
3.000.000 e rivaliza, em todos
os pontos — sabor, pureza,
qualidade — coni os princl-
pais congêneres europeus.

A própria classe medica
recomenda os biscoitos AY-
MORE', sabedora que é de
que na sua fabricação exclu-
slvamente se empregam In-
gredientes selecionados, des-
ses que representam o maxl-
mo de confiança no terreno
da eugenia e da higiene. Fa-
ia-se, com verdade, que "para
cada paladar ha um tipo da-
terminado" de biscoito AY-
MORE' Atestam-no, exube-rantemente, os consagrados
e sempre deliciosissimos

"Croam-Cr^cksrs", "Champi-
gns", .VMaisína", "Lusitanos,
vjPstit-3eurrc-, "Zcolosicos!',
"Maria". 'Tiis DansanS","Cnocolatc-Crsms", "Diges-
Uvos", "Sortldos" e demais
especialidades .que as casas
dc família, cs apartamentos,
cs estabelecimentos ds. cha,
os ho.taisi ca. baio conscmeni
iu porçõss, coin uma prsfè-rsiiãia que não cs altsra a
não para, n-.al:!

Sc nos permitem, diremos
que r.a organização do MO-
INHO INGLStí ha varias o:'-
gaiilEações, tal' a magnitude,
tal o vulto cias suas secçóes
ou departamentos.. E não se
ínerepará de exagerada essa
maneira de expressão. A par-te respeitante á Fabrica de
Massas Alimentícias - .AY-
MORE' psrfsitaments insta-
lada em prédio proprio, á
rua Morais e Silva 42, cons-
tltue uma obra do que se or-
gulha — eis o t-ermo exato!
de que se orgulha o contlnen-
te americano. Vai a 8.000.000
de quilos a sua produçãoanual — algarismos- compro-
batorios de que' nem sempre
andam divorciadas a quanti-dadè e a qualidade... Como
técnica, da mais simples ma-
quina às mais gigantescas es-
tufas ds secagem do maçar-
rão, que ocupam trés pisos, s
Fabrica c uma obra Impcca-
vel. digna, mesma, de estudos
práticos dos engenherandos.
Conhecem-se, dc norte a sul,
as suas massas ds semolina,
talharlns, as glutlnadas, as de
sopa e as de fantasia tipos"Bolonha" e "Napoli", cuja
embalagem são primores de
arte. de elegancia, de atlcls-
mo. Simpaticamente carate-
ristlco, o seu acondiciona-
mento facilita a identifica-
ção, o que, aliás, a maioria do
publico timbra em efetuar,
comprovando o valor que dá

aos produtos do MOINHO IN-
GLKS, que dsxends não cã .i
paladar das multidõss, çomo
ainda, c invariavelmente, a
saúús da sua vasta clientela.
Clientela, outrcsslm, qus üic
príícre, a par dos biscoitos
e das mas;as AYMORE', as
saas farinhas e tecidos, i1gvú-j
padrõss do prestlg&" aus o
MOINHO INGL23 usuírus ha
irisio csçtilb!

Neste capitulo da rapicilssi-
nu b: toçr alia, qa; oferecemos,
da iiícónipaíavél organlsaç-ào
industrial sul-amcrlcana, cá-
bsm justas referencias ás suas
majsas hiperglutííiadas,. indi-
cadas, pela elcncia dletótlòa,
para diabstisos, vitimas de
goia, artsrio-Esclerosè è acidblírico. vi-i;>

Não ha duvidà: o Brasil se
envaidece do MOINHO IN-
GLÊS c das suas empresas
subsidiárias, èm conssqueria
cia dá~honorabllldade, do seu
renome, das diretrizes da sua
disciplina e da perfeição dús
seus artigos, junto a Instala-
ções que correspondem a aflr-
mativas luminosas da nossa
arquitetura e da nossa engè-
nharial

Cumpre historiar.' ainda'
que dc relance, o que ha Sido
c o que é, nesses, clncoenta
anos de prodigiosa laborlosl-
dade, o moinho de trigo pro-
priamente dito, que se ergueu
nos terrenos adquiridos, em
comsços dc 1887, á rua da
Gamboa cantiga do Lazareto.
outrora praia de igual nome»,
terrenos que formavam a po-
pular chácara dos Coqueiros,
com frente para a Praia da
Gamboa. Com o desenvolvi-
mento Uo Moinho, hoje loca-
lízado á Av. Rodrigues Alves,
e o alargamento dos serviços
portuários, construiu-se o
Cais do Porto, onde atracam"os navios de trigo; a descar-

ga é feitsper- processo m-sca-
. ni20 ds sucção- e uspirr ção,üiretamcnts.ds bordo para os
admlravels yilcs do Moinho.
O estabslecinicnto, sumtuoso
e mcdelár, produz esrea ds
2.500.000 sacos das farinhas"3udá-Nâsional" e "Nàcio-
naí", Intsiramsnts consagra-
das nos meios panifleadorescio pais. Para alimentação de
ánimuis e aves; produz o Mo-
iiiho considerável toma '.is

¦ resíduos: F'arslo, Rsmoldo,
Caivac o Tríguilho, marcas de
.aceitação firmada.

Mas... a industria é um cri-
cadeamento poderoso, que
obriga o dinamismo das po-
tendas produtoras e constan-
tes aumentos. Assim c que,
compelido por outras ativi-
dades intimamente relaciona-
das á3 de mòagcm do trigo,

o MOINHO INGLÊS abriu
uniji fabrica d; tecioos, uma
eis impermçavdiS e lonas, além
das' do biscoitoa o massas ali-
mcnticiát, onde labutam 3.800
pessoas! E' uma cidade intei-
ra que se movimenta sob a
égide do MOINHO INGLÊS!
1.351 t:arcs, rendendo
15.000.000 metros de pano de
ml 1 qualidades; 300.000 me-
tros cie lonas — retratam bem
a pujánça da sua fabricação
d-s tecidos. E acrescentem-se-
lh:s brlns cáqui, para unifor-
mes colegiais e fardamento;
brir.s brancos; morins creto-
nes e mesclas; o os fios tipo
AYMORE', excelentes para
trabalhos dc cróche, estores,
colchas e similares.

Por essa gigantesca reali-
dade cheia de força indus-
trial, social e ccoiiomica; por

esse edifício surpreendente de
ordem, Inteligência e laborio-r
üidade, o clneoentenario "do
MOINHO INGLÊS não é uma
data circunscrita a uma ciasse
a um ramo; não! Constituo
uma festa de progresso den-
tro da civilização brasileira,
por isso que honra o traba-
lho e a probidade do homem
moderno.

Hoje, no Escritorio Central,
ás 14 horas, os funcionários
do MOINHO INGLÊS inaugil-
rarão uma piaca de bronze,
comemorativa do seu jubilcu;
a homenagem vai além düá
limites do proprio cstabelec;-
mento, porque representa,
numa sintesc significativa-
mente afetiva, o muito que o
Brasil admira e quanto coii-
sidera a obra do MOINHO
INGLÊS.
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Ultrapassadas fronteiras t
repsreute em:toda a America
do Sul a organização lndus-
trlai que é THE RIO DE JA-
NEIRO FLOUR & GRANA-
RIES LDJITED, o eonhecloo-
MOINHO INGLÊS, qus nesta
data celebra o cincosntenario
dc síu aparecimento, pois str
inaugurou a 13 de Dezembro
cie 1886.

O capital inicial ds £250.000
foi, cm 1911, aumentado para£413.057 e para £800.000 em
1C24 Foram seus lundadores
Rlchard Foster tseu Io pre-sidentei, rhomaz Charring-
ton,' Visconde de Figueiredo,
William Henry Holmàn, Simo-
son Rostron e Edward Lacv
Weígail, havendo sido geren-tes gerais, or 1883 até 19L'5,
William Frederick Lee son,John Bradshaw & Cia., Eu-
v/ard Johnston & Ola.. Stuart
Coiquhoun Shsppard e A.e-xander Gilbert Welgall. Com
o fálscirr.ento dsste. no ano
passado, alcsnçoü ssr eleito"•.•vidente da Companhia oSr. Stuart Coiquhoun Shep-
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JOCKEY CLUBE BRASILEIRO

As corridas de hoje e amanhã

CLÁSSICO "ALFREDO 
SANTOS»

¦Dispondo de cinco carreiras,realiza hoje o Joekey Clube Brasilelro mais uma reunião, cuja
parte técnica será desdobradana pista de areia do seu magestoso hfpodromo.Pela classe dos valores alista-dos despertam vivo interesse osprêmios "Mecenas", "Mussuã" e"Zarda" que foram indicadospara. formarem o trio do "bet-
Ung".

Çotn as montaria» prováveis,•is o programa:
1* carreira — Prêmio "Sois-

norus" — 1.500 metros — 4:000$.

1 De Jagnartbe, J. Mes-
quita.. 55Tendi, A. Brito 53X Moleque Doze, O. Costa 55Parodia, H. Herrera.. .. 538 Kong, r. de Souza.. .. 55Segura, C. Pereira.. .. 53Regia, V. Cunha 53Diadema, S. Batista.. .. 55

8* carreira ~— l.GOO metros Prêmio "Beef"
- 4:000$000.KS.Mi es Bá <N|C)  54Prinack, V. Cunha.. .. 56Anonimo, S. Batista,. .. 53Colona. H. Herrera.. .. 55Ogarita, A. Brito.. .. 53

3* carreira — Prêmio "Mece-
nas" — 1.500 metros — 3:000*Beiting.

KS.New Star, S. Batista. .. 51Lonhengrln, A. Brito. .. 48Ivette, P. Gusso  52Krupe, A. Silva  53Blague, O. Serra  49Cambui, O. Ullôa  56Ieader, F. Cunha  53S Chicote. J. Fernandes.. 489 São Sepe, G. Costa.. .. 55
4* carreira — Prêmio "Mus-

íuã-' — 1.600 metros — 4:000$BETnJfG.
KS.5b53
52
5551
5355

Volcanica. S. Batista.,Mireile, H. Herrera.. ..Niobe. A. Sih'aMartillsro, V. de An-drade6 Sofia dor, G. Costa.. ..6 Pendanciero, J. Mcs-
quita* Pclotense, A. Brito.. ..

5* carreira — Frcmio "Zarda"
— 1.600 metros — 4:000?000 —
Bcrnur,.

Slifo. H. Herrera..Triste Vida, J. MesquitaAcauan, P. Gusso.. ..Mundo Novo, S. Batista8 Sem Reserva , O. Ullóa." Veneriano, G. Oc^ta,.
Eis os nossos

KS.
5053435253
54

PALPITES
Dí Jaguaribe — Moiequc Doce.Anonimo — Prinack.New Star — Ivette.6onador — Pelotense.Sem Reserva — Silío.
Azares — Kong, Ogarita. B'.a-eus, Martillcro c Triste Vida.
CORRIDA DE DOMINGO

1* carreira — Prêmio "Xenon"
•— 1.500 metros — 7:000*000.

KS.Verônica, P. Gusso.. .. 53Pourquoi?, A. Kosa.. .. 53Quaraim, O. Ullôa.. .. 53Barnabé, V. Cunha.. .. 55Picui, J. Mesquita.. .. 55Joe I.oulp, H. Herrera.. 55Bracatéa, A. Silva.. .. 53Batista.. .. 55

tida de 700 metros em 43" 215Anonimo (S. Batista), 360metros em 33".Sonador (G. Costa), 600 me-tros em 35" 2|5.Chicote (F. Cunha). 360 me-tros em 24" 2|5.
Quatl (O. Ullôa), 600 metrosem 36" 2|5.Japão (S. Batista), 600 me-tros em 39".Oyapock (H. Herrera), «00metros em 39", suavemente.Oitava (A. Brito), uma- par-tida de 700 metros, suavemen-te, em 46".
UIrapara (J. Mesquita), uma

partida de 700 metros, sem gran-des esforços, em 44" 2|5.Procedente *de S. Pauloesperado amanhã o nacionalBramador. O filho de Brazil ingressará nas cocheiras do "entrai
ntur" F. Schneider.Afim de participarem doaleilões que o Sr. Lineu de Paula Machado fará realizar nomês vindouro dos produtos nascldos nos seus estabelecimentosde criação, ingressaram ante-ontem nas cocheiras do "entrai-
ncur" Ernanl Freitas alguns
exemplares. Hoje são esperadosmais doze deles.Transcorreu ontem a datanatacilia do jockey ArmandoRosa. O aniversariante que &muito estimado pela sua lanezade trato teve ocasião da receber inúmeras felicitações dosseus amigos e colegas pela fes-tiva data.

EM PORTO ALEGRE
A Protetora do Turf realizaráamanhi a sua corrida, com oseguinte programa :
1.® parco cm 1.200 metros, ás34 heras.— Min d cio 33—— Dalva ...»•••• 53— Morena VIM .»•••&3— Paraíba Altiva , • . 53õ — Ilimanl 33
a." pareô cm 1.500 metros, ás14 h-.ras c 3-5 minutes,i — Hall Cross ••••«• 54I — Bramia ....... 54— Dic ....••••• 52— Braeril 54—— Círa ...«••••• o5— Ocntlo ........ ai
3.° parco cm 1.600 metros, ás15 horas c 3 0 minutos.3. — í.Tnrquito 54a — Oandl £2~¦ Do?» .»•••••••• 5 4— JUJá Ô4— CclVü 54
4 o pnrio cm 1.500 n-.-etras, A313 hc:«a « 45 minutos.'— Hail Cross 52— Oricu 52— Zul-nia s z— Invator Z2.5 — EíClltio(> — Hei!o o2— Audsa TV ...... õ2

— Prêmio "Gon-
1.600 metros —

8 Marape, S.
?• carreira

to-Frauco" —
6:0003000.

Macassar, R. Scpulveda 55Uraquitan, A. Brito .. 55Everest, O. Ullôa.. .. 554: Xodosinho, T. de Sousa 55* Folião, A. Silva 55
S* carreira — Prêmio "Xuri"

— 1.800 metros — 5:003000.
KS.I Tjfrapara, J. Mesquita.. 18Oyapock, H. Herrera.. 53S Micuim, A. Silva  521« Rol Nolr, S. Batista 54Joker, V. Cunha  £3

41 carreira — Prêmio "Ufano"
~ 1.600 metros — 4:000$000BrraNG.

KS.
5651585252505554

l Ijuí, J. Mesquita3 Nhô Zuza. S. Batista..Soisson, O. Ullóa.. ..Dolerita., A. BritoInvejoso, J. Santos.. .."6 Cossaco, F. Mendes.. ..Medoc, V. Cunha.. ..Zarda, V. de Andrade..
S* caricira — Prêmio "Mon

Becret" — 1.600 metros — 4:000S— BETrotr,.
KS.\ Mouresco, P. Simões.. 533 Salvarsan, O. Serra.. .. 58Oitava, A. Brito 57Japão, I. de Sousa.. .. 55Mussuâ, H. Herrera.. .. 548 Domltila, J. Fernandes. 52Lentejoula, G. Costa. .. 50• Abaiubâ, V. de Andrade 53

•* carreira — Prêmio "Iplran-
i* — 1.600 metros — 4:000$000— 81TIINC.

1 Tia Klng, O. Ullôa.. ..Beef, J. Mesquita.. ,.a Royal Star, G. Costa..4 Capuâ, V. de Andrade..Favorito, H. Herrera. .,• Miss Praia. A. Silva..

KS.5256
57585758

5.° pareô cm 1.500 metros,.JG horas e 50 minutos. •— Motim ........— Clícía .........— Paisano — Dcrita  .— EmbateBoomio— Aseabccdcr ......— Itapcan
6." parco cm 1.500 metros,1S hrras .3 55 minutos.— Eldoíormio— La Giümpa— Pisdra Pusrte . . . ,— Ch.-vcarerita— Antartica ......

,„7;! parco fm I-000 rnc-tros,17 noras c 25 minuto.».. - - __ mínutoõ— Wagran— Kh&/n .— Ousadia— Plrlta .— Soveo .G —Nioac 
8-0 ,GI?nde Pa"eo Leonel Paro.cm 1.600 metros. — Prcmlos

p:0003, 1:000$ d 2SOÇOOO, ás 18horas e 10 minutos.1 — I^enita  , 5q^ — Boato
I ~ Solt5c4i4 — Mnnduvl o — Tajuba | ; |3
,„9° parco cm 1.850 rnet:os,1« horas r 45 minutes.

— Vanldoio— Stefan . . — Mi Fletc . .... . :
rr

as
4352535G

Jornal do Brasil" F. C.GRANDR FESTIVAL DEDOMINGO
Rcallza-se amanha o esperadofestival desportivo organizadopaio Jonial do Brasil P. C.n eno qual tomarão parte clubesde renome em nosso desportomenor.Para a dtr.puta dss taças queserão oferecidas aos quadrasvencedores foi organizado o ee-guJntc programa:Primeira parteprova, ás 9 horas — V 8 PC. x Silva Xavier F. c.2* P™j;a. ás 10.30 - MariaHelena F.C. x Paranaguá F.C.Segiuida parte3a prova, ás 13 horas — "Jor-

nal do Brasil" F.C. (2« time)x S.C. Margarida.4« prova, ás 14 hs. — 18 dcMaio F.C. x S.C. Bolivia.5» prova, ás 15 lis. _ «Jornal
do Brasil" F.C. tl" time) x Con-celçSo F.C.6* prova (de Honra), ás 16 hs.— Ojeano F.C. x Vila JooertF. Clube.

Campeonato carioca

de football

O SENSACIONAL JOGO PB AMANHA. ENTRE O TiSCODA (I.ÍJ1.I E O 1WADÜREIRA
.O campo do A>u1>;al. á rua Barão de S. Francluco Filho,será- teatro, amanhã d:» segunda partida da "melhor de, treí". entre o Vasco da Gama e1 o Madnrelra, em dlspota daafinal do 'campeonato of!c!nl de football dá cidade, qne a Fe-derarSo .Metropolitana do Bffportos superintende. .O Jogo assumirá, nnr certo, proporçfics formidáveis, poisVasco Jogará uma cirtada decisiva, pois foi derrotado porX- 0 no primeiro Jog>, realizado Domingo ultimo.O fMadurcIra, • por seu lado, procurará uma vitoria quelhe trará a« honras de campeão absoluto.AS EQUIPES — Salvo modificações Imprevistas, a* doasequipes deverão , ser as seguintes :VASCO : — Rei: Poroto e Itolla; Oscarlno, Zarzur e Mar-ceUno Perer: Orlando, Knkp, Feitiço, Nena e I,una.MADITREIRA : — Pintado; Norlval e Cachimbo; Gringo.Damasco e Alcides; Adilson; Kola, Bala, JuUnho e.Dentlnho.

AS AUTORIDADES
Para . funcionarem no Jogo a Federseio Metropolitanaescalou as seguinte» autoridades :Primeiros quadros, ás 1.1,15 horas. Representante — M.QUvelra. ¦. Cronometrlsta — F. Nascimento. Juizes dc linha:M. Crlsttno. M. Silva, TT. Noronha é J. Nascimento*.PRELIMINAR : — A's 13^50 hora? — Juis — Jo»è PintoLopes. Local, campe do Andaraí A. C.

DIVISÃO INTERMEDIÁRIA
Os Jogos., mancados sSo os seguintes - .Dimelroj quadros, ás 15;15 horas. Juln — Armando B.Ribeiro.

. Segundos quadro», ás Í3,S0 horas. Juiz — Artur G. Nas-cimento. Representante do 8. C. Valllro. Campo do Còn-fiança A. C.
. S. JOSK' X PORTUGAL-BRASIL — Primeiros quadros,ás lo,15 lioras. Juiz — A. Maria Neves.Segundos quadros, ás 13,30 horas. Juiz — Rubem Bran-eo. Representante do Oriente A. C. Campo do S. C. f. Jos*.VALLIM X ORIENTE — Primeiros quadros,' ás 15,15 ho-ras. Juiz— Oscar Pereira Gomes.Segundos quadros, ás 13i30 horas. Juiz — Jofto Aguiar.Representante do S. C. Benflca..

Federação Ciclistica do Es=

tado do Rio de Janeiro

A grande competição de amanhã, no Campo de
S. Bento, em Niterói

A Federação Ciclistica do Es-tado do Rio de Janeiro, a en-tidade dirigente do empolgantedesporto do pedal no Estado doRio, que acaba dc pedir filiaçãoa Confederação Brasileira deDesportos, realiza amanhá, umaimportante competição ciclistica,a que concorrerão, além dos seusclubes filiados, os clubes da Fe-deraçào Metropolitana de Clclis-me, a entidade dirigente no Dis>trito Federal: Vasco da Gama,Botafogo, S. C. Brasil. Helenlco,Olaria e Carioca.A competição de Domingo estádestinada a alcançar grande su-cesso, tendo os dirigentes da en-tidade fluminense tomado todasas providencias para que essecertame alcance brilhante êxito.A grande competição obedeceráao seguinte.
PROGRAMA1* prova — Infantis, até 12anos Cl volta) —. Homenagem aoCarioca Sport Clube — Prêmios:prata, bronze e bronze.2® prova — Estreiantes (3 vol-tas) — Homenagem- ao SportClube Brasil — Prêmios: vermeil,prata e bronze; ao primeiro colo-cado, um pneu de corrida.3» prova — Moças (3 voltas) —Homenagem ao Clube'dê Rega-tas Vasco da Gama — Prêmios:• ermeil, prata e bronze.4® prova — 3a categoria Qüvoltas) — Homenagem ao Bo-tafogo F. C. — Prêmios: Ver.meu, prata e bronze e um pneude corrida ao primeiro colocado.5* prova — Mascote, até 8 anos(1 volta) — Homenagem ao Ci-cie Clube Clarão — Prêmios:prata e bronze.6' prova — Meninas, até 13anos (2 voltas) — Homenagemao Olaria A. C. — Prêmios: pra-ta e bronze..7* prova — 2» categoria (13oltas) — Homenagem ao VeloSportivo Helenlco — Prêmios,vermeil. prata e bronze e umpneu ao primeiro colocado.8l prova — Juvenis, ate 15 anos(3 voltas) — Homenagem aos

clubes de Petropolis — Prêmios;prata, bronze e bronze.3» prova — Moças (3 voltas)— Homenagem ao Cicle Brasl-leiro Lusitano Prêmios: ver-meil, prata e bronze.10" prova — 1» categoria. —Prova de Honra (70 voltas) —I >menagem à ConfederaçãoBrasileira de Desportos — Pre-mios: Io lugar — uma bicicletapara corrida, Júpiter; 2o — ver-meil e um pneu para corrida:3o — prata; 4o bronze.FEDERAÇÃO METROPOLITA-
„ NA DE CICLISMOConselho, de RepresentantesReúne-se, 3» feira, 15 do cor-rente, ás 20 1|2 horas, na séded<i Federação, á rua Visconde dePi-ajá n. 112-A, em Ipanema, oConselho de Representantes pa-ra tratar de- assunto de impor-tancia e sobre a realização dosCampeonatos Cariocas de Clclis-mo, Reslstencia e Velocidade.

DTARTAMENTO FEMININODO C. R. VASCO DA GAMARealizando-se amanhã umagrande competição dè ciclismopromovida pela Federação de Ci-clismo .i > Estado do Rio, o Di-retor do Departamento de Cl-clismo escalou as seguintes mo-cas para tomarem parte naque-Ias provas: Cecilia. Rute II. Ru-te I, Alcina, Lidia, Guiomar,Elisa e lolanda.'Outrossim convida as ciclistasacima mencionadas a compare-c-" hoje, ás 20 horas, no estádiode São Januario. para a realiza-çao dc um treino.
S. C. BRASIL

Aviso aos Ciclistas
O Diretor de Ciclismo do S. IClube Brasil pede o compareci-mento de todos os ciclistas dasIa, 2a e 3a categorias para agrande competição que a Fede-ração Ciclistica do Estado do Riodc Janeiro realiza amanhã, ás14 horas; no campo de São Ben-to, çm Niterói.
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"DIA 

DOS RANCHOS"

O Parasitas de Ramos", veterana instituição leopoldinense, vol-
ta á atividade carnavalesca — A visita ao JORNAL DO BRASIL
O. C' naval dc 19U7 promete serdeslumbrante:

Na parte refer .nte ao concur-das nossas instituições carna-valescas, grandes ou pequenas,esse dcs!^.,ibramcnto hão pôdemais ser posto em duvida. Poucomenos de dois meses c já se co-nheccm os nomes das que pre-

Lcopoldina, deveria manter s»atlei.jiça. Ultimamente essazjna estava s«m defesa carn—a-lesca. Nem ao menos um blocol
Esse estado de coisas impres-sionou muito os antigos carnava.-lescos do "Tronco" que. convi-

çasi etc. atestam um passadode lutas e dc conquistas.
Ha trás ano- que o -Parasita»

não <fa« carnaval externo. Nâodk:»íimos os motivos dessa au-scncia. Sempre a lamentamos,
porque, afinal, o "Parasitas" sem,ctos estavam como estão, de qne pre foi a expressão do carnaval

A ASSEMBLÉIA CHuAL no c.VTAO T>AS FLORKS um aspecto í7jl reunião, antc<ontemrcallTuuIa, para dar o "grito de carnaval na rua"
tendem vir á rua com os seuscortejos.O JORNAL DO BRASIL, hadias, ::esta mesma sucção, de-monstrou a operosidade que rei-r.r- nos ranchos, dispôsíos a con-correr no nosso "Dia dos Ran-chos". Apontando os que elabo-

a finalidade do "» arasitas" £ fa-zer o carnaval externo.E rcuntC^s ~c fizeram, na sedec fora dela. De tudo resultouuma
BOA iíOTICIA PARA A ZONADA LliOPOLDINArr:'s o "Parasitas de Ramos"

XADREZ
AULAS XADREZ NO CLU-

BE A. E. O.
Continuam tendo ministradtLstodas as Quartas-Feiras, âs 20horas, no Clube A. B. C., De-partamente Social da Associa-çáo dos Empregados no Comer-cio, a3 aulaa de xadrez, sob acompetente direção do sub-dlrc-t-r dessa jogo, Sr. FranciscoVieira Agarez.
Conforme temos noticiado asaulas tôo inteiramente gratui-tas e accessivels a todos os so-cios ou sócias e aos fllhoa dosmesmes.
Na séde do Clube A .K. C.,á Avenida Rio Branco ns. 118e 120, 4o, acham -se abertas asincrições, as quais poderãoser feitas na secretaria, des 11&3 22 horas, diariamente.

QUEM VENCERA: MAY-
RINK OU GOMES

SERPA ?
Faltam pouca* lioias p^ra queoe valorosos clubcj Mayrluk eGoraoó Sorpn. £« <lefroni«m, numapeleja que da certo, atrairá grcti-d2 atól£tencl» e prcTocará aplau-aos cntuolaetlcce.Em todas as rodjus deéporti-xcã da cidade e dos suburblcs,é conhecido o mérito dotí a d ver-«irto« <;us, aminhá, bu^ecrio avitória.Dlsem os ol^ervadonei», quequalquer p.-cfoeõwco strd dü|.cil * bastante jxrobiamatíco, poisas forças do S. C. M.\y.-lnk edo Comes Serpa S. C. tt cquiva-lera perfeitamente.

7» carreira — Prêmio Classl-«0 ".Alfredo Santos" — 1.SQ0metros — 15:oooíooo.
: Quati, O. Ullôa2 Baltlca. P. Guíio..' Louvain, H. Herrera. ..4 Tereré, R. Scpulveda..• Nhi, S. Batiita

DIVERSAS

KS.8054505543

Dos parelhtircs aliítaios para*s reuni6:s dc hoje c aa-.auhã<-0Rí2guirocs i.-!it:rcr apmad 03ul;l:ncs csiífclsioj c'ü: òcsaliitcs:Bracaiia lA. c;3 r,-.-.-tres cm ;v~.Fcü.V. «a. S>,mí. uma paríi-dt de 7C0 :•*. -1 o * ca <!!" 2 5. I\v, Caíõj;, uma par-í

America x C. A. Mineiro
O "motch" interestadual de amanhã

Será realizado amanhã, nogramado da rua Campos Sales,uma partida interestadual defootball entre as equipes deprofissionais do America F. C.e do Clube Atlético Mineiro, deBelo Horizonte.A equipe mineira é forte e en-contra-se atualmente á frente docampeonato da entidade dlssi-dente do foot-ball mineiro.E' um quadro homogeneo eque atua .bsrn cm conjunto. Otesm do America, esteve á fren-te- c'o campeonato da Liga Ca-rioca atá qi o^l o seu termino,tendo sirii desbancado á ulüma!>---. rpàs notivel rcsistcncla.
prl> Fluminense F. C.Os dois quadroa tem, pois, crs- e Rezende.

dcncials para realizarem umapartida tecnicamente apreciavel.e lito 6 que é esperado pelosadmiradores dos dois adversa-rios.
A3 EQUIPES

Salvo modificações imprevistas,as duas equipes deverão pisar ogramado com a seguinte organl-zação:
America: Valter: Vital e Ba-du": Paiva. Munt e PoEsato; Lin-do. Canela, Plscl^o, Mamcde cOrlandlnho.Atlético: Caf,,^«'-»: Florindo ePulm: Zago. Karcifo c Bala:> ulista. Boíoni, Guaiã, Nicolas

PUGILISMO
MASCARA NEGRA ENFREN-TARA' GRILO, ESTA NOIijE,DECIDIDO A CONQUISTARUM GRANDE TRIUNFOO resultado do combate s;n-snclcnal realizado no ultimo sa-bado, entre Grilo e Mascara Ne-gra, os dois únicos lutadores in-victos do atual campeonato in-tci nacional, ex.gia uma decisãosem maior demora.Ccíicorrentes que realizaramuma campanha igualmente trl-unfal, ao alcançarem a. fase fi-nal do grande certame, encon-traram-se cm situação :«mc-lhante, prestigiados pela mesmapopularidade, da mesma manei-ra impostoi ao respeito dos ri-vais e á admiração do publicoque os acompanhou durante to-da a disputa.Náo se compreenderia que asolução entre dois homens cmtal situação fosse retardada.Nem z.«e concebe que concorreu-tes capazes das façanhas queambos souberam realizar, nofinal da jornada se vissem nacontingência de dividir os lou-retí.

O aasunto exige solução, eimediata.
E' o que teremos, esta noite,com o desempate entie Grilo, o

pupilo da * Voz de Portugal" eMascara Nagra, o recomendadodo "O Globo".Negro Dlonlslo veiu de Minaspara reclamar o direito de in-lervir no campeonato interna-cional. competindo, com a eíi-cicncia dos seus golpes de con-sumado capoeira, com os cam-peões de "catch-as-catch-can".
Submetido a um exame desuficienc.a para cs técnicos daorganização, o lutador mineirolimitou-se' a demonstrar possi-bllldadcs suficientes para a&&-gurar a sua aceitação, prome-tendo revelar melhores recursosperante o publico, na luta preli-minar desta noite, cm que seapresenta adversario de Suvicli.Hoffmann e Kutter dbpu-tarão a eegunda luta preliminarda noitada de hoje.A semi-final reúne Roscttl. ofestejado profissional italiano cJanos Bognar, o admlravcl té-cnlco huncaro.

Da .osquçrcla par.i a (llrolt.n: Sr«. Amadeu Barbní.i rilho, LuúlanoJosé Rodrigues e Oscar Moura, fotosrafndo^ rm nossa redação, «nte-ontem, quando a visitaram
ravam os seus projetos carnava- |lescos. fizemos referencia ao an- Itlgo rancho "Par?.sii?3 c'c Ua- !mos". um dos mais antig-os daeidade c que sempre conquistou '

postos dc destaque nn nosso ccr-tarne. A sua sede possuo váriost-cr: s, conquistados quando osr.ossos prêmios não eram cmdinheiro. Dronzes estatuas ia-

6«f

GLUSg 90S FEHBAMOS

FESTAS
A FESTA DOS "LORDES" NOGRA JAU' T. C.Realiza-» hoje a animadafesta que este querido "grupo"
promove para a entrega dasmedalhas aoj primciio^ e trgun-des colocados do tomeio orga-nii-ido pelo mesmo. Eita fesía iobedece ao seg-Jinte programa:— A*s 19.30 heras t^rà inicio « Iparte desportiva. Finda esta. ha-verá animado b'.ile que e; pro- ílongará ate ós 1 lioras. i

Super "leader" do Carnaval CariocaFundado em 18C9Reconhecido de Utilidade Publica Municipalt*íde: RUA EVARISTO DA VEIGA, 132SALVE rtflzembro ilff IS«n — SALVE Dezfmbrn de 1930!HOJE Sabado; 12 «Ic Dezembro dc 1D3G — UO.JE«7! Anos dc Ininterruptas v'torl:is 071Grandioso baile em regosijo á data maxlmat
F K N I A X O S I

leopoldinense, e. localizado emRamos capital dos suburbios davai enfrentar as suas co-irmãsdos quatro cantos da cidade.Aqueles rapazes, sempre pos-su ~res de grande eficienciacarnavalesca, de 'orça de vonta-d; e de uma técnica admlravel,formaram a "Frente Única" e,sem desfaleclmentos. só visandoo bom nome da sociedade, vão fa-zer com que a zona da Leopoldi-na viva instantes de emoções car-na valescas, antes e depois docarnaval. Antes, com o .bnlielodos pr-parativos, a febril ativi-dade do barracão, a movimenta-çáo do livro de ouro, os ensaiosuos coros e das pastoras. ERamos, que se limitava a nnsbailes sem expressão alguma, vaiter cort o "Tronco" sempre ar-dorosamente movimentado, doismeses de atividade, dc alegrias cbõa musica.Folga:., .os em registrar esseacontecimento, jubiloso para a ci-dade inteira, dc orgulho paraa zona leopoldinense c do valio-sa cooperação para o "Dia dos
ganchos", que, dessa forma, fi-cará enriquecido com mais umasociedade de respeitáveis e di-gnas tradições.

A PARTICIPACAO
AO "JORNAL DO

BRASIL"
A noticia alegre foi trazidaao JORNAL DO BRASIL poruma comissão composta dosSrs. Amadéu Barbosa Filbo,Oscar Moura e Lucia.no JoséRodrigues, três veteranos do"tronco" e sentinelas avança-das dó seu passado e do seufuturo.
O primeiro é o tesoureiro,o segundo. c presidente dchonra da sociedade, e o ter-ceiro, membro da comissãodc carnaval.
O Sr. Oscar Moura, cx-pre-

sidente do Parasitas, dissc-no3então:— Resolvemos transmitir ao
JORNAL DO BRASIL' unianoticia: a dè que a nossa so-ciedade vai fazer carnaval
externo. £ fará um cortejo-digno dos suburbios da Leu-
poldina e das tradições que
possuc. Contámos com o
JORNAL DO BRASIL; paraque nos auxilie, chamando aatenção do comércio para osesforços que vamos dispen-der, c que afinal, não são
para nosso beneficio.:ç sim
para fomentar a propagandado carnaval leopoldinense.

Não temos nem queremoster ressentimentos com quemquer que seja e muito inenoscom o JORNAL DO BRASIL.Se houve alguma- coisa delanão cogitaremos, pois o^ nossoideal é trabalhar para cn-
grandecer a nossa sociedade,e, consequentemente o maiorcarnaval do -mundo! .

Respondemos aos visitantes
que muito nós alegrava a bõanoticia^ pois sempre conside-ramos o Parasitas de Ramosum centro carnavalesca» me-reccdor do nosso, apoio, c estenão faltaria, mormente ago-ra, 'quando vemos un* pu-nhado de carnavalescos dis-
postos á luta c a .defender aasuas gloriosas tradições,

A BOA VONTAOK DO
COMERCIO .,-j

. O comercio da zòna ifcopol-dinense vem sendo ampliado.Procura-se fazer tudo. paramantê-lo igual aos de outrossuburbios, quc-"tèm vida pro-pria. Fazer o carnaval dobairro c obra dc inteligcncia
e de visão- . ..

O Parasitas. dc Ramos c
uma sociedade dc longo pas-sado e que dispõe dc homenshonestos. Confie neles o co-mercio c terá : um carnaval
assombroso, digno c" rico!

O CHEFE DO LIVRO DE
OURO

E' chcfe do "Livro de Ouro''o Sr. Joaquim Barbòjja, to-mcrciantc dc ,bôa vontade c
que está disposto a cncora-
jar os "parasitas".
-. Também muitp . sc espera,
do benemerito Aí^ano Aii\-s,
da velha guarda "parasita-
ria", e também do Sr. Dohiiii-
gos-A. Fernandes. ;

Barbosa, Aibano c Oomi:»-
gos formarão uma .ffiriiicá*'segura e coèí-a. s

O presidenta dn Parasitiis
é o Sr. Luis Querola, qur. tcat
trabalhado muito para coor-
denar as forças carnavalcs-
cas da pujante soviedade- va-
lorosa sob todos >os iaspccto.s.

E aqui cncen-amós o regia-
tio da noticia scnsiícional
para os que miiitam nas pe-quenas soqicdadcs, e de grau-de cffeito moral para o H a
dos Ranchos, que, dessa for-
ma, fica enriquecido.

PELOS CLUBES

K*ls do triunfo e da gloriaSomos nós, n&o lia negar!Sagrou-nos a nossa li!storl.iReis do triunfo c ila gloria.Vamw ter nova vitoria
Alas que vamos passar'.Heis «lo trlnnfo e na plorliBônus nós nfio iia nc^ar!

Pomos os deuses d:» RraçaDa pilhéria e da ironia!Folguemos que o tempo passaSomos os deuses da graçi.Viva o prazer e a clialaça!Viva a pândega e a foliai^omos os deuses da graçaDa pilhéria e da Ironia.
Itojo-sc a inveja Impotente
Ao ver-nos passar garbososNa raiva louca e demente
Koje-se a inveja Impotenle
l''ra frentol Stniprc p'ra frrnffl
TeManos valorosos...
HoJe-«e a Inveja Impotente

A-j ver-nos passar garbosot!F. VÔS,. . ENCANTADORAS E GENTIS FENIANA5vide alegres e espanejante^, dourar de alegria e üc carinho
amoroso a r.oíta f?sta, que c vossa:

Morenas da côr do Jamhoriaras da côr de marfim.Vinde ouvir um dftirambo.Morenas da côr do Jambi».Vinde ouvir um "choro, bambo"No c.moroso bandolim..Morenas da côr do JamboClara» da côr do marfim.
Ko d!a de hoje. em que nós Fenlanoe dc verdade comemoramos

mal» um eno de atividade em prol do Carnaval da Cidade Ma-
ra*ilho5v, cumprimos o dever de agradecer ã ç?n-r.v-t imprensacarioca a bòa vontade s-empre manlícstada para 03 quu laUutam sob
o inveaclvel pavilhão alvo-rubro!

r a ti Imprensa valorosa:l>e parte altivo e varon il
Aceita saudação calorosaI
Dos renlanos dt> Bra^ü:E r.ns p»?ucí^s "*Eade*s" cia üua MataA CJITM !»0< r.isros ABMA F T.Z

i" lí:-6i; *' > v!?t;Aino r.
ad rr. ao ciiampa'.«net!!

DEMOCRÁTICOS
IMPORTANTE BAILE DEHOJE, NO "CASTELO"

No "Castelo", inicia-se hoje. atemporada carnavalesca, reau-xando-se um ultra-plramldalbaile.
As (estas realizadas nos am-pios ealões do "leader" do Car-naval carioca, ultrapassam a es-pectativa de todos cs foliões.A do hoje. promete corrida.

As dansas serão abrilhanta-daí por um barulhento "Jazz",
iniclando-se ás 22 horas.

Inicia-se, aeslm, nesta data, atemporada dos importante feste-los consagrados ao reinado deMomo, do qual os Democráticos,sBo parte Integrante.
Ameno Rescdá

OS BAILES DE HOJE 1S 19 SOCORRENTE
Reallsa-ce, hoje, na "Jarra", umgrandioso b.Mlc, abrilhantado porexcelente Jazz.As danças terão Inicio às 23horas, terminando às 4.A 19 do corrente será realizadaou:ra festa dansante.
Os dansarlnos scruo movimenta-dos por uma excelente Jazz.A diretoria tomou varias deli-berações afim da que as fest&sde 12 c 19 de Dezembro tenhambastante concorrência.

Banda Lusitana
A FESTA DE HOJE, PROMO-VIDA PELA ALAPOETAS"

Realiza-ie hoje, na Banda Lu-
sltan». o giarde baile, promovi-do pela Ala "Oò tr6s poetas",em hemenagem a gentil Srta.
Odette. madrinha da Ala "O5
.-.às milionários".

A importante ícõta iniciar-se-ii
ás 22 horas, terminando ás 4. da
ma -ugada, ao tom do excelente
Jazz Tuna Carioca, o qual pro-mete nào dar um só momento
do folga aos dançarinos.Varia6 providencias estSa fen-
do tomadas para que os testejoa
tenham um cunho bastante sl-
gniflcatlvo.

Passeio MarítimoA Ala Prazer das Morenas ri*Botafogo ultima os grandes pra-parativo3 para o passeio marítimoa bordo do "Mooangué", amanhã,Domingo.Manoel Gonçalves, A;euor i£a-rk> e Dionislo Amaral, continuamem crescente atividade, allra de
que a magnífica excursão trana-corra num ambiente cheio de atra»tlvos e genuinamente íamlilar.Durante o passeio marítimo asdansas scr&o movimentadas pelo»excelentes Jazzs.Macumba, TIJucae o disciplinado choro Imperial, o*
quais prometem nào dar um cominuto da íolga aos dansatlnos.O embarque, está mareado paraás 9 hsras. na praça Servulo Dou-rado, sendo o regresso ás 13 ho-ras.A procura dc Ingressos tem 1'aobastante disputada o os restante»
podem ser procurados nas ruas Hu-mal tá ns. 278 e 80: Jardim Bota»nloo n. 614, Real Orandenza 301,S. dementa 23, Álvaro Ramos 71,Rosário 139, com o Sr. Miranda, •Ouvidor n. 104.

Bangii dc luto
JACI FONSECA DE OLIVEIRA KO SEU FALECIMENTOO rccreatlvlsmo euDuro^no mea-ba de sofrer um profundo goip*com o desaparecimento Ca ]owmJecl.Sempre alegre e expansiva ciodeixou transparecer aos céus lu-tlmos a firme rceoluçüo dc sujei»dar-se. Adoccencio, o cru r*:c:ct»nzit tent; v

"OS TP.ES ;
iHb *m> ¦ :• JmBM

WSr

rr» \ru Ai.ru
a Mir.niv:/

— fcccrcr-r-lv^.
iC 57323

Arco-íris A. C.
O B.ULB DE HOJB

A Junia Govv-natlva do Arco-lr^ A. C.. ;nici»nao ss tua« reu-nlõ:s a^nssntcs, fará realljar.hoje, õla 12 do corrcntí, cmfUi séde aecl&l. na essaçAo detltílmo. um imponente baile, queterá início A* 21 heras c termina-ri a; i úo dia sesulnte.

Srta. Jaci Fonseca dea suicida Oliveira,

ceasarla com urgência a lní?rvrn-
çáo cirúrgica, de apendicite l&aovelu acabrunha-la profunda mes»te. pt.-ím sem nada decetar i.«vTerçs-íelra ultima â tarde «p£«fazer a "tollette" eem ser presír-tida. Ingeriu fortíssima dc«£c ae
fo.-mlcida. falecendo iaitir.tc apó>

O teu enter remonto rcaUvcu- ^
Quarta-feira, saindo o fcrev.o ua
resldencla de seus pregentteres tr.
Oncfre Joeé d^Oliveira c D. .'e*
suína Fonseca dc Oliveira, na rua
da Pedreira n. 62. em Cascadtlra,
com grande ocompannaiacn». t



JORNAL DO BRASIL — SABA DO, 12 DE DEZEMBRO DE 1936 " 13

aIYr'im 
-1 

1 
(" S 6 S X* 9 I O il «> i 

" 
«t < " t. (L 11 O

l.OSZ, A' 3 I C MORAS, A TRES MIL R £ I S, A,P 0 L T R O N A ! — A' NO IT E, A'S 20,45 MORAS:
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V 7 H-Jti m ri 1 "^7" de VIRIATO CORREIA
CELESTINO ^ JU J EL M JT e CHIQUINHA GONZAGA

. . "SUZY" ESTRfilAR.V SEGUNDA-FEIRA AO MEJO DIA. HOJE ElAMAN1IAA, ULTIMAS EXIBICOES DE "A MULIIEU DE MEU IRMAO" - ¦— romance da era napoleonica e

.BEPDBLICA ™, 
0SCARIT0 «""» MOVAMEHTE NO RIO, CHE- A United Artists fedioii conlrato com BS JSffiSB

¦VZL«.LZcontmuii FlflMD0 & IURMfl ^ASIUUWA DO RECREIQ a Companhia Brasileira de Cinemas para |SSSSSSlE

aL"£«!!SrS lA aaSKUAJTS &2£%3&£ SP. JST -- apresenlacao de sua produfao de 1937 MS"1"- * °*r"

ra a nre-os altos uma tempo- reapaicce entre nos no proximo legao que ele tern pela tradiclo- .. n.U.ln AJaa. n CU.U Entre os muftos predlcados
rada ' memoravelAusentou-se | nal casa. de espetacdlos -da rua IBB! 1 I falaCIO IGailO, UlieOII 6 U Of S que "Oora?oes divididos" encer-! Pedro I. vai anresemtar nova- \ ,. • ra. esta o iwnrMttnmen Hn
Kressou atwletou se no mesmo gSMBH ; mente ao Rio o nosso maior ator ^ J4. podfmos Informar o« nossos lcltorcs ondc sera ass)*- Marion Davis, cempre queridaSX\'bS ™Xes S comico do gene:o que cla explo- ¦P«D| t,da » pr«tas«Q Inlted Artists de.1937. Fol ante-ontem re- dos "fans". Alem disso, a pre-to'mA noSJTv« 7 oena SlliiflHHMHrciiMV 1 ra. E' Oscarito, o notavel exen- ! IfjfHlBalHl i Cliado. contratocntre essa conceltuada lmportadora c a Cla. sen?a dc um "cast" cuidadosa-

inte-teres toe- H9IHPSMHM| trico c 3 moderno c esloicado Braslleira de Cinemas, medlantc o qual. as estrilas da prl- mento escolhldo. pols, secundan-
5te nmVMn mm ra mcl buflo que vai ter ao sou lido . "^IHH mclra sera° ,eltos n0 ^lado Tcatro,. Odeon e Gloria, sen* do a cstrela. Dick Powell o
SS'iSSS niiarirns' rip 'fqntMla uma dupla de comicos de pri- favor, tres d»s mala procurados e prodlletos saiocs da CI- Claude Rains, cstao. ainda,
Sim marcatfos hem ensaiados e v'~ "'MMm&SM mcira ordem em Joao Martins nelandla. A notlcla nao pdde delxar dc causar sensa<;fto, sa- Charlie RUEgles. Artur Treacher
feem S'' mm as mesmas ce- 1 llll»S8Hwllll e Pedro Dias. o primeiro eo Ljk'JHM 'bendo-se que os fllmes da United, para o nno vlndouro, cons- e Edward h.veret.t. Horton, c.ue
Sis > conil-as bem defendidas e ator consoicncioso e correto de —W ^ titnem uma reserva de material'de Inegualavel mertto, entre formam o "team'' coniico.
Kalnicarias rle sal s-osso- rom is sempre, e outro e, alim' de ator, ; ° n®»' destacam-se os aegutntes fllmes: "Coragoes divididos" r a ada-
B"4-II»S re£odue&% de poslumes! explendlao ballarino- acrobatico % <> - 'N ' "Rembrandt" (Charles Laughton); "Cavalelro spin ar- ptacuo ctncmatograi'ica de uma
nortu<ru*ses em aue o fado ore- '• jr fK* nSf « c excentrlco, que foi um dos mo- \-...+3s&S' | MUn II - |M madura" (Marlene Dietrich — Robert Donat); -A Hlstorla ceieore novela de Rlda Johnson
Sondera* com a mesma Eva Sta- 1 WS;^P?lBgn''!5" tlvos do enorme exito alcan?ado |Sh IS * Feita 4 Nolto" (Charles Boyer — Jean Arthur); "Noltps intitulada "Glorious Betsy",
c-hino bem Dosta nos scus nujsi- I " ^ ^^ em todo o Sul pela Companhia **¦>. ; Arabcs" (Charles Boyer — Silvia Sidney — Ilenrv Fon<Ia „„
Biis (as^inantes a mesma Ade-¦ I,'J&), do Rccreio. Os trcs, com a ajuda | ffl — Madelalne Carroll): -A Star Is Born" (Fredrlc "March e §E os MARIDOT AVALIAS-
Ilna Abranshesemprestando novo : f % W Up™p£?1»ff„-dorfft2£f® r.abuL1s- ¥%.. ' V , - ! Janet Oaynor, tecnlcolor); -FoSo de Outono" (Walter Hus- sE^ CP ^^E AS ESPOSA3
yealct a papcis que nfeo sonha-l fc ^W- ; ^ primelra or* w ^ ^ , - j j tOTlf RUth Chatterton, Mary Astor); MPagllacci" (Richard PENS A ^ _ OU A NDO EoTAO
T6m com lionra tamaiiiia. as \ v ^ *• . . cujos nomes daremos I Tauber); "Dlvorcio de Lady X" (Me^e Oberon); "Wutlicrinsr SOZINHAo...
tnesnias Ema dc Oliveira c Car-: {> \V irBiniBlBWi * \ l"l ampniia, formam o elenuo mas- Heights'* (Charles Boyer, Sylvia b.dney); **I, Claudius**tnlnda Pere: a. precioscs para o ! I ,•} k ? hLI11,? li!z Is?f* (Charles Laughton) e multa« outras pel leu las com Miriam pe«nl^?S eHl^vi« 0S.. tCSnSi 1c»am 33
genero. como o sao tanibem Al-I ; J . rr^T'i :?..5 „ 3ue na "Ojte \ | v ' Hopkins, Robert Donat, Conrad Veldt, Edward G. Robinson, «rS2ff!f r\li R,?s r-, paiJa
Ircdo Abrar.ches, Miguel Oarlco ' * • * llBi f§ ^ ^ ' Natal sejVi*a paia o publico rMlWl'flfir Edward Arnold, ete. enfeite do 1-.1. Esquec2m-ce c.o
c esse enorme Santos Carvalho, !*••••• W -t ' fln; 'i ' ! SS °r-,^5i i.0 qu?'ele mais Vamos ver, novamente, as grandes estr^lAs da United QUe as DObrcZiiihas Umoem
que tanto se impoo na reprodu- v BRL^ a t ^ n« riiic moSlen" reallzadas' no Palaelo Tcatro, onde os fllmes dessa marea Ja«?ao ce tipos Portugueses... e o \ * £cSlfjad0S, es3ritor.es \^&^MSBkSy^s k reglslraram ipoca; no Odeon e no Gloria, onde os Ss WSmm^ ^ ^ 1 1'Ammm
publico resolve nao compare ,*er ,1 s I a /!fr f {?S«que vao da United sio em grande numero. ' 

^©o-j espetasulos aeixando mesmo r l\ ?5LL5 o Li i a, 9H° v M V - ^^liiBllii Al flea a noticla, dada em primelra mao, notlcla nue vai Jm? '
^—l—r>' ^ ^ ^con8tltu,r a sran<,t nota By^'sSdlim

t«a A qual s6 interessa a novi ¦ d!a as, imprctcrivelmente. inau- ¦£; 1 "J '""J/' CINEMA NACION^L nndas mujh.res, amb,. iR.iHB
_¦ »w— «• -t "f 

HiRMi hoje e AitAnHA, no Rsa. as sasS»rwsns» i%iSBe agraoa pienamenre como o»pc* X_1  J ViU*  —, v-> .r¦•i-..DEiRRAJDELRAS EXIBICOES ds fti .ncIas c ter^moo uma no- »^K:> wffiml.taculo ae genero l.jei'.o. Tudo n FNr^RRAMFNTn mrros Santos Carvalho dslirvti "O ORITO DA MOCiDADE" .ao Suf *fTa CS£e novo e ori-possue para isso, comicidade L»iNi/JUiiiitAlriL.I\ X-LF . carvamo acllc.cu jmh nTmwTV. apra ac uk=ciw cur ue mn, mi vivcr, »w g.aal cciuloide que a Broadway n ?j%-- fconstants, bonitas cousns. Nestas DA TEMPORADA DS •• :s e Alfredo" Abrlnch4 admll «icpois dc amanhS, um romance de Paris: "SUZY" «o Grlto da Mocidade" vai tsr ~ ,aos "fans" carlo- ?j
eobresaem os bailados de Cressy NO MUNI- ravcl nas £UtilS cria?6ss r.imq'-a:. boje e amaxih&, suos derraaeiraa ' ^Sunda-felra proxima. j; nj 1e Janou como O Fundo do Mar: Hcje "A1-L0" subirA a csna, de JEAN II.VRLOW vai, pela segunda vez, apareecr na tela do "Me- ex;bis&es deste ano. Depois, &6 0 OUE Fn(F P n orT_ __T„ • > Mmd;, • < v Jp quadro A Severa e as Marque* CIPiiL novo, As 20 e 6s 22' horas coma tro". llrllhou all, ha pouco, em "Clumes"; agora, ao lado cl»5 pasaados 40 dlas, ou e^Ja em 1937, von trA^5iS ?>—Z .Jias cm que Elvira Costa can q pj? ^cn. iMA Do-STA KOITS d- costume, contlnusndo a viga-' Franchot Tone e Gary Grant, aparecera em "SUZV**, um romance o vltorioso' filme de .Raul Rcu- ver em mo Vi?tmp nn noJta. dolsntes fados a sua maneira 4 fj? '.mitz *' r C'-3 Pre5°s popularireiroco para sugestlvo que Fltzmaurlce dirlgiu e que a Metro-Goldwyn-Mayer 11-en poderA ser visto em quolquer cres"'" V- ' tfifPSentimental; os aois finals deco- Am^nhl \a p.jc.imcs CL.r na °lu^ Jcdc\3 po&scm admirer a linda cditou com o carlnho que dlspcnsa a todos os fllmes da sua sensa- sal&o carl oca, motWo porqus re-rativos principalmeiite o ultimo 0 pi-^g.jnr.a a ser execute- {fji*, 1,? br"hante conjunto or- clonal "star**. Em "SUZY** temos Jean Harlow num romance de tulta de tcdo o mteret.se para os Eric Von Strchoim, o mais l-Eonecas de Lencu Para rlr ha* A 1;A p c;( ^T2 Tcr^i-lfelxa 15, as ^ cm breve voltorA para Paris, o romance de uma mulher que o destlno ligou a dois homeus, reta^datorioj, aproveiUir ts*z& ul- dimo tlpo de vilio do cinema c ^^-~nii!!a . D§-'Cac}?za ^Va as Ce- zi no Tcai.o Munic.-pil, 4°. «, -T__ a ambos dedlcando cla um Irnenso c slnccro amor, .sern poder, en- Vm dos aftistas mais versat>2is'dc ¥ ^><¦*¦nas de rua e EsforiZ eni que Sr.n- e«-a fi^;:vil cij cncerramcn-wo d»x "peitico ^?atawv- tretanto — af est a o "climax" do enredo — despresar um ou outro. ^Smpnn^pwf' ? Hollywood. Todos sabem que ele
KfnSL H. tanS temj>c.';ca iio c;r.cw anc, ccmo D^de Jn?em o Fe^tx mudau da Koma»<;e Hue ha liames da esplonagem, elementos em que Benlta ctncWte Mcm?ln««^? homcna- como Dfjclal- ao «xcr"
rJtip L nlnnic intorrte-coJifi V£m ecn°-> nc«/.c4..do. }*¦<<>* °° cartaz, para estreicr o 6eu novo Humc clntila num "bit" de grande expressfio, "SUZY" desdobra aos Kem essa promovi^ pela c'asse mSmn mnf0' sendo quo possus ^ <<¦>.;' «SHB
Carminda ^e'^ir" Fm^d^ OlT "v prcs''- el«n=o, composto cm grande, de olUos dos cspectadores. eplsodlos lnumeros em que a scnsibllldade academlca, & qual ae lncorp^m lho garant" o u^o°daZp\°lCu"lTelra Reeinaido Dparte e Ade- ?n c iro a o-Tm- -a rnnc artlstns qu« flzoram parte da de Jean Harlow, intensa, .miRcstlva, prodlgallsa emo^Oes surpreenden- lnumeras oseocla^des de estudan- "von". Abandononds a 2a-ro":^ :• --¦^1
lina Xbranches norfiam em n-o oa" f i a w 10 oi nitsvcl pi- Oomp-^nhia Dulclna-Odilcn. "Pel- tcs. E Franchot Tone e Cary Grant, ladeando a "ex-platinum blon- tea cariocos, chefiadas pela Casa mllitar. fez-se Jomalista reporter gpfe.X ; *j
V3^r o rteS frtn°o de^.lItSia n"# E-i K& C:K quj "5° Baiana" e a nova e Inte- de". silo bem dols galfis ideals para a "darlln;" dos studios de do Bnuduue do BtmU. o depols eontlata? eKrl;tor P« co-"Ai ?6" ira ^nr mni^ rrn?' ™, e5xuta-4 EUin des ctnb-cV lieu- "s^nte pe?a, da autorla de Be- Culver City... Roullen. canchlta, Placido Fer- mediSfrafo.
* dto ao ^e nos informffr~m 'r«es? Si (£uct - Vaiia°d! Che- LISer^ e Aid° ?abJal ?u« "SUZV" ser4 apresentada flepols de amanlifl, e Ja sc sabe, ao reire. Jaime Oosta, Orlando Brl- ..0^ ,n „ Uott ,,a(lroTa n„n)1 rpna rt0 r„.
pols que a temparada vai en-er- P-« c Alkgro de ccncerto, de quTn fadoRsdo ""pcnfj lht1. ho ™ci°-<1,a. porquo desde a ^ultima estrfila, os fllmes do "Metro" 2%8? vai eer Ipr^nMdo tool's 'da me "l,nr;l «•«* tPiilarao", da Ufa.
rar"-se no decorrer da pi'o::l:ria G":31adCB e a Srta. Iclaiida Pel- Verd "vesperal f-mlnl'na" is If; r '' a sua prlni-olra sessfto scmpre aquela liora, segulndo-se as c5 denials interwet^s de "O Gri amanba, Ssgunda-fcira, 110 impe- 1l,c ° nosso publico Irii admiral*,
somana,— M. N. P soto, v.oiUiltte do elerados do- ^precos reduzldos leto das "¦ ,16' "¦ 2" € "?!"as' Com "SUZV a Metro apre- " towLidiS^rtS '^r i^T rlo> P6^ Kr conjderado o mais »° Odeon, ScSunda-fclra proximaces. njuslcsla, qu;2 tcmcii a cl a a 23000 a Voltrona o Tiolte ^ntari um curloso descuho colorldo, "O Dragao dc Clilta", lntelra- o iStlr^ enMlo lara «nsacional de quantos Illmfs dfffi

O ANIVESSARIO u—.c.l ttv.w/-» ae ex.cutar com sqssC^s habltuals a 3$000, a pol- ineil^e composto com recortes daquele tccldo. magnificais "performanc^" se- genero t€m apar^cldo E' ca!- amam divertir-se c as rclegam
rilirZ n™W,^T trcna. U°' ** Hoje e amanl.fi As 13. 14, 16, 18. 30 e 32 horas o "Metro" J^ip^iadS ^to n^fo publll cad° na =ove:ha de Bdgard Poe a um abandono que podera con-CABLOS BITTENCOURT, •"-??>'?»' w'^"«v.vT iit.tima wc.p„„,r Ilara as ultimas oxiUI?ocs do romance que Juntou RORHKT TAYI.OR co. . — "O entarro prematura" — e duzil' a situacoes gravisrjmas.

PBESIDENTE DA V&4;. .%W«S! DplZ»TgofBS°' e BABBAILV STANWYCK: -a Mulher de meu Irmao". 
qu^^^Ser^da^f-'. S. B. A. T. o7 o suoesso que^em obtendo »Bs. <> ^ * eoor^lba- A ESTRE'IA DE ODfiTE BUESel ? OulUoyle. Sdo'cofcr .f'

aaC|5MtefeiraP^« BRASIL NO BEIRA-MAR ^
TPt -fpa?rp|t in-nnilifa » airr, aciba de cinsagi'd-la. em eui ni. no cartaz do Carlos Gomes, TEATRO ¦ * I0"ncf? , star da FEIRA NO REX "Hora de tenta?ao, da Ufa.
luncionario 'se-retarlodo diieo tr!un:ante atMcto no filme b»- ineontsstavei. Nio ha quem a aJ!- No Rival Too tro, Caavrrd-Klza- CASINO 2^SSS^P3to* nSi!Si2!u,»i#S$220 ® que os maridos. ocupados,
d-S audee Affi'stcr'^fazan?*- 6!Ii!ro "BoneqrfSqfo da. «5da", si*ff n 5o sala apregcondo com Deliirgts, repreeentam hoje, tres tcs^U'teSfiNio ha ma!s motlvo para m- apos, assistirem a esse curloso eo.. sauae e Abs.stc..._j faz an^ £, t.pr«ent»?a- ra -bitce** pi.-te, ^0-„°s J>e,iaaf*aurpresa' vezM' em vcsP«ral 45 15 hora-s, <- Estrelcu, ontem, no Bsira-Mar nSow««- Sub^S2L sar qucm sei,i "° homtm". empolgante drama da vida mo-em "Vdzci da P.imivera , ac dentes de suae fantasias, a gra?a 4 nolte as 20 e 22 horas, a hlla- „ ^,..1  STARS' T??" fiorquo o enigma cst.-i dcc!f.-«\do derna, cncontrem meios de di-I——¦WWllliimMJH-LMB Suiauss. ricr. je.a mfeliSl deese transbordnnte dos sou; quadroa r:>uitc pe;a ds Paulo Magalh&ts. no a tambista Odvte Bras.l, tro cona euc&so. Daa oelva pa- desde quando a United Artists vidir o tempo entre o escrito-compositor, c oadc cla « » delicioi-a orlglnollda- -A Dltadera*'. que <sti ee despe- anlaudida pela moeidade clecaa- ,,a X.lm««em de CORA(,„„ nrvrranns wrl rto o o lar para que se nuo vc--S>. C-ntr. .4 com aquelo s.-ntimenw .,™?5 -5-?. ."P'033 rcg.onnls. dindo do car;az, poi.i, umanhi *rSS,i«»»5£r^!?' & t i « adtX^P i, jam. um bclo dia. na mesma nn-**- ti;> 63 £eu KHije omenta artist:- E.-.tupenda d.^de logo ee im- eeri o scu ultimo Domingo de re- - — , r?ri ,' '? J;: E gustiosa situacao d" Oustav$F%t. .< ' jsBKBsPPiB c0- ° "umcro de ballado do f°.a «omo o melhcr cspetaculo de preienta?So. e contlnuara em ca- ni f, estriia DICK POWELL Froeiicil one e o marido li^cl!-' I "Vowss da Prlmavera" te:a exo- os '-m^; Entretnnto. Jar- na f.te Qulnta-felra. fMriiiinrt'a w. cV0 Alvlm, Conforme vem sendo anuncia- gente da formo^a Lida Baarov"¦T-w- ilifft 1 cutfclo pelo corpo de balladoa do dol. para cumprlr o programa que A popul^So elcgantj da cldade .1 h! rf apare- do, Segunda-feira proxima, a a artista Se" tantw sISm• 'eatro. Undo como ecllsta Yuco t;a5=u para a tua tsmporoda, que Um. portanto raros d:as ainda £?5^ Wemer-Bross apresentani na nos deivou desde "BarcarolV' om <4 L^ntibcrg. ballerina bastcnte co- flca'A marooda. na hlstorla do para dlvertir-ia com a "verve" de Suzana Negri, tela eflelente do Plaza o cran- mip lpfornn A tnla nnm' 'V«|| nheoldo dss noesas platdlas e qu- n,OMO 'eatra. como uma das mais Cazarr6, Dclorges, Paulo Qracla- Paulo Oraclndo, todo o apreeiado dioso filme "CnrnnrtpwIlvMIHri'' SHlnrtn I25ls2 «,?: VI , "^Pf'
¦Pl^ar, "¦&' * tfto b.-liiiaintc f.gura fez no mes- Clorloeas, ter& da prlvar o publico do. Elza e Palmira Suva nos prln- «l«nco do Rlva Teatro, lnterpre- r <?° i*™® . C°raS°cs f Iv*didos talhadp paia a sua ftminidade"V'SB mo flme qua ccnsrgrcu CUdi d-ntJ° do P°uco tempo, do pra- clp-ils papels. comicos da "A Dlta- HWk ¦' 1 1 tando a comedla "A mulher que r-VanriiPRnlnc p D?m5i I !H , ' 1 ta,ento-
^V-T„ - V> JH Abrcu. Alfim desw Anumero o <So apHudir a 6Uma peca. pota «cm". " ^^¦B|^^:^9&bHI ®* vendcu" ordinal da Xamosa Eate e Dick PoweH, nos Art-Pilmes aprcscntara "I-Iora

f ,f ¦ BSSS>S-SUSfn£: a festa be arte do K! Ji Spau'Sr&i.'-iSr: SSa. w,m| i m„ s '*¦"°
|| WrrSWfRS^r^sS: *»»« xtoob Vicente 

' 
imm chaSuechan'notoado¦Hk:-!' r.". «! da 'assiStencia qui comp^ic?-na vesperal das 18 hores. E vale CFI.FSTTNO ¦Kf^%#W|| sentari cSnoplestla da Collomb. nwu wi./im hu nirtw

'C'aV- • ! eso:pc:cnal nolte de arte. nRo^a"p^qu^fo*obSlmento*do A "BONEQUINHA DE SiDA" jHH PARA A PROXIMA e do?in£m'* «,ell"manh«..«oda a curloslUade rto.« na*.««.- ".turrmon"
 j0|0 (. txistante convldativo co- rrapARsr^ 4' An ^FiT pit. WKBKBFWSkW^' ravUAliriA e dos lnumeros "fans" do f.nnnso deletlve rharlle riiaiO «ora Irln-A /i CORINA RE3UA mo tamtwm o dcslumbramento da BLTCO CANTANDO \ "VIUVA hI^S^^^SL''' SEMANA gralmente satlsfcita com a upiCocnUrfu) da nova avcnlura <lo po-

»p'v, " •' /-•] i Rocebert hoje significative li5"® ,^u; ALEGRE" E VIVENDO UM mffBOmB nflffWr^B A CEIA DAS DONZELAS <sf "M - " 
4 j fe°l™tuai?"'a1audtoaSed?efte1S' we^atUMnd". pede^ cforece?- ATRAENTEt' HNO ATO VA- aWNDA^RA _ IkT [ |'  ?

V . 

fc°C'^t?45^Ga»n^ 
da^maior d«^ias-,^^ | 

^ 

^

L®aiictoav?le^®Mvid°opSo'-Utu^ ^ ni' ' te do Rto pelos eeus dote* a.-- 
'^rt^mba^d.- 

jlV'dade a que o essrttor c homem .sf^B Toatra Olimpl.i, 4 rua Visconde de I " * 1 tlstlcos. me» de f-uocsso, personalidade que I>jr- imprensa, o alto funcionario MBHH Rto Braneo^e«U no cortaz e quo De voita dc sua tourn6e artts- 6 um molde flei de uma plntura j | ij^^aBam^j^a|EHl8
jugados2 e!n * sua° SpersonaHdadc, P/?r exemplo, ou\5reraoe'^ra"°wi- i ||H|Nnrf^hi" oaprYchoJ.OVcxLntKca^0 que v'Are 1 89
eej^m alva de "manifesta<?6es ex- •• ^ * aclucla ^nmblsta que como cosso n.-s plate.as do Norte. cb> uma vida aoslerada.
prcssivas de apicco c esiima. HB8K6r- •'• .fBBn^g ntnguem interpreta « nossa] querl-1 ?HBF.. gou ao Bclra-AIar ende novos "gentleman" do clnoma europcu Uma etna de CIIARI.IF. CHAN NO rnVDO• . . • Miife «w musica na popular composlfC.o I : JHf-; anlausos a cspcravam cheloa de — vlu o «bu prest!«to grandemen-

BAMAf £ fcfflt 'niHM bSiana- u5*Mto4S fBH 
' " ''IWlWllil entuslaimos. <m todc>s ^ cl-cu" "f>»« clentlflro qnc a 20th. Century-Fox mnstrfa na sua prodnr5a"»'*• * ^*111311^ nVescnte aos frequcntadores do Todas is noltce, r.o elegante Em "Corotio erdente" — Adol- ma Gloria ""1 "Cliarile Chan no rrailog na tola do cine-

,-^vV^ Olimpla. E^se numero irA de hoje cabaret da P.aca Paris rsaliaam- ph Wohlbrueck € um alecre e des- p«r#»..%« «««, r,4 .I•¦.¦'• -' cm m<ltln6c- cllnnte. ate sem- I^K,' i-ndas reun oes d-nsantcs " preocupado "chauffeur" de texi. hirfJ2 Ha m?.. ,?m sJ."ccr,(Ia<1f "V11/,0 rccomeudnmo«. a lodo.«. a-; c\l-
(< Tirc» Tor^a-fcira. reali7/ir-.«e-a no &8 1*ndas reun*oes cuneantcs. peraeguido por miihares dc mu- dc Charlie Chan no Prado — na certe/.i al>>olula n'e todo*Olimple a rcclta do autor De Cho- Domingo, as horas do costume, lheres bonitas e satlsfeito da vida JraJ\ encontrar inulia sonsa^Ao. niulta audarla, onflin ntulta rolvi

j colat. mais um des tradlcicuais chAs ate o dia em qu? no ssu carro 6 medita em materia de filtne< de aventuras policial^. Warner Oland
i! 4 i C>7itA a dlrec&o do Olimpla, dansantes. A Empresa oferecera o^sasslnado um tal Jack Mortl-. ainda uma vez reaflrma a sua crla^ao nofabills«iini Inlerpretnndo <>I i / ] P°r ° proximo mAs de Ja- 4s damns e cavalhclros, Undos e mer. papel de Chan, tao convlnccntc, tao csludado e sobretudo taonelro^levar^ a^ efeltonaquela tea- vai loses brindes. Acrcscente-se a tudo lsso boas pcrfeito! v

entre as quais um conrurfo derambas e marchas deetinedas & to- w ^ ^ . ~~ __
-JW JARDIM Z00L0GIC0 CINE TABARIS IA DE L^0J6A00CAETAN0R" Abert° t0dW OS diaS dCSdC 8 h0rafi RUA PKl>KO I. 3S   Pn.tCA TIRAIIF.NTES

A apresentajio esperadilsslmn, Animois da AFRICA — ASIA — AMERI- HOJE — O filme do genero "So para adultos1* j
Irm&o6 v-iestlno, da tradicional ^ I^E*«XE CELESTINO CA — EUROPA e OCEANIA — _ I
qutnhi Gcn^ca'" A° Jiirl'tr^cons- me sur8e no cartaz. Agora vai Crandlosa colcjAo slmlcsca, desde o grande CHIMTANZE' ao Hfl |F^ Htltulu no Teatro JoSo Caetano ele reallzar sua festa de arte, uilnuscnlo Kagul. tay uc" H ^asr
&e'^oderlaC°admmr.Cmalor quo gentilisstaia esposa, a'festejada ImpOtlCntCS S6CCOCS de AVES PROIBIDO TARA MEN ORES E SENHORITAS
supertotada iS?wtoV«S^?p"i! W^uTnhaGd^Sfed™'11 mate"1 cele- Amanlia. Domingo, 131 as 16,30 hs. sortelo de valkwo brln- « 3,>-n;iKA : — o fllmc rcallsTa 

'
tela c os gplsusoe com que foram brisou. O programa que o pres* des as crlan^as de .i a 10 anos. que chegarem at6 16 horas. P
rccebidos os artlstas, logo que lam tigioso casal csta organizando e A entrega dos brindes sera fcita pela m a DrRROCADA DA VI RTl J DP
disnosi?fio do3 pub'llcoP e na satis- a^Bmiequinha^de S6da"CIcan- _ 85 jfa?ao Inlclal por"v6? em cena uma tarA a Viuua Alegre e repetirA ~"
peja de_f_ua palxio. o fino e bonlto lim de festa que !  mnZZZZZHIIZZIIIZIIIIIZIIZIIII^III^ZZIIZZIIIIIZZnrrHoje Maria Amorlm c os irmnos foi n crande atracao de sua linda ¦ —¦—¦ ~———————————————— —
?^-tlnde V^uaof^mp0r2ada;huma ^ 

a°rtffiS^ CAZARRE' — ELZA — DELORGES, ESTAO APRESENTANDO PELAS ULTIMAS VEZES, .
^Jurut-M b^s™1"?^ iu queHcouna^udadede tolos NO RIVAL-TEATROA PE^A COMICA "A DITADORA", QUE HOJE

;oras. ; que. duvfda SSe^uTaa. a^osa VAI A' CENA EM VESPERAL, A'S 16 HORAS E A'S 20 E 22 HORAS. r
rlda opereta nacionel novamente. ra os amantes da arte_ da qua] ~ zrz . 1I1B mp.P , ,, 1 rsr- a c ri \/ SOs bilhetes para oe wp.Hacuios terao as suas expiessoes mais Ssxta-Feira J — A MULHER QUE SE VENDEU . Estreia GC DEA 5tLVA ?!d? "A Jurlti". pedem ser adqui- luminosas na noltc do 21 do. ?rldo« na bilheteria do Teatro com corrente. ZZZZZIZZZZZZZZZIIZZIIZZZZIIZri

JORNAL DO BRASIL — SABADO, 12 DE DEZEMBRO DE 193S

a grande interpretejde "MASCARADA"-e
"MIGUEL STROGOFF"

CORAÇÃO

ARDENTE

REPUBLICA
AI-IX5' REVISTA EM 2 ATOS

O publico de Teatro continua
K ser uma incógnita. A Compa-
nhia Eva Stachino-Adelina
Abranches realizou no Republl-
ca a preços altos uma tempb-
rada' memorável. Ausentou-se
doi- meses, foi a S&o Paulo. Re-
Sressou, 

aboletou se no mesmo'eatro. a preços populares, mui-
to mais comodos. Leva á cena
T- .'lnfcas eguais às anteriores, ine-
ditas para o Rio, com os mes-
anos belos quadros de fantasia,
bem marcados, bem ensaiados e
bem postos; com as mesmas ce-
nas 1 comieas, bem defendidas e
(salpicadas de sal grosso; com asmisinas reproduções de costumes
portugueses, em que o fado pre-
pondera: com a mesma Eva Sta-
chino bem posta nos seus quasi-nús fascinantes, a mesma Ade-
Ilná Abranches emprestando novo
yealcc a papeis que nõo sonha-
Tám com honra tamanha, as
Mesmas Ema de Oliveira e Cai-
Blinda Pere: a. preciosas para o
genero, como o são também Al-
íredo Abra".ches, Miguel Oarlco
e esse enorme Ssntos Carvalhocjue tanto se impõe' na reprodu-«;âo ce tipos portugueses... e o
publico resolve não comparecer
f»o~ espetáculos deixando mesmocm uma noite de premiére co-mo a de ontem vaslos tres quarto: de teatro! Que pensar? Mis-teriol ou esquisitices de uma pia-téia á qual só interessa a novidadel,Po.'; "Ai lõ" diverte bastantee agrada plenamente como espe-taculó de genero l.geivo. Tudo
possue paia isso. comicidadeconstante, bonitas cousus. Nestassobresaem os bailados de Cressye Jacou como O Fundo do Mar:
p quadro A Severa e as {.largue-
fiJtas em que El vira Costa can-
ti dolentes fados á süa maneiraeehtimental; os dois finais deco-ratlvos principalmente o ultimoBonecas de Lenci. Para rir ha .-1Seriuxna de Delicadeza lia as Cê-nas de rua e Estoril em que Sm-tos Carvalho, Alfredo Abranches,WTuel Ouriço — este faz umaBene de papeis interessantes —
Carminda Pereira. Ema de Qli-Teira, Reginaldo Duarte e Ade-Jina Abranches porfiam em pro-yo-At o riso franco de platéia."Ai ló" irá por mais tres ou'4 dias ao que nos informaram
pois que a temporada vai encer-rar".se no decorrer da proitliriásemana,— M. N.

05CAR1T0 BRENIER NOVAMENTE HO RIO, CHE-
FIANDO A TURMA MASCULINA DO RECREIO

A COmpanliia de RevistasLuiz Iglezias Freire Júnior, quereaparece entre nós no proximo
mm

O ANIVERSARIO D2
CARLOS BITTENCOURT,

PRESIDENTE DA
S. B. A. T.

Carlos Bitencourt, presidenteda Sociedade Brasileira c.e Auto-res Tèatrais, jornalista e altofuncionário, secretario do diretorda-Saúde e Assistêíicia' faz anw

CARLOS BITTENCOURT
hoje. Pela sua operosidade deteatrologo e a sua atuação emdefesa dos interesses autorais, oaniversariante de hoje é, princi-palmente. uma figura de iircsti-
gio e simpatia das classes tea-trais, c a passagem do seu dianatalício valerá nova oportuni-d ade a que o escritor e homemc- imprensa, o alto funcionárioe o civalheiro de sociedade con-
jugados cm sua personalidade,sejam alvo de manifestações ex-
pressivas de apreço e estima.

NOVAS É ÈC05
"NO TAEOLELRO DA BAIANA**.A REVISTA CARNAVALESCA DEJAÇDEL — Antes m-emo da fien-aac.&nal estréia de "Maçniíica",

Jardel Jà está ccg»ts.ndo di revis-ta cârnavfUeeoa que a sucederaao Caries Gomes.
Óa mu.to tempo que no sa-

KUào do pepuiar teatro da PraçaTi.Jadentcs um grande c... U.7.enünoia o seu neme: "No t^Do-leíro da baiana".. mais um o:igl-nal de eucésso da vitoriosa ciu-piaJordei-Tungerini. Assim o pubi:-•o esta clênte que pertence aJardel e a Tangõrinl, e tfto eò a
#les, « revista "No tabclslro dabaluna". que também sô serú ex.-bida no Carlos Gomes.

BOAS FESTAS — Recebemosda Warner Brcs. First Nati-onalfioufch Pllms Inc., gtntil cartãoapresentando feliz Natal e prct>-
peridedes em 1037. Gratos, retri-buTmc6 a gentüeza.

"A DITADORA". NO CEN-TRAL, DE NITERÓI — "A Di-tsdora". a famosa peça cômica dePaulo Migalhâes, que no RivalTeatro, da Cínelandia, no Rio,estd .era vespera-s de completarcom concorridas represe niaçôescoc«cutlva£, vsi ser apreciadaem Niterói, no palco do Central,reb.-esentada em "matinée". ás15 horas de Quarta-Peira prcxlmapela prepria Ccmpsnh a do ,R.-vai. A Empresa do Cinema Ccn-trai da capitei fluminense con-siderando o mevimento de veia-nístas. e desejando ccrrc^pondcrA-simpatia e acolhimento da po-pulaç&o de Niterói ás cuas pro-gramações, nâo ee preocupoucom o oneroso contrato que teeoexigiu, e vai proporcionar, no pai-co do Central a rcpre^entcçàod*"A Ditadora" a preços reduzi-dlssimcs. na tarde de '16 do cor-rente aos seus "hrbitufs".
Delorgss, o galà do "Bc-ne-

quaiha de sédc"; Cazarrf, o "Pa-
chincha": Elza Gemes. Sur.i n r.Negri. toda a companhia do Ri-ral representara "A Ditadora" ncCentrei. Quarta-Fe.ru. Oj bllhe-te» serèo post-c~ â venda ccrrantecrdencla. E* um presente díeftae que o Oantral faz ao pu-blico do Niterói.

U5CAR1TO BRENNjr.lt
d!a 2s, impretcrivelmente, inau-
gurãnao o novo Teatro Recreio,cio Emprezario M. Pinto, a casa_ENCERRAMENTO

DA TEMPORADA DE
1333, NO MUNI-

CIPAL
O FROCHJ.úIA Dj-STA KOXTED 3 AHTEAm^nhi Ja p. jc.ómcG d^r na

iiiõijri- o piwg-iir.a a &er exeouwi.-
do iva p.cx.ma Torça-teira 15, às
31 •' hziz.t, no Tcai.o MUinlo..pal,
era rc^iiv-I cia enoerramen-io d»i
cempo.-ada do c::xnu! ^no, ccmo
Vem ècntío noticiado. Hoje no
e:i.oni,o ja podsmctí cdiancar ai-
guns trociias do nvesmo pregra-ma, como seja a primeira parte,qua ev.á a c»ugo aa. notável pia-nli'ta Srá. Maria CaUzara. quaeaoxutaiá Báll-st des embros lieu-
reses, ae Giuck — Va^a, da Clio-
pln e Alkgro de ccnoerto, deGranadas e a Srta. Io landa Pei-xoto, violinista de elevados do-tes musicais, qu-2 temeu a cl adlí.cil taraía de exicutar comacompanhamento ao pia.no, pelomaòs-cro Arnaldo Eat.ela, Raman-ce do 2o cancaato, da WieniswsklPoupes vaUantes, de Poldlnl-Krels.'er — Tornada n-.urc.ano, deN.n K. O. Chanski c Peirp-etummab'.la, da No-vaçek. Gllda Abreu,o i.éolo do gionda publico queacc.ta de cansagiá-la em suatrlunfante atuaçS-o no filme bra-6llciro "Bonequ.fnhi de . sêda",sã tpre?:en:aa-a : ra 'tiércèftk parte,em "Vózcs àa P.-lmaverá", aeS ura u--s, rica J t. a mu-sloa 1 de as agrande compositor, e onde elacantará cam aqueio írn^iment-otào do seu tcinpe emento artisti-co. O numero de bailado de"Voais da Primavera" ceia exa-cutfdo pelo corpo de bailadoô doteatro, tendo como solista YucoLlntlberg, bailarino bastante co-nhecido das n-aesas platéias e quetfto brilhante figura fez no mes-mo Mme que consagrou GlldaAbreu. Alôm des;-s numero, opregrama conterá varda.deIras de-mor.atrações musicai c ccreo-grafcas, que aó poderio «r motl-vos de r.-ancos eicglcs per parteda assistência que comn-arecsr aessa cxo:pcicnal noite de arte.

CORINA REBUA'
Receberá iioje significativahomenagem, pelos seus dotes ln«telectuais, a aplaudida e festeja-da poetisa Corina Rebuá, auto-r de "Felicidade" e "Alma Se-denta".Figura de destaque em nossos

JEAN HARLOW COMO "SUZY", NUM RO-i
MANCE DE PARIS

"SUZY" ESTRÊIARA' SEGUNDA-FEIRA AO MEIO DIA. HOJE ElAMAN1I.VA, UI1T1MAS EXIBIÇÕES DE "A .MULI11SI1 ÜE MEU IRMÃO"
CINEMAS E FILMES

A poetisa Colina Reboa
meios intelectuais e sociais, fun-dadora do Clube da Vitoria Re-gla. Corina Rebuá conseguiuangariar a admiração não só dosseus colegas do Ministério deEducação, onde tem função nogabinete do Ministro, como nanossa elite social que, tomando
po motivo a sua data natalicia,lhe preparam uma demonstraçãode significativa homenagem eadmiração dos seus altos dotes deintcllgcncia.

ESPETÁCULOS DE KOJt"AI-LO"* AGRADOU PLENAMEN-TS — OS ÍSaPETACULOSDE HOJE"Al-LÔ**, a nova revista da C!a.Portuguesa de Revista Eva Eta-chino-Adelinu Aorauchet» agradouimensamente na sua estreia,atraindo aw Teatro Rcpubllca, pu-blico numera o.Erciila l sta cantou os mplalindas fados do seu rapertorlo *sEva Stacnino e Adclina Abran-ches aplaudidlsslmas cm seus nu-

de diversões que Já está dandosaudades ao carioca, tal a prcdl -
leção que ele tem pela tradiclo-

| nal casa de espetáculos da ruai Pedro X, vai apresentar nova-
j mente ao Rio o nosso maior atorcomico do gene:o que ela expio-1 ra. E' Oscarito, o notável exen-tricô e o moderno e esforçadobufio que vai ter ao seu lidouma dupla de comicos de pri-meira ordem em João Martinse Pedro Dias, o primeiro é • oator conscicncioso e correto desempre, e outro é, alinv de ator,explendiao bailarino- acrobaticoe excentrico, que foi um dos mo-tivos do enorme êxito alcançadoem todo o Sul pela Companhiado Recreio. Os tres, com a ajudade um corpo de atores rabulis-t-s e cantores de primeira or-dem e cujos nomes daremosamanhã, formam o elenco mas-culino da Companhia .Luiz Igle-zias e Freire Júnior, que na noite"*• Natal servirá para o publicoconhecer o Teatro que-ele maisquer bem. Cuidam neste momen-to os dois festejados escritoresde convidar os elementos que vãointegrar a turma feminina queirá defender a peça de estréia,que. como ji noticiamos, é aparceria da casa, Luiz Iglezias-Fe' e Júnior. Mais uma semanae meia e teremos o Recreio aber-to novamente com a maior emais homogênea companhia derevistas que o Rio já viu.

meros. Santos Carvalho deliciou aplatéia com as sues graças lrresis-" :!s e Alfredo Abranches adml-ravcl nas suas criações nuag!rívi'sHoje "Al-LÓ" subirá â cana, denovo, ás 20 e ás 22 ' horas comade costume, continuando 'a vlgo-'r< r ca preços popularlaslmoa paraque tados possr-m admirar a lindarevista e o brilhante conjunto ar-tlstlco. que enr breve voltará paraLisboa.A V*. D3 HOJE COM ")
FEITIÇO BAIANA"Dasde ontem o Fenix mudou decartaz, para estrelar o seu novoelenco, composto em. grande, deartistas que fizeram parte daCompanhia Dulcina-Odilcn. "Pel-

tlço tia Baiana" ò a nova e lnte-ressnnte peça, da autoria de Be-nedíto Lacerda e Aldo Cabral quevem prendendo a atenção dos íri-quantadores do Penlx. Hoje ha-verá "vesperal fiminlna" ás 16horas, a preços reduzidos, isto 6,a 23000 a poltrona o & -noite essessões habituais a 3Í000, a pol-trona,
ULTIMA VESPERAL DE "ESTU-

PENDA", A PREÇOS REDU-ZIDOSO sucesso que vem obtendo "E--
tupenda", a excelente revista deJardel Jercolis e Ne6tor Tangeri-ni, no cartaz do Carlos Gomes, eIncontestável. Nio ha quem a as-sista- c nílo saia apregoando comentusiasmo, as belezas^surpreen-dentes de suas fantasias, a graçatransbordante. dos seus quadroscomicos e a deliciosa orlginolld.a-de das cenas tíoicas regionais."Estupenda" desde logo ee Im-pôs como o melhor espetáculo detodos os tempoe. Entretanto, Jar-dei, para cumprir o programa quetraçou para a tua tsmporada, queficará marcada, na historia donosso teatro, como uma das maisgloriosas, terá de privar o publicodentro de pouco tempo, ao pra-zer de aplaudir a ótima peca, poisterí ela de ceder lugar a "Magnl-
fica". Assim, proporcionará cie,hoje o ultimo en-sejo de assistir"Estupenda", a preços reduzidos,na vesperal das 18 hores. E valea.pena aproveitar n oportunidadenAo 6Ó porque, o abatimento do3°|° é bastante convidativo, co-mo tamtwm o deslumbramento davisfio 6 o melhor passatempo quase pode ctscolhor e nada melhorque "Estupenda", pede oferecer-fre. Hoje, á noite, nas sessões das7.45 e 10,10 horas, continuará "Es-
tupenda." a sua marcha gloriosapoatv o centenário."QUEM SERÁ* O HOMEM?" EOS SEUS NÚMEROS DE SU-oSSSO, NO OLÍMPIACom a vitoria da revista "Quem
Bcr.t o homem?", origln-al De Cho-colat, está provado m-fis uma vezque Jararaca é. Indiscutivelmenteo «tor típico sertanejo de maiorprestigio no Brasil. O trabalhodesse artista aliado eó original dorevlstogmfo, com^tltue fator dogrande sucesso da peça que noTeatro Olímpia, á rua Visconde deRio Branco, cetá no cartaz e quo !tAo cedo dali náo sairá. Hoje.'por exemplo, ouviremos Dora Bra-a!1. aquela sambista que comoninguém interpreta a nossa querU icia musica na popular composição Ide Ari Barroso — "O Tabolêlro dabaiana", qua será um pjradavelnresente aos freqüentadores doOlímpia. Esse numero irá de hojeem matinée. em diante, até sem-tire. Tarça-feira. reálizar-í*e-á noOlímpia a recita do autor De Cho-colat.Cogita a dlrecáo do Olímpia,por todo o proximo mAs de Ja-nelro levar a efeito naquela tea-tro festas inteiramente popularesentre as quais um concurso desambas e marchas destinadas á fo-11a que se aoroxima. .PELA PRIMEIRA E -ÚNICA VEZ"A JURITI" A TRES MIL. RE*ISA POLTRONA HOJE A* TAR-DE NO JOÃO CAETANO

A apresentaçio esperadlsslma,pela Companhia Maria Amorim-Irmáos —lestino, da tradicionalopereta de Viriato Correia e Chi-quinha Gonzaga "A Jurltl" cons-titulu no Teatro Jo&o Caetano oexlto de concorrência maior quose poderia admitir. '
O amplo «il&o teve realmentesuperlotada sua va^ta oala de pia-tela e os aplausos com que foramrecebidos os artistas, logo que iamentrando no pnlco, exprimiu a bcadisnoslçáo do publico e na satls-façáo inicial por*véç em cena uma

peça de sua paixão.Hoje Maria Amorim e os IrmãosCelestino váo oferecer aos "habl-
tuís' de sua temporada, umamaior satlsfaçáo em matinée da"A Jurltl" ás 16 horas a tres milréis a poltrona.A* nclte ás 20,45 horas, a que-rida opereta nacional novamente.Os bilhetes para os espetáculosde "A Jurlti". pedem ser adqui-ridos na bilheteria do Teatro com

JEIAI7 fiARlA/TV, ag^ra ae cnseioa cor ue mel, rnx viver, jrw -r*cvxxr-,
depois de amanhã, um romance de Paris: "SUZY"

JEAN IIARLOW vai, pela segunda vez, aparecer na téia do "Me-
tro". Brilhou ali, ha pouco, em "Ciúmes"; agora, ao lado daFranchot Tone e Cary Grant, aparecerá em "SUZY", um romancesugestivo que Fltzmaurlce dirigiu e que a Metro-Goldwyn-Mayereditou com o carinho que dispensa a todos os filmes da sua sensa-clonal Mstar". Em "SUZY" temos Jcan Harlow num romance deParis, o romance de uma mulher que o destino ligou a dois homens,a ambos dedicando ela um imenso e sincero amor, .sem poder, en-tretanto — aí está o "clímax" do enredo — despresar uni ou outro.Romance em que ha llámes da espionagem, elementos em que BenltaHiime clntlla num "bit" de grande expressüo, "SUZY" desdobra aosolhos dos espectadores, eplsodlos Inúmeros em que a sensibilidadede Jean Harlow, intensa, sugestiva, prodigalisa emoções surpreenden-tes. E Franchot Tone c Cary Grant, ladeando a "ex-platinum blon-de", silo bem dois galãs ideais para a "d.irlln;" dos studlos deCulver City..." SUZY" será apresentada depois de amanliíl, e Ja se sabe, aomeio-dia, porque desde a ultima estréia, os filmes do "Metro"
terfto a sua primeira sess&o sempre àquela hora, seguindo-se assessões das 14, 16, 18, 20 e S3 horas. Com ••SUZY" a Metro apre-sentará un.i curioso desenho colorido, "O Dragão de Chita", Inteira-mente composto com recortes daquele tecido.Hoje e amánliá. As 12, 14, 16, 18, 30 e 22 horas o "Metro"
dará as ultimas exibições do romance que Juntou ROBERT TAYLORe BARBARA STANWYCKí "A Mulher de meu Irmüo".
antecedencla, o que t aconselha-vel aliás."A DITADORA", HOJE, EM VES-PER AL E A' NO TE, NO RIVALTEATRONo Rival Teatro, Casarré-Elza-Daw.-gcs, representam hoje, treavezas, em vesperal ás 16 horas, cá noite ás 20 e 22 horas, a hila-rlontc peça de Paulo Magalhães.•*A Ditadora'*, que está ee despe-dindo do carcaz, poi»3, «imanháserá o seu ultimo Domingo de re-
preaentaçáo, e continuará em ca-na até Qulntp.-feira.A populaçfio eloganta da cidadetem, portanto raros dias ainda
para dlvertlr-sa com a "verve" deCazarré, Dslòrges, Paulo Gracin-do, Elza e Palmira Silva nos prln-cip-ais papelà comicos da "A Dita-dora".
A FESTA DE ARTE DQ

TENOR VICENTE
CELESTINO

A "BONEQUINHA -DE SÊDA"REAPARECERA' AO SEU PU-BLICO CANTANDO A "VIUVA
ALEGRE" E VIVENDO UMATRAENTE E FINO ATO VA-RIA DOGosando da maior popularida-do, o tenor Vicente Celestino édr.s figuras mais prestig'.isas e
queridas nos nossos círculos so-ciais artísticos. Vou que todos
apreciam, pela sua extensão efinesa, Vicente Celestino formouo seu publico, que é bem nume-roso, em todo o Brasil, publicoqu? acorre sempre a admirai o.todas as vezes em que o seu no-

VICENTE CELESTINO
me surge no cartaz. Agora vai
ele realizar sua festa de arte,
com o concurso precioso de sua
gentilissima esposa, a festejada
soprano Gllda Abreu que a "Bo-
nequinha de Sêda" mais ceie-
brisou. O programa que o pres-tigioso casal está organizando é
des mais sugestivos e atraentes i
a "Bonequlnha de Sêda" can-tará a Viuva Alegre e repetirá
o fino o bonito fim de festa quefoi a grande atração de sua lindanoite de arte. o grande, o mar-
cante acontecimento artístico
que ficou na saudade de todos.Aqui está uma noticia, semduvida nenhuma, auspiciosa pa-ra os amantes da arte da qua)terão as suas expressões maisluminosas na noite dc 21 docorrente.

A ESTRE'IA DE ODÉTE
BRASIL NO BEIRA-MAR

CASINO
Estrélcu, ontem, no Balra-Mar

Caslno a sambista Odéte Brasil,
aplaudida pela mocldade clecan-

ODETTE BRASIL
te do Rio pelos seus dotes ar-
tistiCOB.

De volta de sua tournéo artls-
tloa, que realizou ccm grande su-
casso nas platéias do Norte, cba-
gou ao Bêlra-iMar onda novos
aplausos a esperavam cheios de
entusiasmos.

Todas ás noltee, r.o elegante
cabaret da P.aça Paris raolizam-
sa lindas reuniões danEantcs."

Domingo, ás horas do costume,mais um dos tradicionais chásdansantes. A Empresa ofereceráás damas e cavalheiros, lindos evaliosos brindes.

A United Arlisís fechou contrato com
a Companhia Brasileira de Cinemas para

apresentação de sua produção de 1937
no Palacío Teatro, Odeon e Gloria

Já. podemos Informar ón nossos leitores onde será assls-tida a produção United Artlsts de. 1937, Foi ante-ontem fe-cliado. contrato entre essa conceituada Importadora e a Cia.Brasileira de Cinemas, mediante o qual, as estréias da prl-melra serio feitas no Palaclo Teatro,. Odeon e Gloria, semfavor, tres dos mata procurados e prediletos salões da Cl-nelandia. A noticia nâo pôde deixar de causar sensaçfio, sa-bendo-se que os filmes da United, para o ano vindouro, cons-titdem uma reserva de material de inegualavel mérito, entreo qual destàcam-se os seguintes filmes:••Rembrandt" (Charles Laughton); "Cavaleiro sem ar-madura" (Marlene lHetrlçh — Robert Donat); "A Historiaé Feita á Noite" (Charles Boyer — Jean Artliur); "Noites
Árabes" (Charles Boyer — Silvia Sldney — Henry Fonda— Madelalne CarroU); "A Star Is Born" (Fredrlc Marcli eJanet Oaynor, teenleolor); "Fogo de Outono" (Walter Hus-ton, Ruth Chatterton, Mary Astor): "Pagllacci" (RIcIiardTauber): "Divorcio dé Lady X" (Meie Oberon); "Wutherlng
llelghts" (Charles Boyer, Sylvla sidney); "I, íHauditis"(Charles Laughton) e multas outras películas com Míriamllopklns, Robert Donat, Conrad Veldt, Edward Ci. Roblnson,Edward Arnold, ete.Vamos ver, novamente, as grandes estréias da Unitedrealizadas no Palaclo Teatro, onde os filmes dessa marca Járegistraram época; no Odeon e no Gloria, onde os sucessosda United süo em grande numero.Aí. fica a noticia, dada em primeira mão, noticia que vaipor certo, constituir a grande nota cinematográfica do dia'

CINEMA NACIONAL
HOJE E AMANHA, NO REX, ASDERRADEIRAS EXIBIÇÕES DS"O GRITO DA MOOIDADE"

"O Grito da Mocldade" vai tarhoje e amanhã, suas derradeirasexibições deste ano. Depois, só
passados 40 diasf ou saja cm 1G37,o vitorioso' filme de Raul Rcu-lien poderá ser visto em qualquersaláo carioca, mottoo porqu-a re-sulta de tedo o interesse para osretardatarios, aproveitar escas ul-timas oportunidad-es.Aliás cs'espetáculos de hoje, noRex, váo ser de homenagem aCc.nchita Montenegro, homena-
gem essa promovida pela ciasseacadêmica, á qual se incorporam,inúmeras associações de estudan-teü cariocas, chefiadas pela Casado Estudante do Brasil.Roullen, Condilta, Plácido Fer-ríire, Jaime Costa, Orlando Bri-to, Manuel Rocha, Jorge Murad,Alzirlnha, Sllvlaha Melo e todoscs demais interpretes de "O Gri-to da Mocidade" váo dar, assim,o ultimo ensejo para que suasmagníficas "performances" se-Jam apreciadas polo nosso publi-co.DE'A SELVA, A ESTRELA DE"JOÃO NliNGIUnMV, BSTWE1ASEXTA-FEIRA, NO RíVAi,TEATRODéa Salva, a erurela de "Jofio
Ninguém", a formosa "star" dacinematografia brasileira, como6e sabe e dos principais elemen-tos da Companihla Cazarré-Elza-Delorges; que ocupa o Rival Tea-tro com Eucésso. Dáa Selva po-rém, terminava a filmagem de"Jo&o Ninguém", o filme deMasquitlnha, e: só agora, leto t:Sexta-Felra 18, fará a sua estréiano teatro da rua Álvaro Alvlmna Cinelandla. Dia Selva apare-cerá ao lado -de El&i Gomes, Ca-zarré, Delorgea. Suzana Ntegxl,Paulo Gracin do, todo o apreciadoelenco do Rival- Teatro, lnterpre-tondo a comedia "A mulUer quese vendeu", original da famosaparceria A. Torrado - L. Navar-ro, tradução de Enrico Silva eDJalma Bitencourt.:A peça ora em ensaios, apre-sentará cênopleatla dj Collomb.

PARA A PRÓXIMA
SEMANA

A CEIA DAS DONZELAS — SE-GUNDA -FEIRA — NOPATHE1 PALACIO
Ia. ceia das .donzelas", ntitulo deixa Já antever a na tu-reza deste filme, uma comediamoderna de 1936. sem. preocupa-cões nem problemas, trivial e in-transcendente, sem exagero espí-ritual, agll e interessante tm sruconteúdo.A "Cela das donzelas" é umaprodução da Universal que estréiana Segunda-feira, no Cinema Pa-thé Palaclo, que não tam outromotivo aparente que fazer brl-lhar essa fase interessante" dapersonalidade de Carole Lombard,que Já conhecemos em vários f 11-mes de sucesso, personalidade quee um molde fiel de uma pinturade uma Jovem dos notscs dias,caprichosa, excentrica-, que viveuma vida acslerada."gentleman" do cinema europeu— viu o seu prestigio grandemen-te aumentado em todos os circu-lt ? de "fans".

Em "Coração ardente" — Adol-ph WohlbrueOk é um alegre e des-preocupado "chaufreur" de taxi,
perseguido por milhares de mu-lheres bonitas e satisfeito da vidaaté o dia em qua no sau carro éassassinado um tal Jack Mortl-.mer.Acrescente-se a tudo isso boas

musicas, lindas mulheres, ambl-entes de luxo, um fio permanen-te de mistério ligando todas asseque nelas e teremos uma no-çao do que será esse novo e orl-g.nal celulóide que a Broadwayvai apresentar aos "fans" cario-cas, Segunda-feira próxima.
O QUE FOI E O QUE E" ERICVON STROHEIM — QUE VAMOSVER EM "O CRIME DO DRCREtíPJ»

Eric Von Strchoim, o mais 1-diino tipo de viláo do cinema, cum dos artistas mais versáteis dcHollywood. Todos sabem que elepertenoeu, como oficial, ao excr-cito austríaco, sendo qua possuamesmo titulo de nobraza, o qualhe garante o uso da partícula"von". Abandonando a carreiramilitar, fez-se Jornalista, repórter,e depois contista, escritor e co-mediotrrafo.
"O crime do Dr. Crespl", quevai ser apresentado depo's dcamanhã, S3gunda-feira, 110 Impe-rio, pôde ser considerado o maissensacional de quantos filmes des-te genero têm aparecido E' cal-cado na novelha de Edgard Poe— "O enterro prematuro" — »tem, além de Strohsim, mais Dwl-ght Prye, Geraldine Kay, Hc.rrícttRuseel © Paul Gullfoyle.

QUEM SERÁ' "O HOMEM"? ELE ESTAR A' SEGUNDA-FEIRA NO REX
Náo ha mais motivo para ln-¦dagar quem sai'á "o homsm",porque o enigma está decifradodesde quando a United Artists

CORAÇOES DIVIDIDOS, FIL-ME DE MARION DA VIS EDICK POWELL
Conforme vem sendo anuncia-do, Segunda-feira próxima, aWerner-Bross apresentará natela eficiente do Plaza, o gran-dioso filme "Corações divididos"que apresenta Marion Davies,Claude Rains e Dick Powell, nospapeis centrais.O novo filme da Warner é um

romance da ora napoleonica erelata o idilio de uma Jovemplebéia, filha da America doNorte, com Jeronlmo Bonaoar-te, desenrolando-so a ação par-te na America do Norte, quan-do a França negociava a vendada Louisiania e narte no velhomundo.
Entre os muitos predicadosque "Corações divididos" encor-ra, está o reaparecimento doMarion Da vis, cempre queridados "fans". Além disso, a pre-sença de um "cast" cuidadosa-mente escolhido, pois, secundan-do a estrela, Dick Powell oClaude Kains, estão, ainda,Charlié Ruggles, Artur Treachere Edward Hiveret.fc Horton, C;iieformam o "team" comico."Corações divididos" c a ada-ptação clnematograiica de umacelebre novela de Rida Johnsontatitulada "Glòrlous Eetsy".

SE OS MARIDOS AVALIAS-SEM. O QUE AS ESPOSASPENSAM OU ANDO ESTÃOSOZINHAS... .
Certos maridos consideram 33esposas simples "bibelots" paraenfeite do lar. Esqueçam-ce do

que as pobrezinhas Uinbeui

Lina línarova numa cena do riI—me "Ilora de tentação", da Ufa,
que o nosso publico Irá admirar,110 Odeon, Segunda-feira próxima
amam divertir-se e as relegama um abandono que poderá con-duzir a situações gravíssimas.Erro psicologico que custa,quasi sempre, a perda da feli-cidade conjugai...

Oportuno, portanto, a lição doelevada moral contida no filmo"Hora de tentação, da Ufa.E que os maridos ocupados,após assistirem a esse curioso eempolgante drama da vida mo-derna, encontrem meios de di-vidir o tempo entre o escrito-rio e o lar para que se náo vc-jam, um belo dia-, na mesma an-
gustiosa situação de Gustav,Froelich, que é o marido negli-gente da formosa Lida Baarova,a artista que tantas saudadesnos deixou desde "Barcarola", o
que retorna á téia. num uapeltalhado para a sua feminidadoe para o seu talento.Art-Filmes apresentará "Iíora
de tentação", Segunda-feira, noCinema Odeon.

C H À R ÜECTH ÃNNÕT ÍÍA DÕ
M depois de amanhã tnda a curiosidade dn« nosso.- "tiiTmon*e dos Inúmeros "fans" do famoso detetUi- ( liarlle C h.in. «ri;i Irto-gralmente satisfeita com a apr"tentação da nova aventura do po-

lima céna dc CIIAUI.IF. CIIAN NO rn.VDO
llclai cientifico qnc a 20th. Cçnfury-Fox mostrará na sua producSosensaclonalisslma — "Cliarllc Clian no Prado" — na tela do clnc-ma Gloria.Portanto com sinceridade multo recomendamos, a todos, as cvl-blções de "Charlle Clian no Prado" — na certez.i absoluta i»-e to/losIrfto encontrar multa sensação, muita audacia, enfim muita rolsaInédita em matéria de filmes de aventuras policiais. Warner Olandainda uma vez reafirma a sua criação uotnbillssimi Interpretando opapel dc Chan, tâo convincente, lüo estudado e sobretudo tãoperfeito! ^

JARDIM Z00L0GIC0
Aberto todos os dias desde 8 horas

Animais da AFRICA — ASIA — AMERI-
CA — EUROPA e OCEANIA

Grandiosa coleçáo slmicsca, desde o grande CHIMPAXZE' ao
mlnusculo Sagüi.

Imponentes secções de AVES
Amanhã, Domingo, 13 ás 16,30 hs. sorteio de valioso briii-

des ãs crianças de ô a 10 anos» que chegarem até 16 horas. £*
A entrega dos brindes será feita pela

CHIMPANZE' "CATARINA"

RUA PEDRO I, 25 PRAÇA TIRADENTES
HOJE — O filme do genero "Só para adultos"

CARNE BE TODOS
PROIBIDO TARA MENORES E SENHORITAS

2.*-FEIRA : — O filme realista
A DERROCADA DA VIRTUDE

(L 23695

CAZARRE' — ELZA — DELORGES, ESTÃO APRESENTANDO PELAS ULTIMAS VEZES,
NO R I V A L-T E A T R O A PEÇA CÔMICA "A Dl T A D O R A QUE HOJE
VAI A' CENA EM VESPERAL, A'S 16 HORAS E A'S 20 E 22 HORAS.

Ssxfra-Feira : — "A MULHER QUE SE VENDEU". Estréia de DÉA SELVA

MARIA
AMORIM

IRMÃOS
CELESTINO«r

de VIRIATO CORREIA
e CHIQUINHA GONZAGA

ÍL 30337

RECREI
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CQMERCIO 
E FUNTAPsTCAS

CAMBIO LIVRE
O mercado de cambio Hvre es-

teve, ontem, em condições cal-
mas. , „Os bancos sacavam sobre L>on-
dres a 82$800 por libra c a 16S880
por dólar e compravam a 81$o(X)
e 16?680, respectivamente.O franco regulava a $788, a
lira a $900 e o escudo a $78o. á
vista.Assim, o mercado se manteve
durante os primeiros trabalhos.

Na reabertura, embora inalte-
rado, revelou-se accessivel e nes-
sas condições fechou mais esta-
vcl.

BANCO DO BRASIL
banco ansou a seguinteEstetabela:

Londres ....Nova York. . .
J balia . . . . .
íispanha. ...ParisPortugal ....Alemanha (M.

compensação).Holanda ....SuiçaBélgica ....Buenos Aires. .
Montevidéu. . .

A'82190016$050
vistaa 82$800a 16$880

$700$755
5$300fl$2203S8902S8655*1909$240

As taxas extremas afixadas
pelos bancos estrangeiros foram
as seguintes:

do-

PraçasLondres ....Paris, franco. .
Nova York do-larPraçasLondres .Nova Yorklar . • .Paris. . . ,Italia, lira . . .Alemanha:Iteichsnmrk . .
Verrechnungs-mark ....Registermark. .
Áustria ichclim)T. Slovaquia. .
Portugal (cs-

cudos). . . .
Províncias . . .
Espanha .(pssí-tas)Províncias . . .Balgica franco(ouro). . . .Bélgica franco(papel) . . .Hoianda (fio-rim)SuéciaDinamarca. . .Polônia ....Japão SuiçaBuenos Aires*pcso). . . .
Montevidéu ipa-

£0) ..... .
Cabograma:Londres ....Nova York tio-
larTaris, franco. .

A' 90 d|V.
82Í700 a. 82$900

$785 a 5787
I6Í850 a 16$870A' vista82(800.a 83ÇOOO
16$830 a 1G$900

$788 a $790$900 a $950
6J800 a 6Í810

3Í650 a3$17v> a
$000
$756 a

593003Ç7003S200

$705$770
— 25300

2$8C0 a
$572.a

25870
Ç574

9Ç190 a
45(275 a FIS2004$28.j3*715— 3 $2304$36J3.?üD3 a o ,*800

— oícod
82Í900 a 835100

1GÍ0301G5910 a
$791a

MOEDAS EM ESPECIE
Regularam no mercado onlein

os seguintes preços-para moe
das papel coU-angeiras em cs-
pede:
Peseta (Espanha)Peso uruguaio. .LiraFranco (França)Franco (Bélgica)
Franco (Suiça) .Guindens (Holan-da)Kionci (Sue-
cia)Noruega ....Dinamarca . .Dólar (N. Ame-rica) 'Dólar (Canadá).

Reichsmax-k (Ala-manha (praia)
Chelim (A u s -

trla) Coroas iTchcco-
Slovaquia). . .Dinar (tíervla) .Lei (Rumanta) .Marco (Finlan-dia)Ziot.y (Polônia) .Yen tJapãoiPeso (boliviano).

Peso (chilenoi. .Feso paraguaio .Escudo (Portll-
gal)Peso (Argehtl-na)Libra (Peru) . .Libra (Inglater-ra)

Venci.1*00091100
«00$703£5303Ç850

Comp
5500C.jBOJS»800S770
Ç51035700

VIAÇÃO AEREA SÃO

PAULO S/A
(VASP)

Viagens aereas diarias entro Rio e S. Paulo
Para passagens^ correspondência, en-

comendas e informações :
AGENC!A — EDIFÍCIO REX — TERREO

Fones : 42-2594 — 22 8582
(Oim

Alemanha . .
Portugal . . .Bftlglca . . .
Buenos Aires .
Montevidéu . .

Cüôograma:Londres . . .
Nova York . . \

35320.
$505 |i»àao!3918563180

SS$700118380

PRAÇAS:
55J805

GAMARA SIN«jx»JAL DA BOJJÔ-
DE FUNDOS PÚBLICOS DO

RIO DE JANEIRO
Taxas médias de cambio do dia

10 dc DezembroA' vista
Oficial Livre

LondresParis. '.....Italia. .....mernanha (relcbs-mark)Alcmanna »r. *-
mark." " " " "

Alemanha (Verre-chnungsmark) .
.Me.úaíiliu (Untor-stuezungsmark)Portugal. . . .
Bélgica (papel). .
Bílgica (ouro). .
Espanha ....Su'.çaSuccla . .. • . .
Noruega. ....Dinamarca. ...Tchoco-Slovaqula.Noya York. . . .
Montevidéu ...^ut;aus Aires ipe-so-papcl). . . .
Holanda . ...

825691$788$008
—• 65300

4 *>346
33CO3 5Ç303

35G35$762
93022^19105884

55001038860?200

J.ipào.rtumama.Canadá .Áustria .
Chile . .Polonla . 1

4Ç8ÍU9$177i:mõ

3fl7;
3 í-5 3

MOEDAS
Libra ....Doiar . . . . .
Tranco . . . .
1'Yauco suíço .
F.-unco .Eccuclo . . . .
Pcí-O argentino
Pslo uruguaioPc-lo chileno . .
Relclisraark . ,
LiraPeseta . . . .
Florim . . . .
aioty ......

£2*50013-1909
«7C3*877
$o60$7094*85281900
Ç0C00*371
$3633Ç1020*1003?012

TELEGRAMAS
SERVIÇO IÜ3PSSU1AL DS5 CON

TELBURCiO LIMITED B DE
_ NOSSA REPORTAGEMti/S• ' DIA 11 DS OrZKUVkQ

0-5100 8Ç800
45UOO•1 iOOO3S700

17>00016;500

4 ^UOU3.Í7ÜU35200
165800l(j$0D0

3?G00 y.fiOO
3S200 3Í8D0

5J00.^400.VI-JO
$1003 ílOJsy.ioo
$700iOOJ

.*330S3j0í>030
Ç3&Ui.V'C0 JõSOoOSG03ífôüO

$770 Ç750
4JOOO40S0Ü0 4?3D03Í«00(J

823800 B2«000
OURO FINO

O Banco do Brasn declaroucomprar o »uro Ciiiw em barra un.moed*do a r?zho de 18Í30J, porgrania na oase de mil mlleoi-mos dc ouro fmu
MOEDAS EM OURO

Aj3 moedas abaixo vcndidai
pelo acu pc&o lesai aenam adqui-ridas nos seguincep valores apro•Mimados:O dólar  27*520A libra 133S300O franco francês .... 5*330O franco suíço  j$350E' preciso tomar em eonladesgas^' q*ie varia multo e que*6 na ocasião da compra pode«cr avaliado a razfto de 183500 porgrama, no t. -.~co do tírasu porque*este n&o compra moc^a? cujo tipooferecido nao seja o 6o amoedadobase de 1 oooil 000

OURO COMPRADO
O Banco do Brasil comprououro fino na quantidade seguinte:

Ontemi* i a 10.
Gramai5.761.0M179.853,961

At«o<Ut 11. 183.614.975
AGIO DA PRATA

CASA DA MOLDARegulam, (te uov* cieliDerav&o.ma Caaa da Moeda, as 6egulnte&
percentagcno parà a comp.n daimoedaa da prata dos antigoscuahot:D» Monarquia 180Da Republica 11J°|»Prata fina em barra, grama (340

Paris. síLondiesfi'3. por £t . .LicDOit. üjL«,3drcse^c por X . .
ll.-.lia Si Lunclres.5 lir.i por £. . .tj Ljucí:'CS

pcs. por t. . .Nu a Yt.ru s.Lonr
d;-C3 dei. por £

TAXAb DC OtfclCOÍI-IO NOS ÚANCÜS;
ua lngicterra . .Da França. . . .
Uit Ual;a . . . .u.1 • -L)a .\lemaabaDc Londres ü m. .t compra . . .t venda ....Titulo* brasi-LEIEUS;
Fundlug 5 °.°. .
N. Fundlng 1930
Conv. 1930 t °;°
Emp. ISCO 4 o,o
l«'uvidinpf d^ 19319 Oj° . . . .I5:.taduaibíLi. Fcdirul ú °jj
lio de Janeiro1027 5 . .Para oBaia 1025 5 ô»6
TituLce üivra-soa:BanK oi Lon-

lon & EoulhAm:rican Lta.EkrtSiu.m IrAo-
tion Light *Power Co. Lt.

Brasiiiau vvanantFinancc Co. Lt.
tloi .1 Mall tít: araPac^et Co. Lt.
Impcnai Obsmi-cal Ind. Ltd.
Lrfjpuldina Rall-.way Co Ltd.mes 7.038 . .Lloyd Bana Lt.•A" Sharoi. .Cabies A: Wire-less Lt ("B"Shares). . . .Rio ae JaneiroCity Power Co.Hio Four Mil rs»sc OraneriesLtdS fauio RAU-wall Co. Ltd.Western leia-

graph Oa. Lt.Ot o"Stock .rtlütos ÍST**N-geiros:Emp. de á^êrrabrlt 3 1,2 ~ ~
ex-JurosConsoi 0 1

ICõ.lã' 103.15
UO-OO 110-10
03.10 03.17
N.cot. N.cot.

4.00.50 4.00.37

BySoDo
o alllvlo Immedlato

dm INDIGESTÂO
»•• €/« ACIDEZ

Ont.2
4 1|26411;328 161.8

Ant
2464£7;C'J8 1C1,8

07-10-073-0-021-0-021-13-0

97-10-078-0-020-15-024-10-0
63-0-0 61-10-0
:3-10-0 28-10-0

20-10-03-0-07-0-0

6-1C-0

18.62
0-1-6

23-10-03-0-07-Q-O

6-7

0-1-9

725*000725(000
17050001713000172SOOO172$500173SOOO173$000

9230001105000
18860001883500

A exlstenela fica assim dlstrl
buida: Saces
Livre, onteto. .... 2.166.306
Idem anterior .... 2.181.400

As saldas verificadas ontem
foram: 15.085 saoas para a Europa
e 150 para o Rio da Prata, em um
total de 18.135 sacas; os embar-
quss constaram de 47.741 sacúa de
café.

SANTOS — N.. Bolsa Oficial
de Café foram ontem registradas
veüdae a prazo, contrato "B"
(tjpo n. 5. duro), em um total
de 7.500 sacas, contra 27.500 no
anterior, fechando o mercado flr-
me, com as seguintes cotações:

Ontem Ant.
Bnt. em Dszsmb. 203400 195725
Idem em Janeiro. 203300 198675
Idem em Fevereiro 208250 193800
Idem em Março . 2D8330 193800
Idem em Abril. . 208300 .133873
Idem em Maio. . 203400 19S750

ALGODAO
UVERÍOOLO aigod&o jisponivei Brasileiro

fechou ontem estável e em alta
de . 04 panes por libra.
S. Paulo "fair", ontem. . 6.11
Idem Idem anterior . . . 6.67
Pernambuco "falr", ont-ab 6.56
Idem idem anterior ... 6.52

O- dlsp'on;vel norte .americano
fechou em alta de . 03 penoe
por libra."Fully middllng", ontem. . 6.93
Jd?m idem anterior . . , 6.88

O produto norte americano no
termo acha-re em alta de . 01
a . 02 pencc por libra.ontem *nt

,-u. y itt:ddl nj':Knt. em Janeiro. . 6.69 6.68
Idem em Março . . 6.70 6.69
Idem em Maio. . . 6.63 6.67
Idem cm Julho . . 6.64 6.63

?tOVA 1'ORK.
O produto norte americano no

mercado a termo no ultimo fe-
chamento mostrou-se estavol, ha-
vendo nas cotações alta do . 12
a . 15 cènts por libra.Fec. Ant•American middllng"Uplands 12.08 12.84
Ent.-em Janeiro. . 12.40 12.28
Idem em Março . . 12.38 12.24
Idam em Maio. . . 12.24 12.09
Idem cm Ju'ho . . 12.07 11.92

PERNAMBUCO
Aa condições deste mercado elo

de frcuxldio, cotando-Bc:Ontem Ant
Primeira 15 quilos:Vendedores

estaduais:5 Minai. 1:000$ 7 °|»
port. (0625). . . .

50 Idem idem (10246) .
328 Idem de 200? 5 o;»

(1984) 7 Idem idem Idem . .
15 Idem Idem Idem . .
33 Idem Idem Idem . .

1 Idem Idem idem . .
20 Idem Idem Idem . .
29 Pernambuco 1008 6°|°

port. c|Juros . .
Rio 100» 4 0|» port.1 S. Paulo 2009 5 °|°
port155 Idem idem idem . .

38 Idem Idem 1:000$
°i° (unlformlaa-das  027*000

36 Idem ldsm idem . . 9235000
60 Idem Idem idem . . 9308000"Bouus":

H0:0008 "Rotativos" do
E.S.Paulo S|0-2-0 045300%

OurioAçora uos estados:
Tes. de Minas 500$

o.o 434S000110. Idem ldsm 1:0008 . 8JOJOOO
AÇÕES Dr COMPANHIAS

500 Fabr. Colombo S. A. 2008000
340 Sul Mineira de Iple-

tricidade, preferen-• Ciais  2155000
80 D. de Santos nom. 2105000

1 Idem idém port. . . 2278300
DtBENTURES:3 Comp. Ds. de Santos I94?00i

ÚLTIMOS LANCEStípolicp.8 tf* União:
Div Emissões

port. 5 ojo. . — 7738000
Emp. 1903 port5 o|o. . ... 7308000 738«i000
Rodoviárias 50," 7258COO
ReajustamentoeeonovticoC;5 sem. venc. 8408000 835Ç000
Cj2 sem.' vanc. 7735000 77C$000

Obrigações do
Tesouro:

Compradores. .
Entraram . . .
Fie. a safra em.A exlstenela

. 535000 53JOOOOntr^m Aiit800 7:040.100 39-. 300Orça por 29.700
sacos, contra 20.400 no anterior

A existência orça por 20.400
sacos, contra 29.230 no antorlor.

No nno passado orçava por30.000 saoos nesta data.
A exportação vericada ontem

foi: 101 fardos de 180 quilos parao Rio de Janeiro.

ACUCAR
PERNAMBUCOO mercado dt açuéar mostrou

se ontem firme, vigorando na
Beisa os tejuiutes e:ctr«mos por15 quilos: Ontem12(0001182601092509100075000

9*000 a 0820088300 a 6950ÔAnterior>428000

Usina 1». .Idem 2*. .Cristais. . .Demeroras .3a sorte ,. .Somenos . .Brutos secos
Usinas l*. .Idem 2* .
Cristais. .Dèmefaras .2» forti» .Somenos .Brutos secos

SiCJt S.cot.
2-2-4'/a 2-S.1U

42-0-0 42-0-0
3-3-0 3-3-C

6-0-0 5-17-6
0-JC-6 0-17-0

1*19-0 1-19-0
63-0-0 83-0-0

105-0-0 105-0-0

0.0
o o 108-0-081-10-0 107-17-681-7-6

. P*OÒO. 8-9300Ontem13.400

11826010825098000
793009920088500Ant13.800EntraramFioando asafra em. 1.306.800 1.208.400A exlstenela orça por 927.300

sacos, contra 1.013.800 no ante
rlor.No «no passado orçara por1.000.0C0 de cacos nesta data.

A exportação ve.lXloada ontemfoi: 78.010 sacos para Santos,
18.000 para outros portos do Sul
do Brasil e 0.000 para porto3 do
Norte do Braall, sendo todos de 60
quilos.

port.port.port.

BOLSA

CAFÉ
NO«A ÍUMK

O mercado a tsrmo à ultimahora mostrou-se ô'jtnvel. eemio aôseguintes as ultimas ofertas dccompra:
Ent. em DezembroIdem cm Março .Idem cm Maio. .Idem cm Julho .As ofertas detraram alta de

Ontem U.fecC .93 6.920.88 C 786.97 6.83. 7.04 0.92ontem dímoin-01 a . 12 no

(C 53886

CAMBIO OFICIAL
O Banco do Brasil afixou paracompra de cobertura* a talMia•egumtePraça»Londres . ,ífora YorkPraçasX^ndrrs . .Kot» YorkP*n« . . .

Sais» j. a Í

90 d T.539550111330A* vista558650118350«5252*605

novo contrato A, cents por libradesde o ultimo fechamento distemercado.
LONDRESNo mercado db disponível fo-rara as seguintes as ultimas co-taçôee em ptnce por 112 libras:Ontem AntPara tipo superiorSantos  45.5 43 6

(dem Idem 7. R'.o . . 45,- 40j-
SANTOS

O mercado do disponível fechou
ontem firme, nas seguintes ba-ses:Tipo 4, por 10 quilos. . . 239100Anterior * 21 $900As entradas orçaram por 32.646sacas, contra 13.011 no anterior.

O mercado dc Títulos funcionou,
ontem, em condlçOos bastante anl-
madas, reallzando-se negocio»aproclaveis nos valores em eviden-
ciaAs npolicos ao portador fico-
ram estáveis, com a» municipais
cm boa posição de firmcr.a.

Regularam cem alteração as do
Reaju&tamcnto e calmas as obrl-¦jaçoos do Tesouro Nacional e os
d; Minai Gerais.As apólices sorteavclt eotlwircmfirmes, tanto as d» Minas, como
»-> do Rio Orand:. mantendo-te
estáveis as de S. Paulo t Per-
námbuco.as açôcs ds bancôs, assim como
os outros vjlo;ei tm atividade
continuaram calmo*:, como se vêda« vendas t ofertas adiante.

VÍN D Aa 
"ITBT 

U AOA3

Emp. 1921
Emp. 1930Emp. 1932(Ferrovias . .
Municipais:Emp. 1904 ouro
portEmp. 1904 ouronomEmp. 1908 port.Emp. 1914. . .

Emp. 1917 port.Emp. 1920 port.Dec. 1535 port.Doe. 1933Dec. 1999Dec. 3204Dsc. 2007Dsc. 2093
Dec. 1948 . . .
Dec. 2830 . . .>hces tor-eaveis:Mun. 1931 port.Rio populares1009 4 V. •
Portv. Alegre.3 1j2 °i°. . .
M. Gerais 1634

Oj°S Paulo, 1 9335 «1°. ....Pernambuco 5°|°
Paraná 5 °|° . .
Municipais dosE3tados:
petropolls 1918Apu^USJ a-
duaií:
M. Gerais ant.

5 °i0 nom. .Idem dee. 6 ôj
port. . . . .

M. Gerais dec.
oo ... .

Obrigr.çõe3 9 °.°
B. Horizonte 70i°
o Paulo, uni-

fonn. 8 o,o, .
Bônus rotativoa
Rio 1:0008 8 «l«
portRio 600» 6 «l»
nomE. Santo 1:0009

o|<> . • •
E. Santo 1:0009

8 °i° . . • -
Bfl7»eo3:AçõesBrasil ....Eoavlsta. . . .

Mercantil . . .
Funcionários. .
ccjaevcio . . .
português port.português nom.
Regional . . .
Companhia! deítguroí:Bagrea ....Guanabara . •
Confiança . . .
Companhias Bftráda de ferro:M. s. jeronimo
Paulista. . . .G de '
Er.peracç* . . .
Manufatura . .
Corcovado . . .
America Fabril
B. Industrial. .
Petropolltana. .
P. Industrial. .

Companhia*dwcrsat:D». Santos port.Da. Santo3 nom.
M. 4i Blatge .
R. Lourenço .
Federai oe Ele-

tricidade . . .ucoenturcsiB. Artes . . .
Edtflcadora. . .
Ds. de Santos .
S. Helena . .
P. Industrial. .
Manufatora . .
Antartica Paul.
Ind. CamplataN. America .
M. Municipal

1:005ç0001:OO3Ç0C0
1:0309000 l:03590c0— 1:000$000

— 425(000

1408000140*000'1409000
139*000

1609000157*000
16&SOOO159ÇOOO

400S000133^0001379000138)000135900018280:19130001549000

Armasens T-egulodores
Mineiros . . . . .

Total • • • • •

ldsm ano passado . .
Desde 1° do mês . . .

MídiaDe 1° de Julho . . .
Média . . . . .

De .1° de Jurio do tno
passadopassadoRrverttdo ao "stook"
desde 1° de Julho. .
Embarques:

Estados Unidos . . . .
África •••••••«Euripa .»,•••••

Total • • • • •

SACAS11.70351.2585.1251.133.3886.868
1.550.2221.538.52J

14.366

ISACAB9.239255.575
14.859

Idem ano passadoDasde o 1° do mfis
De 1° de Julho. .
dlem' ano passado"Stock"
Consumo local . • • •
Doado ........Cate retirado do mer-

cado pelo D. N. C.
Existência ......Idom ano passado . .

SACAS40258.314839.7931.490.229685.009500

DIRETORIA GERAL DE ABASTECIMENTO
CARNES VERDES

MATA13QURO SANTA ' 

684.569515.376
EMBARQUES DE CATE"

Em 11 de Deaembro. SACAS
1 Montevidéu:Norton Mêgaw 4 C. Lt. 101

Buenos Ãlros:Paiva Nunes & C. 150
Havre: . _E. G. Fontes & C. . 1.4ü8
Casa Blanca:Castro Silva & C. • 63
Dunquerque:

Caatro Silva &. C. • 3*5
Total  2.187

OPERAÇÕES A rERMO
O movimento de café verificado

na Bolsa de Mercadorias, ontem
foi o seguinte:

1' BOLSA
Contrato A (abertura)

19180001538000
i33?o:o

1665000 1659000
1109000

539000 529000
1713".00 109$000

íasfcoo
1301000

1888503.01*000

177ÍCOO 1739000

— 8259000
6009000 5989000
728$0008358000

928Ç000949300
8459000
3209000
8208000

725103083090007309000
0239000

MesesDezembro .Janeiro . .
Fevereiro .
Março . .
Abril . .
Maio . .Vendas -

Mercado

Vend
. . 199425. . 198100
. . 188800
. . 188450

. . 18$425
. . 18^360¦ 6.OCO e&cas.— Firme.

2* BOLSA

íxmp
19$400199100188700188415185500
189275

I T- I I
I rota) .Vendida Vcr 'as I IEspccie cH -1 em cm I Rejet?. I Pregos

I tanca <S Dingo Santa Cruz I ' I
ll _
~ i1 I

Bcls ..... 410 1713,8 2?,3 2!4 51 1$460
Vitelc . ... 44 20 rt 1$500
Suinos .... 83 571|2. 27 1;2 3$200
Ortnos .... — —
Cnprlnos ... — -. —

MATAJ30URJ UK .UVA IGJASSl.
I • I

| Total iVendlda Vendidas IEspacia I da Ma-1 em para os . Re]elc. Prago?
1. tan$a S. Diogo Suburbios I

I I
Bois . . . . .1101214 28 2|4 73 1|460' b'3los ... .1 271(4 18 81|4 1|600
Suinos ... .| 13 ( 4 3$000
Ovinos . . . .| — | — —

 ——I— ———
MATADOURO Dia . lENDES

j .111 ro-ai IVendlda " ,,r" I _•¦ , 1 „Esn«H« I da Ma-' em para os ¦ I Rejei?. i Presos
I tanc IS. Dlogo Suburbios j

  I I
•—r f— : i r
Bois ... .1 285 I 76114 1813|4 1$460
Vltelos . . . 107 ' 6512 41 114 1|4 1$800
Suinos .... 19 131[2 5 li4 1|4 2$900
Ovlnos .... — ~"

irnmSmmmmSESmSmm
Obserrafio — Poram para D. Clarr. 20 bois.

MATADOURO OA PENHA
•' 1 ' |1'otat IEspecie I da M»-1 i Presos

l tansa j

?¦ -- • * • • is = - 15600
fes:::: ie - - 3*2°°
Caprlr.OE ... — —

enrga vários gsneros;Marçal.N. 1.868 — D<? Port Arthur —
Porjuetc americano "Ocidental";
ear^ía oleo e gasolina; ao Sr. Abe-lardo Barros.

N. 1.887 — De Estocolmo —
Vapor susco "B. Francisco"; car-
ga vários generos; ao Sr. Pena
Botb.

RENDIMENTOS FISCAIS
ALFAND&GA DO tIO ÓB J«WHaJ5Ò
Rendimento de ontem:Em pap-sl . . . 2.007:è89»000

Do 1 a 11 do cax-
rente ....

jin- lanai oerloeiode 1935 • • • •
Diferença a maisem 1936 ....

16.445:1469400

11.817:585*50©

>.627:590(900
O AIS DO PORTO

YYAVVOS B rrQtrrKAfl EMSAacAçficaATRACADO« KO CAIS

Contrato A (lochamento)
Meses Vend. Comp

Desiembro . . . 198475 19Í400
Janeiro. • • 199700 198250
Fevereiro . • • 18Ç900 183373
Março .... 188700 183700
Abril .... 189575 189473
Mdlò . . . . 189430 189100

Venclas — 12.000 sacas.
Total do dia — 18.000 sacas.
Meioado —_Firmc.

MERCADO DE
AÇÚCAR

Continuava o mercado de açu-
car, ontem, firme e com 03 preçosem atitude de alta.

Comtudo, não sprcBontaram no-
va alteração nc-see sentido, tam-
bem nào te registrando negoclos
dc maior vulto.

MOVIMSNTO DE ONTEM
3009000
7909000

— 6189000

3709000

529030
108803002Ç003

450900020080003809000

93-90002109000

70«0002839000

300JÓ-00

211^00020830004303000

5939000480300001900021890001039000
2009000

380$0001359000

21290002158000603000250100033SS00013090002859000

223*0002GOJCOU

— 1:3009000

APouets:Gerais:84 Dlv. Fmlei&rt 1:00095 °(° porl. . . .40 Idom Idt-iu idem . .163 Idem itíem id»m . .Iteajus-tamcnlo 500$i o,o port. c,2 sem.vencidos33 Idorn 1:030$ . . .63 Mtem ideui c j sem.vencidosOar.JOAÇO£a OA UNIAO;5 Tes. Nacional 1:000$7 Oj® (10211. .710 Idem idem (19.^2)10 Idem ldsm idr.n .MnriicirAf .20 F.oip. 1914 po;*t. . .682 Idem 1917 ....44 luftm 1920 ....Dec. 2093 port. £ V100 Idem 7 ° o 2027 . .
50 Idem" 3264 39 Emp. 1931 port. .
15 Idem idem idem.. .Mcnicipais dos estados :

4 Pref. Petropolls 20097 °}o port. (1921) .
33 Pref. Porto Alegre

50| 3 1[2 <Y» port. , .

7739030776S0007789000

377ICC077j*000
835f000

1:01050001:025$'j001:027$ü00
1381000138/000137?0.019190001533C00159950013590C0168|000

1759000
52|000

2169000
198Í0001309000

215800013500001915000
— 1039000

:21080001958000
1:0509000

192SCOO1105000
210^000

CAFÉ
O mercado dj café disponível es-

tove, ontem, em condições tuaten-
tidas, mas, rijularmente movi-
mentudo. eom procura aprcclavel
para novas aqulslçóes.

Cotou-se o tipo 7 A bate de
192400 por 10 qullcs. na taboa,

Venderam-<i'Ha abertura 3.133
sacas e durante o dia mais 1.345,
no total dc 4.480. contra 0.203
dj vespera.Oj embarques verificados foram
desenvolvidos c nfto se registraram
novas entrada*.Fechou o mercado eom o movi-
mento estatlstlso seguinte.

MOVIMENTO DE ONTEM
COTAÇOtt

Tipo • 10 quilo*N» 3 •• •• •• •• •• •• 219400
H.  2099.0
K. 5 •• •• •• •• •• •• 209400
N.  199H00
N.   .. 19J400
N.  189900

Mercado — Sustentado.
Vendas do dia — 4.480 sac.3.No ano passado tipo 7. . 109800

Pauta semanal ..... 19930
MOV IMENTO ESTATÍSTICOANTERIOR
Entradas: 0ACA»Leopoldina (Minas). —Leopoldlna (Rio)... —Marítima (Minas) . —Marítima (Rio) . . —Marítima (S. Paulo) —

Cabotagem (Minas). —
Regulador do Estado do
Rio —Armazém Ro;. Espirito
Santo .......

Saco*1.0003.160
4.106
5.21820.072

ENTRADAS •'
Pernambuco . • • •
Campos ...•••

Tôtal . • • •
Saldas ......Stoat" atual ...

Mercado — Firme.
COTAÇGES

Qualidades Por 60 er?ifZO£
Branco cristal. . 5G90C0 a 57ÇOOO
Dsmerara . . . 529000 a 53$OCO
Mascavo . ... 379000 a 42ÇOCO"mercado 

DE 
~

ALGODÃO
Esteve o marcado de algod&o,

ontem, em condições ihUlto movi-
mentados, toas, com os preços em
dsclinlo.• Os negocios encontravam assim
margem para ,e desenvolver e o
mercado fechou relativamente
animado.mjviMENTO DE OHTTM

BKTtAD* "t

138000. Manteiga, Interior, quilo78000 a 89000; Milho, 60 quilos,vermelho, 269 a 278; amarelo
Í49 a '2bf, mesclado, 214 a 22$0'UU.
Polvillio, Norte,* quilo, $6u0 a 8700;
6UÍ, «60u a tfoou. xàpiocai qui-iu, 88UÜ a 9000. Toucinho, quilo,mineiro, 29800 a 2990b; paulista33300 a 384'JO; e fumelro, 49 t
4J1U0. Xirque. nacional, quilo.a 257uo; patos e manias,
mineiro, 284U0 a 29600: Sul, 2J300
a 29700. fubá mimoso, 20 quilos.159 a 183; extraflna. 60 quilos28$ a 3090J0.r-** OI> ¦ »
Junta dos CorretoresioJiCUlts L(Uc vi-

goraram na semana de 30 d& No-
vembro a 5 de Docembro.• á'CCÇO ..

Mimmu

Paraíba ......
Santoá 

Total ....
Saldas "íitoeis." atual . . .

aiívcadi — firme»

03

asuai un^a-aAia:

Nacionais dl-v«srsas marcas
»|0., .v. . .
d^ÚUDAO CM _áAMA:
tpiore Kinga:Sarido, tipo 5 .
>.aeUj uito.»

Coara, tipo 5 .
ÍUJU. ^urtd:
Matas, tipo 5 '.
PaulUt. tipo 5.

AOUARDt.NÍE:De Parati . . .
De Angra . . .
De Campos . .
De PernambucoÁLCOOL.
De 43 graus . .

AJw* Al A .
Nacional . . .

Dlv. «parjas • •ALMuH.
Nacionais . . .
ISstrauselros .

AAiUM.
d r 11 n a de 1*

(agulha). . .
VCi ... uc *- (ãgu-lha) ....Especial. . • •
Japonês, esc. -
Idem da l» . .idem de 2» . .
Idem de 3* . .

AyUi. A*.
B. Cristal . . .u. amarelo . .
Mascavo. . . .

JtUtS, osseo Ojcasoc

879000 569000

10' quilo*
529000 529500
439000 • 439500

De outratí qua^-. dades . :.
Ekv* mati:

Parana t Santa
Catarina • •
LOMBo;

Minas ....Do Sul ... .
Manteiga:

Do interior . .
Oo Sul . . .

Milho:
Amarelo. ,V ermolho' tete) .
MescladoULROi" .

Barrica
. 10J500 129000

QUUC2S900 33000
2ÍÕ00 2$7 00

QU'ioNominal

60 quilos24Í000 ¦ 238000
(ca- 2350002.13000

275000229000

42900046$000

1309000

4803309000

. 4*3900043$p00
180f0001809-001509000

lltróí.313fOCO
UÍUIJ^

9350 «380

•10 tr5$000 109000
10^010 1*9000

«O quilos
1009000 103800-1
90900088*000
743000729Ó0O689000609000

939DÜU0J9176(000749»XJ68900U,62Í0C0

• De unbaç&i
Em barril. . .
Em latas •

, - . ' • iVjt-v OU ¦«
Caroço de algo-

dáo nacional.
Idem iderar.ei-traugeiro . .t^OLV ilho:

unas rtio e
Do Nortê . .
Do Sul . . ,

imericaní o )
verssa mi'cas
4Ub«Jtb.?a.ui:ra u po"Rlisno). . .

l'ipt. orüotí na-
cional. . • •
áAL.

Norte, grosso .
»oen» u» w. ¦ .
C. Frio. grossoldsm moldo., • .

pjv pruceden-elas. . ...
Toucinho :

Mineiro. . . ;
Paulista . • •
De fumelro . ..ÀAúWUÍ.
flaclonsl -

Do Bul:
patos, e manta.
Mineiro . . ;.

Quilo druto

Litrv
3860039800

29700
Nào ha
Quilo

435.231

QUALIDADESScTtdô:
(Fibra longa)Tipo Idom 4. . . . 1

üerlfio:
(Fibra nirdla)

Tipo Idem Ceara:
(Fibra uiédia)Tipo Itlem Mala:
(Fibra curta)

Tipo 3. . . .
Idem Paultttã:

(Fibra curta)Tipo 3 ....
Idem 5 . . . •

COIAVOES
Por 10 quilo.

539500 a 548000528000 a 529500

488000 a 4R933C-- 419300

Nominal39000 à 439500

Nominal429040 a 439060

489500 a 499000
433003 a 488500

MERCADO DE
CEREAIS

Regularam, ontem, as seguintes
cotaçOab para vendas por atacado:

Arroz — 60 quilo» — agulha
amarclto, 1009 a 1038: Idem brl-
lhado. 1009 a 1033; de 1". 909
9ci: especial, 889' a 909; especial
de Ia. 848 a 888; de 2*. 789 a 809;
de 3'. 709 a 728! laponês: espe-
clal. 749 a 769: de l'. 728 a 749;
2*, 868 a 68$; 3a, 603 a 629: sanga
369 a 389000. Alfaia, nacional, qui-lo, 9350 a 8380. Amedoim, 20 qullos. 209 a 309000 Alhos nacionais,
cento, 59 a 109000. Alplste. quilo.U700 a 19800 Banha: P^rto Al»-
gre, caixa. 2139 a 2209: Laguna.
210$ a 3129; Itajal. 2139 a 2258
Batatas, quilo. 9500 a 8900. Ce-
bolas, quilo, 3700 a 8800. Ervilhas,
quilo, 39 a 38200. Farinha dè man-
dloca. 60 quilos, especial, 29$ a
309: fina. 279 a 289: entrefma
195000 a 2090C0; grosí.1. 11S0 ha
Feljio. 60 quilo*, pretu eípccia.
509 a 519: bom, 469 a 489: branco
miúdo, 558 a 60J; manteiga, 629 a
639; muiatlnho. 439 a 439: amen-
dolm, nâo ha: fradlnho, nào h».
Lentilhas. 60 quilos. 383 a 403000
Llnguae, defumadas. 29800 a 3S000Lombo, porco, mineiro, quilo,?«900 a 39: do Sul. 29500 a 2*700:
Hrrva-mal? oa—ir r

*0 quliof53.-ÔOO 341000

Refln. 1» (es;tIdem 1» . .
ldsm 3» . .tíAGA^HAO:
Especial . •Superior . .Escamudo . .UAíJHa;

P. Alegre . .Laguna. . .Itajul . . • .l> ai atas:
Nacl-nai, e > in-

terior . . .
Idem do sul. .

CMWLAS:
Ntclonal . .w* ATS;

Ern grio tipo 7.
Tonado ús lk •
Idem de 2* . .

rAau.tíA oamandioca:
Especial . . .FinaIdem entrelina.tuetu *(twb.-aruu esrarco:
Moinhos Nacto-nais. 35 lí». .
Remoldo. 40 Ws.
Parellnho,3S ks.
Uermen, 4U Ws.

IfamiNHA ea
_ rntooi

1» qualidtde .
2a qualidade. .3* qualidade. .
&etr.ollna . .Fnjto:
Preto especial .
Preto bom . .
Manteiga . . .
Bra..co nacio-cai ....
Idem estrsn-

geiro ....Enxofre ...Amen d,'-r. . .Fradlnho ...Mulatinho. . .

> —

Nominalo Mc ua<WliUL 19300
$0009800

58 quilos220^000 2JÒÍ00J
kuu.OUO 310)000
1709000 UüSOOO

Quilo60 quilos2109000 2209CO02109000 312$000
215$000 2208003

QUIlc
9503 9000

^Uilo
9700 9800
10 quilosQUUi.199300 199500NominalNominal

áo -uno#
299000 309000279000 28(00010)500 2099COt>iac na

.¦ 1000.. S305
$7008650

Caixa

«0 quilos .179100lõ<$o«Ji>15900Q—• 169200

9800
298003930048000

3U11C29400
2930023300

3800
299003940049100

28700
2970029600

85 quilo*
8)5000970089303

99000109200OSOCO

44 quilo?47900,
.469000439000

«0 qul'os539000 51900045SOOO 48SOOO629000 659C00
55*000 6O3COO

Nio ha

43KPO 4M000

ALFANDEGA
GABINETE DO INSPETOR

Foi baixada portaria designando
o oficial administrativo Eul-Ico
Si.-zedclo Machado para substituir

fuuolonario de Igual categoria,
Jódoco Malta Guimarães, no ser-
viço ds rüvltio de despachos com
laeucào de direitos.Atendendo ás rôqulsiçôes lei-
tas e de acòrdo oom o disposto no
art. 23, do decreto n. 24.023, de
21 de Março de 1934, tol autori-
zada a entrega, livre de direitos e
taxas aduaneiras, dos seguintes
volumes: duas caixas contendo
pneumatioos para automóvel, des-
tlnadas 4 Embaixada da Repu-
bllca Argentina; cinco caixas, oon-
tendo mantlmentos, destinadas â
Legaç&o da Holanda; e um volume
contendo cigarros, destinado A
Embaixada dos Estados Dnidos da
America.Ao Diretor da Despesa Pu-
bllca foi solicitado o pagamentoda lmportancla de 8869000, que
comprtc ao Io csoritursrlo da Al-
f andega. Armando Quede® de Melo,
proveniente de diferença do ven-
cim»tttos a que fez Jus no mès de
üesembro corrente, no exsrclclo
interino do cargo de chsfo da 2»
eece&o.Ao Diretor das Rendas Adua-
nelras foi oncamlnhado o reque-
rimentô em que Cb. Ibrlllfeux «fc C.
pedem restituição da quantia ds
11:2079700, paga a mais pela nota
n. 20.7H3, de 1935.Ao Diretor Geral da Fazenda
Nacional foi solicitado o credito
dc 1109400 necessário ao paga-
mento da restituição de direitos,
do corrente exercido, que compete

firma soares Bastos & C.Ao presidente do Instituto
de Açúcar e do Álcool o Inspetor
comunicou haver designado o en-
cenhelro Afonso de Castilho Frei-
re para arquear 10.363.378 quilos
de gasolina esperada pelo vapor"Pan Aruba", a entrar neste por-
to no corrente mês, íom procí'
denfila de Aruba, gasolina essa
destinada á The Calorlc Company
e deverá ser descarregada para ot
tanques ns. 1 e 9 da Standard Ou
Còmpany of Brasil, na Ilha
Governador.
DISTRIBUIÇÃO OS MANIFESTOS

Km 11 do corrente.
N. 1.858 — De Miaml — Avião

americano "N C 1£»3I5~: carga en-
comenda; ao Sr. Valentlm Pô'
reira.N. 1 859 — De Hamburgo —
Paquete alemáo "Madiid"; carga
vários gêneros; ao Sr. Braullo Sa-
les.N. 1.EJ3 — D: Nora Tort

Em 11 do corxent«."Augustiií" — Praça Man*."Madrld" — Arm. 1."N. Prince" — Arm. á.;"San Francisco" — Ana. 9."Grete" — Arm. 4."Teneriíe" — Arm. 5."C. Sales" — Pateos 3j«."Erna" — Arm. 7. j"Camboinha" — Arm. 8."Graecia" — Feaes 8|9."M..Inglês" — Patco6.8|9."Brownlg" — Pateos 9|10.
(Bruyere" — Arm. 10."Alegrete" — Arm. 10."Cuiabá" —- Arm. 11.*'P. de Morais" — Arm. 12,"Italmbé" — Axm. 13."Aratan" — Arm. 14."Vesper" — Arm. 17. >"Angela" — Arm. 17."P, de Macedo" — Arm. 18."Antonio Carlos" — Arm. 38.

ímovimento do porto
ENTRADAS DE .ONTEM

Dc Rosário o escalas — vaporInglês Browning.De Iguape € escala — vapor na-
cional Itaipava.

De Estocolmo e escalas — vaporsueco San Francisco.De Cabedelo e escalas — vatxw
nacional Bocaina.

De Antonina e escalas — motornacional Buàrque de Macedo.De S. Francisco e escalas — n\0-tor nacional Alaide.De Antonina e escalas — motornacional Eva.
De Buenos Aires e escalas —

paquete italiano Augustas.
De Porto Alegre e escalas — va-

por nacional Butiá.
De Imbituba e escalss — vapor

nacional Itapcruna.
De Porto Alegre e escalas — pa-

quefce nacional Commda-ita
Alcútio.De Belém e cscalijs — vapor na-
cional MogL

SAÍDAS DE ONTEM
Para Nova York e escalas -- pi-' quetfi inglês Southern rrittie.
Paia Imbituba e escalas — pa-

queté nacional Itatiwsfa.i
Para Belém e escalas — oaqui-

te'nacional Pm ;?níc rlc:'Jo-
rcris.

Para Hamburgo — Da-
quctc nacional Cuiabr..

Para Gênova e esc&lsft — . na-
quete italiano Augualus.

Para Buenos Aires e escalai, —
paquete alemão Marfrid.

Para Imbituba o etrnias — va-
nor nacional Arataii.

Paru. I.iverpool e e»c»lns — va-
por taglês Browniiitf.

Para Republica Argentina e es-
calas — vapor sueco Graccw.

Para Buenos Aires e escale.?
paquete Inglês Northern Prtn-
cc.Para Baltimore e epcala^ — va-
por inglês Dalcroy.

Para Rio Grande do Sul e es»
calas — vapor inglês Bruycrc.

VAPORES ESPERADOS
S. Luís etc. "Três de Outubro" 12
N. Yorlc esc. "Mandú" .... 12
P. do Sul "Ana" ..... 13
Penedo esc. "Murtinho" . '. . 12
B. Aires esc. "Liparl" .... 12
B. Aires esc. "Alm. Jaceguai". 13

P. do Sul "Chul" 12
Man&us esc. "Aíonso Pena" . 13
Belém esc. "Barbacena" . . 1*
Southampton esc. "Arlanra". . *1
B. Aires esc. "Olympiôr" ... 14»

VAPORES A SAIR
P. Alegre esc. "Bocaina" . • • 13
S. Francisco esc. •'Venus-'. . . 1!J
Antonina esc. "Vésper" . . . I-
Laguna esc. "Asp. Nascimento ia
Antonina esc. •'Arari" .... ia
Aracaju esc. "AjsVi" ¦ •. • 1?
Belém eec. "Italmbé"'. . . . 13
Caravelas esc. "Com. Alcldio . 3 2
Parnaiba esc. "Cbul" .... 13
P. Alegre esc. "Burl" .... 1»
Havre esc. "Iilpari" . ....
Manáos esc. "C. Sales • • . 13
B. Aires esc. "Arlanza" ... 14
Antuérpia esc. "Olympier" . 1*
Hamburgo esc. "Alchiba" . . 1<»

do

ASSOCIAÇÃO BRASI-
leira de imprensa

SESSÃO DA DIREfrOHXA
Com a presença dos Srs. He-

lio Silva, M. Lu de Magalhães.
Pedro Timoteo, Raul dc BcrJ»
Reis e Pereira Rego e sob a pré-
sidencia do Sr. Herbert Moses,
reurüu-se no 4ia. 3 do corrents»
a diretoria da Associaç&o Bra-
sllelra de Imprensa.

Depois de lida e aprovada, sem
dobates, a ata da reuntSo mte-
rior, foram iniciados ob trtba-
lhos, tenuo o pretídéntô dàao
conhecimento aos demais d ire-
toros das &uas ativldadéj e»
prol da A.B.I. na semana linda.

Ainda com a palavra, o pre-
sldente fez entrega ao 1® Meou-
relro, para ser guardado no co-
Ire do um titulo do plano Lar
e Fortuna, oferecido ao patn-
monto da AB.X. pela EBipro&a,
Financial Standar Ltd.. com ee-
de nesta Capital.

Na segunda parle da seasâo
foram concedidas as «ftünUw
carteiras de jornalistas: Jacinto
Asular, d'0 Imparcial de Ma-
naus; Hcnflque L. C. de CaEtrô»
da Agencia Havas; Tomaz Ca-
tunda Sobrinho, do Diário Ca-
rioca: Geraldo Andrade, d 'O Es~
tarlo de Minas; José <H Ma#a-
Ihâos Carvalho, da Gazela de
Noticias; Ilelio Sodré. do orgirf
oficial da Camara de Comercio
e Industria do Brasil, e Abraão
Togo Machado, da Rffvutá aü
Semana.Terminada a sessão, dinglr^n-
se os diretores em companhia
dos conselheiros ao firablnete do
Ministro da F&Mnda, para em
audiência previamente mir ada,
fazerem a entrega ao Sr. Artur
de Sousa Costa das planta* da
Casa do Jornalista, afim t"1 se-
rem submetidas á aprov?ç5c do
governo e solicitar a desi^a^ão
dc um representante oue nrorn-
panhará a execucío da obra a
a aplicação da subvencá^
á AJ.I, de acordo com Os <ér-
mos do decreto n. 24.67$, dc H
dc Julho dc 1931.

B
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Prefeitura do Distrito Federal

Decreto do Poder Legislativo
DECRETO N. 135 DE 0 DE DEZEMBRO DE 1930Autoriza a abertura do credito que menciona, para pagamento doPESSOAL OPERÁRIO DA DIRETORIA DE TURIISMO E PROPAGANDAO Prefeito do Distrito FederalFaço saber que a Camara Municipal decretou, e eu sancionoa presenteResolução: .rArtigo único — Fica o Prefeito autorizado a abrir o creditode rs. Iu6:76u$üu0 (cento e noventa e seis contos seíecentos e ses-senta mil réis)', suplementar á, Verba II ("Diretoria de Turismoe Fropaganca"), "Pessoal", 2.°, da Lei Orçamentaria em vigor,para atender ao pagamento do pessoal operário da Diretoria deTurismo e Propaganda, a que se refere o anexo "A" que acom-

Sanhou o Oficio n. 2038, cie 5 de Setembro de 193G, do Prefeitoiterino do Distrito Federai.Distrito Federal, 9 ds Dezembro de 1936. — 48° da Republica.Olímpio ds MeloMario Piragibe
DECRETO N. 13S DE 10 DE DEZEMBRO DE 1936AtJTOSUA O -PRLÍuITO A PROMOVER A EQUIPARAÇÃO DOS CURSOS DÁ ESCO-LA SECUNDARIA 1E'CNICA BENTO RIBEIRO AO REGIME DO ENSINO Si-CUNDARIO FEDERAL.

O Presidente da Camara Municipal do Distrito FederalFaz saber que ela decreta e promulga a seguinteResolução:Artigo i.° — Fica o Prefeito autorizado, por intermedio daSecretaria de Educação e Cultura, a promover junto ao GovernoFederal a equiparação da liscola Técnica Secundaria Bento Ri-beiro, ao regime do ensino secundário federal, adaptando-lhe des-de logo todas as suas series atuais. \Artigo 2.° — Revogam-se as disposições em contrario.Distrito Federal, lu de Dsaembro de 1933.L.inani Cardoso, Presidente em exercício.
DECRETO N. 137, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933Autoriza o prefliío a permuxar com nagib malot os terrenosMENCIONADOS •

O Prefeito do Distrito FederalFaço saucr que a camara Municipal decretou, e cu sancionoK seguinte '
Resolução:Artigo i.u— Fica o Prefeito autorizado a decretar a rèposi-

ção, em espseie, ao cidadão Wagib Maluf, ao equivalente aos ter-reno.-; ns. 26 e 31,. constantes ua planta n. • 773, sitos á AvenidaEpitacio Pessoa, pertencentes ao mesmo cidadão, indevidamenteincorporados áo patrimonio -nunlcipal e alienados posteriormen-te pela Prefeitura.Artigo 2." — Para reposição em especle poderá o Prefeito uti-lizar-se da arca de 892m2, ua ¦ Avenida Henrique Dumont, cantoda rua. Visconde ue Piraja, e que conlronta com os lotes 9, 10 e14, do Projeto n. 1205, aprovado em 7 de Julho de 1933, de valorequivalente ao da area indevidamente alienada.Artigo 3." — Revogam-se as disposições em contrario.Distrito Federal, 11 ue Dezembro üe 1936. 43° da Republica.Olímpio de MeloMario Machado

Decretos do Poder Executivo
DECRETO N. 5850. DE 11 DE DEZEMBRO DE 1936Desapropria os prédios e terrenos necessários' a'' execução do tro-JETO DE ALINHAMENTO DA "RUA IGUASSU", APRO/ADO SOB O NU-MERO 1.701, EM 1 DE SETEMBRO DE 19il>.O treieiso ao Distrito Federaluonsicierando que e de utilidade pública executar o projetode aiuinamento da rua Iguassu, aprovado soo ou. iuil, e,u i debetemoro ae 1910;Usando das atribuições que lhe conferem a alínea "a" do

paragraio 1." do artigo i,u e paragraio a.° uo artigo 40 ca LeiFederal n. 196, de lu de Jaiicuro ue ljóo (Lui Oií^nlca puxa oDistrito Federal).íjecreta:Artigo único — Ficam desapropriados na fôrma da legisla-
ção vigente os prédios stfitóúiios ruxeòsavioa a execução do pro-jeto cie alinhamento da rua jguassu, aprovaao soo n. ViOlr eui de betemoro de 1916. . •

uiòtiito rídcial, ii de Dezembro de 1936 — 43° da Republica.OLÍMPIO DE IvlELO
Mario Mocnauj

DECRETO N. 5.007 D^ li DEZEMBRO DE 1936
RECOKUaUJ LOimAj-ÜKUS PuBLiCOS LA CiDADti E o Rio DE JA-NEIRO, Cúiul DENOi»I*NAÇO-Ji> OFICIAIS APROVADAS, AS UUAS "APÍSIBà",: E 'TINHA RA", E OS LUJRADOÜROS SITUADOS NO PROLONGAMENTO DAS

RUAS " JABOTIANA", "PIRAXUBA**SUMIDOUROn, E "IRAPIKA", COM' 1STAS MESMAS DENOMINAÇÕES OFICIAIS APROVADAS," TODAü MA 2o*CaRCUNSCRIÇAO — MADURLiRA.
O Prefeito do Distrito Federalijeanao aus atriouigoes .que a Lei lhe confereDecreta:' Artigo uniico — São declarados logradouros públicos da Cl-dade uo Rio ue Jane^o, uo acoruo cjiu o projeto u. iv>2, apro-

vado cm Lü do ivxawj ue .«&, e termos assiuauos em 2j de Junhode'193u e 12 ue uczcmoio de iü35, com denouiniãçòes onciaú apro-
vadas Uo — "x.ju Apeioa,o logradouro, anteriormente corme-cldo peia denominação uc rua ' a", que começa na estrada doBarro vermeino, 20 metros uepols do n. 4J3 e termina 11a rua
Irapiranga tiú metros depois da rua Jabotlona; "Rua Frnhára", ologradouro, anteriormente connecido peia denominação ue rua"ü", que começa na estrada do Barro Vermelho junto e depois
do n. <u0 e termina -xd.niju depois ua rua Irapiranga; e com asmesmas denominações oiiciais aprovadas de ruas: "Jaootiana", o
lograuouro situauo 110 prolongamento desta rua, anteriormente
cunneciuo peia ucnomln-çào ao iuit "O", passando assim a rua
Jaootiana u começar na tairaua uo Barro Vermelho, jiumo e an-tes uo 11. 4óu; rvmuubao lo^rauouio, situauo no prolonga-meiHO uesta rua, anterioi mente oomieeiao pela denomiliaçao de
rua "Q", passando assim ,v rua Piratuüa, a começar 33 metros
antes aa rua pinliàra; "Sumidouro", o logradouro, situado no
prolongamento uesca rua, anteriormente coiüiecido pela denoml-
nação ue rua passando assim a rua Sumidouro a começar
3o metros antes da rua Pinliãra; e "irapiranga", o logradouro
situado no prolongamento desta rua, anteriormente conhecido
pela cenominaçáo ue rua "1", passando assim a rua Irapiranga
a começar 11a rua Pinhára a 4b,m50 do fim desta rua; todos na
23" Gircunscrição — Madureira.

Listruo íVueral, 11 ue iJezombro de 1935 — 48° da Republica.Olímpio ds MlloMario Machaúo
DECRETO N. 5.853 DL; 11 DE DEZEMBRO DE 193S

DA' A Di,í)0aiU.AçÀ0 Dó "AVENIDA COKEGO VASCONCLLOj" A Ai UAL RUA'
LSTEVAM, NA ai" CIRCUKSCRIÇÃO — REALENGO.
O Preieito do Distrito Feaoral
Usando das atribuições que a Lei lhe confere,Decreta *
Artigo único — A atual rua Estevam, situada na 31m Clrcuns-

crlçáo.— Realengo — passa a ter a denominação de "Avenida Co-
nego Vasconcelos".Distrito' rcticral, 11 cie Dezembro ele 1933 — 48° da Republica.Olímpio ds MeloMario Machado

ATOS UO PREFEITO
ATOS DO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 1936

Ua Secretaria Geral de Viação, Trabai.iio e Ocras Publicas.
Diretoria de Limpesa Publica c Particular:
Aposentadoria compulsoria:
Foi aposentado compulscriamente, nos termos do irt. 47,

I 5 da Lei Federal n. lt'6, de 18 de Janeiro de 1936, combinado
com o art. Io 5 Io do dee. n. 1.851, de 23 de Outubro de 1917, o
Trabalhador de Ia classe — Antonio Manuel Carneiro.Aposentadoria:

Foi aposentado nos termos do art .47 da Lei Federal n. 194,
de 18 de Janeiro de 1936, o Marinheiro Paulino Jcsé de Azevedo.

Gratificação adicional.Foi concedida nos termos do art. Io alínea "a" do decreton. 2.388, ae 7 de J&neiro de 1921, combinado ccm o art. 2° letra"b" do decreto n. 2.732, de 8 de Outubro de 1Ü22, ao Ajudante
Mecânico Eurico Antonio Batista, a gratificação adicional do
10 °|°, a partir de 20 de Fevereiro de 1924, prescritas, psrein as
quotas anteriores a 26 de Agosto de 1927.

GABINETE DO PREFEITO
EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1933DESPACHOS DO SR. PREFEITOBacharel Otávio Ascoll 4715J — Indeferido em face do pa-recer do 5." Procurador,

EDITALO Sr. Francisco Lopes Serafim, telefonista da Secretaria Ge-ral de Sauae e Assistência, fica intimado a apresentar-se á re-
partição j. qual pretence dentro o prazo de 24 horas.Distrito Federal, 11 de Dezembro de 1936. — C. Tavares Bas-tos. Secretario do Prefeito.

SECRETARIA GERAL DO INTERIOR
E SEGURANÇA

(*) ATO DO EB. SECRETARIO GERAcEXPEDIENTE DO DIA 9 DE DEZEMBRO DE 1936Na Sub-Diretcria de Estatística t Arquivo:Incorporação de vencimentos c de repartição:A Diretoria de Estatística e Arquivo, passou, com a dencml-nação de Sub-Diretona de Estatística e Arquivo, á Diretoria deInterior da Secretaria Geral de Interior c Sogurança, de confor-midade com o art. 8° 5 Io do decreto legislativo n. 17, de 2 deSetembro cie 1935. ccir.binado com o n. 5 do art. 2o dy decretoexecutivo n. 5.623. de 3 do mesmo mês c ano. E de acôrdo com nlei n. 101 de 5 de Outubro de 1D36. ficam incorporados aos venci-mentos. o aumento de dez por cento (10 V). concedido a tituloproVisorio pelo (fecreto n. 4.983. de 11 de Julho de 1934, aosC°s. Oficieis: Amalia Ribeiro Toixelra de C3stro, Uva ProençaMoreira, Amélia Branca Ci Oliveira Sampaio; a escrituraria Adai-

Etoi Leoncr Ribeiro Braga, c a auxiliar de expediente BereniceMarques da Silveira.
(*) Reproduzido por ter sido publicado com incorreções.

Diretoria de Interior
EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1936ATOS DO PR. DIRETORBOLETIM N. 44Férias:Foram concedidos 30 dias de férias regulamentarés, relatl-vas aos exercícios de 1935 e 1936, ao Monitor da Secção do Pes-soai e de Informações Antonio Jcsé dos Santos, a partir do 1do Dezembro corrente.

BOLETIM N. 45Feriai:Foram concedidos 15 dias de férias regulamentarés' relativasno exercício de 1935, ao Servente da Diretoria de Interior, Felis-berto da Costa Lcpos, a partir de 9 de Dezembro do c:rrenteano, e para gosa-las fóra desta Capital.
KDITALTROCESSO ADMINISTRATIVO A QUU RESPONDE O 1* 0PFICIAL DADIRETORIA DE ENGENHARIA — OSCAR MULI.ER DE CAMPOSFicam convidados os Vocais, Srs. José Alves da CruzRioSj Jorge Werncclt c Dr. Elíseo Guilherme da Silva, o Es-crivao, Sr. Djalma Brilhante da Costa e o acusado — OscarAlullcr de Campos, para uma reunião que se efetuará napróxima Scciinda-Fcira, 14 do cOrrents, ás 15.R0 hcxras, áFraça 15 ds Novembro n. 38, 7o andar, seda da Diretoriados Serviços de Utilidade Publica.Distrito Federal, 10 de Dezembro de 133j. — MARIO

S. Pereira, Presidente da Comissão.
EDITAL

(PROCESSO ADMINISTRATIVO)De ordem do Sr. Presidente dn Comissão do processo mlmlnU-trativo u qiíe respondi o guarda da Diretoria de Abastecimento Sr.
beverino traiiciscc da Silva, fica convidado este funcionário, ou o«eu advogado, nos termos do artigo 18 e seus paragrafos, do decreto
ri. 7(W, dc 4 de Setembro de 11)00, a apresentar defesa e requerer o
que fôr de seu direito, para o que será vista do processo, dentro do
pr&zo de l& dias Improrrogáveis, a coutar da data de publicação des-
te edital.

i;ill I" de Dezembro Ue 1U36. — BENJAMIM PAULO ARANHA
MIKANDA Escrivão.

EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1936DESPACHOS DO SR. DIRETOR
Francisco Rodrigues de Oliveira (1333), Manuel Celestino da

Costa (1384), Júlio Gonçalves Trindade (1417), Leonel da Costa
Araújo (1393) — Deferido.

Antonio Jcsé dos Santos (1332) — Concedo. /
Sub-Diretoria de Estatística e Arquivo
EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1936

Amélia Pereira Pinto, Euclides de Medeiros Guimarães Roxo.
Eni Jcsé Garcia, Francisco Eugênio Brant Horta, Hilda Wan-
derley, Henrique Resse, Haidéia Rodrigues Viana, Leonor de F:-
gueiredo Romano, Léia Labarthe Libre e Maria da Gloria do
Moura Diniz (certidões de tempo de ssrviç:) — Compareçam ao
Arquivo Geral, para retirar as certidões requeridas, para que não
fiquem sujeitas a taxa de perempção.João Duarte de Morais Júnior, Aux. dc Expediente.

EDITAL
De acordo com o pareeer do Sr. Dr. Coiisultor Juridlco, desta

Secretaria Geral, Dr. Francisco Pedro Carneiro da Cunha, pu-blicado no JORNAL DO BRASIL, de 29 de Agosto do- corrente
ano, comunico aos interessados que a Secção de Qualificação c
Prontuário desta Repartição não mais informará petições sobre
contagem de tempo de serviço para efeito de certidão, devendo
para isso dlrlgir-se à Diretoria de Despesa da Secretaria Geral
de Finanças ou ã Sub-Diretoria de Estatística e Arquivo da Se-
cretaria Geral do Interior e Segurança, uma vez que as certidões
de tempo de serviço só serão passadas à vista das folhas de pa-
gamento.Gabinete do Secretario Geral, em 10 dc Dezembro de 1936 —
Dr. Monteiro Autran, Chefe do Gabinete.

Diretoria de Abastecimento
EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1936DESPACHOS DO SR. 8UB-DIRETOR FISCAL ,

Augusto Alcantara Figueiredo (12372136), Davi do Oliveira
Almeida Miranda (12402|36) — Deferido, de acôrdo com as in-
formações.Antonio José Cardoso (12495|3S) — Indeferido, de acôrdo com
as Informações. (.Publicado novamente por ter saido com tncor-
regãc). EXIGENCIAS A SATISFAZER

Evaristo Xavier Pinto (122491.36), Antonio Otacílio dos San-
tos (10227|36), Natalicio Cataldo (12304|36)s ÒMatalicio Cataldc.
(12305|36), Candida das Dores Almeida (12309|36), Luis Alves
(12338|36), Armando Magalhães (12341135), João Batista dc
Aguiar (12384|36), José Pedrosa Filho (12409|36), Altivo Jesua
Ferreira (12411136), Estclano dos Santos (12468[3G), Sinaldo
Soares (12485|36), Santoro Pasquale (12498|36), Francisco An-
tonio Gonçalves. ,12509|36), José Antonio Escada <12552|36) —
Satisfaça > a exigencia.Em 11 do Dezembro de 1936. — Ailder Machado da Costa,
Escit. de Ia classe, Encarregado do Protocolo. — Visto: M.
Furtado úe Oliveira, Chefe de Secção (Expediente).

BOLETIM N. 268, DE 10-12-193S
1» PARTE

— Licenças;
O Exmo. Sr. Prefeito, per ato de 30 de Novembro p. passado,resolveu conceder três (3) meses de licença nes termos do artigo

1 do Decreto n. 66, de 28 de Julho deste ano, ao Magaréfe no-
meado, desta Diretoria, Carolino Antonio da Silva, para ter inl-
cio, por equidade, a contar de 21 de Setembro deste ano. Proces-
só n. 10979136.O Sr. Secretario Geral de Interior ejSegurança resolveu con-
ceder, de ordem do Sr. Prefeito, per ato de 28 de Novembro p. íin-
do, a partir de 17 de Setembro do corrente ano, trinta (30) dias de
licença, nos termos do art. 8o n. 1 do Decreto n. 2.124, do 14 de
Abril de 1923, ao Trabalhador especlalisado de 1" classe — Qs-
valdo Siqueira. Froc. n. 10714|36.

O Sr. Secretario Geral de Interior e Segurança resolveu, porato de 28 ultimo, conceder seis (6) cieses de licença, em prorroga-
ção, a partir de 17 do mês p. passado, nos termos do art. Io do
Decreto n. 3.786, de 27 de Fevereiro de 1932, ao Fcguista de 1*
classe — Mario Fraga de Oliveira. Proc. 234136.

O Sr. Secretario Geral de Interor e Segurança resolveu con-
ceder dos (2) meses de licença, em prorrogação, a partir d« 5 de
Outubro ultimo, nos tenncs do art. 8", n. II, do Decreto n. 2.124.
de 14 de Abril de 1925, ao Escriturario de 2a clasõe — Direi Me-
neze3 Pinheiro Machado, por ato de 28 de Novembro p. findo.
Froc. n. 10.889|36.

II — Dispensa de ponto:Sr. Secretario Geral do Interior e Segurança, por ato de
17 do mês p. findo, resolveu conceder, de ordem do Sr. Prefeito
ao Trabalhador especialisado dc 3a classe, contratado, Ercilia
Francisca Pessoa, ncventa (90) dias de dispensa de ponto com
todo o estipendlo, a partir de 28 de Setembro ultimo, tendo em
vista cs princípios constitucionais mandados observar no artigo
46, in fine, da vigente Lei Organica. Proc. n. 10531I3S.

III — Tempo de serviço — Contagem:
Ní processo n. 11G15|36. em que o Ajudante de Administrador— Alberto Córte.5 requer seja registrado, em seus assentamentos,

o tempo de serviço liquido, num total de 277 (duzentos e setenta
e sete) dias, exercidos na Administração do Arrazamento do Morro
do Castelo, subordinada a ex-Diret:ria de Obras e Viação, como
Fiscal, no período de Novembro de 1921 a Agosto de 1922, e mais
ainda 78 (setenta e oito) dias em que serviu como Apontador
das obras que estavrm sendo executadas no Entrep:sto de São
Dlogo, no espaço de 14 de Maio a 6 de Agosto de 1927, esta Dire-
toria. em 201X1136, despachou: "Deferido, em vista das lnfor-
mações".IV — Retificação de nome:

Fica retificado para Aparecida Teixeira Dantas, o nome do
Escriturario de 3a classe — Aparecida Dantas, conforme despacho
do Exmo. Sr. Prefeito., de Io deste mês, no prcc. 12576|36.

— Feiras Livres — Matrículas sujeitas a pagamento de
multa cu impedidas dc funcionar (chapas apreendidas) :

Fica retificada para 28, a primeira data do Item II do Bo-
letün n. 236, de 7 ultimo.

BOLETIM N. 269. DE 11-12-1936Ia PARTE
_ Relação dos serventuários contratados desta Diretoria,

atingidos pelo Decreto n. 5.855, de 7-12-936:
Em cumprimento ao Decreto li. 5.855, de 7 do corrente, esta

Diretoria dispenscu. por portarias desta data, os serventuários,
contratados, abaixo relacionados: VENCI-MENTO

Mensal
£003000300$00(:300$000
300$00Ü300*000
300Í03C
Diaria
20$ 000
15S00C155000io$oan
io?ooo108000
10500"ÍOSOOO
íosoooÍOSOOOÍOSOOO103000ÍOSOOO
10?000ÍOSOOI10S0QO
íosono10300»IOÍOO'1
10 "00;)
ÍOSOO-Jio$oo<;ÍOSOOO10S0031CPOOO
1CÇ00U

NOMES E CARGOS

Antonio Pinheiro de Matos — Aux. Escrita do 21 cl.
Beatriz Pereira — Aux. Expediente 
Conceição dos Sant.s Capirunga — Idsin 
João Nep:muccno Allô — Idem 
Otávio de Almeida Coutinho — Idem 
Rute Aguiar da Silva — Idem 

José Norberto de Castro Morais — Coletor Dados E3-
tatlstlcos Hlgino Alves — Fiscal de Mercados 

Rodolfo da Silva Júnior — Idem 
Abelardo Cord:vil Ferraz — Au::. de Expediente ....
Aldemar Ferreira — Idem ...,
Aid o Frederico Brauns — Idem 
Alfredo Teixeira — Idem 
Aliplo de Barros — Idem 
Álvaro Augusto Iglezias — Idem 
Antonieta Demingucs Rcsa — Idem 
Antonio de Oliveira Júnior — Idem 
Atila Correia Remes — Idem Augusto Jaime- de Vaseoncel.s — Idem Barbara Feio — Id;m Edgar Ribeiro — Idem Edite Seixas Borges — Idem Ermelinda Ferreira — Idem Everardo Fonseca — Idem •...Geraldo Mariano de Menezes Autran — Idem Gilberto Tolcmei — Idem Guilherme Oertel — Idem Isolina Mendes da Casta — Idem Jcsé Joaquim de Oliveira Júnior — Idem 
Mario José da Silva — Ideu» Nest-r Antunes — Idem Neurton tle Almeida Caldas — Idem Olinto José Teixeira — Idcia 

Orlando aorresen <le Oliveira — Idem lu oim.Oscar Jacinto da Costa — Idem ÍOCOOORoot Catrasnbl — Idem lOÇOO'.Rubem Ferreira — Idem lí-800'1Hebnstlão Neves — Idem ÍUSOOOSilvio Carneiro Terra — Idem 10: 00!Tildo Emanuel Machado — Idem ÍOSOOOValdemar Franco Belmlno da Silva — Idem lOJOO iValdemar Marques Cumllo — Idem 10$000Valter dos Santos Cardcr-o — Idem ÍOSOOOZllca <le Vasconcelos — Idem 10S000Zoralda Bastos — idem lo$00<)
Mensal

Armando Pais Barreto — Motorista 050?00>»Antonio Ribeiro — Idem 4005001Elias Coelho das Neves — Idem 4 <0?00»
Frederico Guilherme Nlcolal Júnior — Idem 450S00.'iJosé Pinto Baldoméro — Idem 4505000Romualdo de Sousa — Idem 4505000Valdemar Batista de Oliveira — Idem 430$0Pi)José Pereira de Almeida — Pedreiro 400*000Antonio Francisco Júnior — Servente de 2a cl 400s000
Ezequiel Vicente de Aguiar — Magaréfe 4O0Ç000Brasilino do Abreu Pimenta — Vigia de Mercados .. 333S3T3
Fresdevido de Oliveira Celso — Ajud. de Magarcíe 330S005
José Antonio da Silva 2o — Idem 3505000
Sebastião Luís de Andrade — Idem 3505000
Manuel Brilhante dc Albuquerque — Rcndante .... 350.f0C0
Miguel de Camargo Nascimento — Aux. Pol. 2* cl. SOOSOOO
Nelson Avelino da Silva — Idem 300$00.'>Jaime Jôsé de Melo — Aprendiz Ia cl. 300$000
Magno de Melo — Id-;m 300$00c
Rubem Barreto — Idem . 300500C
Jorge Rodrigues Pinheiro — Aprendiz 3005000Diaria
Bento Campos Ferraz — Motorista 1!>?000
Francisco Barbosa Guimarães — Idem 15$000
Manuel Ferreira Grilo — Idem l!i?000
Virgílio Castilho d:s Santos — Pedreiro 14SOOO
Alberto dos Santos Cabral — Aux. Pol. 3a cl 103000

ExraANUM£n.\Rios Mensal
Antonio Sodré — Ajud. de Magaréfe 3505000
.José de Moura — Idem 3505000
Eurice Moura Maia — Aux. Pol. 2n cl 300^000
Frederico,Coelho Moreira — Idem SOOSOOC

Diaria
João Coelho de Soa-,a — Aux. Policiamento 10$000
Martlniano José do Nascimento — Idem 105000
Generino Fraga de Oliveira — Aux. Pol. 2a claíse ., 10500C
Teofilo de Morais Pinto — Idem lô$00.;

Ors. — Os serventuários: Melciades Ramalho Correia. Al-
bertò Pereira França, Benedito Antonio Barbosa, Manuel Baia
Fetrcnilho Antunes da Silva, Abel Romeiro, Antonio Felizardo
Pereira, Osvaldo Siqueira Santos e Rodrigo Leandro Coelho — não
foram atingidos pelo Decreto já referido, tendo em vista que po-
força tio Decreto n. 4.092, de 14-XÜ-932, passaram a categoria
de trabalhadores.

RENDA ARRECADADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 1936
Impcsto de gado . 71:8695100
Renda dos Matadouros 4:735$200
Passagem em São Diogo 1:475^600
Emolumentos diversos . 72?60üPostos de Leite  1GG$800Mercados , . .  7555100 921$90p.
Feiras Livres . .  8:2835000

Total h 1* S7:3d7$40^
(Oitenta e sete contos, trezentos e cinccenta e sete mil e

quatrocentos reis).
Remi Figueiredo Pimentel, Escriturario de 3a classe. — Visto.

Elisio Alberto Silveira, Io Oficial, pelo Chefe do Secção (Recebe-
dorla).

EDITAL
FEIRAS LIVRES

O Diretor de Abastecimento faz publico que. de acôrdo com
o n. 4 do art. 50, do Decreto n. 5.408, de 21 de Fevereiro da
1935, vigorarão, a partir de 14 de Dezembro de 1936, para os
generos de primeira necessidade, abaixo mencionados, os seguin-
tes preços máximos: Generos Diversos
Arroz agulha, especial Quilo 1S700
Arroz agulha, de Ia. qualidade Quilo 1S500
Arroz agulha, de 2a. qualidade Quilo 15400
Arroz agulha, de 3a. qualidade Quilo 1$300Arroz japonês, especial Quilo 15400
Arroz Japonês, de Ia. qualidade Quilo 15300
Arroz japonês, de 2a qualidade Quilo 1$200
Açúcar, tipo I — Amorfo, refinado, de ll. quali-

dade Açúcar, tipo II — Amarelo, refinado, de 2a. qua-lidade 
Azeite de Oliveira — espanhol — lata de um ..
Azeite de Oliveira — italiano — lata de um
Azeite de Oliveira — português — lata de 750 .
Azeite de Oliveira — português — lata de um .
Banha, em latas fechadas de um quiloBanha, em latas fechadas de dois quilos Banha em pacotes (impermeáveis e lnviola-

veis Quilo 3$800Bataíh nacional, amarela, graúdas, especial ... Quilo S800
Batata nacional, amarela, regular Quilo $700
Batata nacional, branca, graúda, especial .... Quilo $700
Batata nacional, branca, regular Quilo S600
Batata nacional, branca, meúda ._ Quilo $500
Cafe torrado e moldo "Bom" (classificação a

que se refere o l>ecreto n. 23.938 ds 28 de
Fevereiro de 1931) Quilo 3$800

Café torrado e moldo "Segunda" (classificação
a que se refere o Decreto n. 23.938, de 28

de Fevereiro de 1934) Quilo 3^100
Oarne-seca nacional, tipo fronteira Quilo 25900
Carne-seca, de Ia. qualidade Quilo 25800
Carne-seca, de 2a. qualidade Quilo 2S500
Cebola nacional, semente do R. G. do Sul .... Quilo 1$200
Cebola nacional, comum í?u,,°
Farinha especial, de mandioca ................ Quilo ÇG50
Farinha fina. de mandioca Quilo $600
Farinha grossa, de mandioca Qu,','° ,
Feijão branco, graúdo Qu}}° 15100
Feijão branco, meúdo Qullo líOOu
Feijão manteiga, novo ?UH°
Feijão manteiga, regular Quilo 1^000
Feijão mulatinho ,QU.^°
Feijão preto, especial 2a!!0
Feijão preto, bom S ,!°Fubá de milno. mimoso Quilo v700
Pubà de milho, fino S11?,10
Lombo e costela de porco (.salgado) Quilo 2í>900
Mateiga salgada, de Ia. qualidade Quilo 8So00
Manteiga salgada, de 2". qualidade Su!!°
Massas alimentícias 9ui!° HJS.
Milho mesclado Sui
Milho vermelho Catete Quilo
Fosforos Pacole 15800
Sabão especial, refinado  Quilo l$70ü
Sabão marmorado, branco e rosa — base de oleo

e sebo  Quilo 1$700
Sabão virgem, de Ia. qualidade Quilo 1S000Sabão virgem, de 2a. qualidade Quilo $900Sal moido, do norte, em saquinho di um Quilo $550
Sal moido, do norte, em saquinho de dois Quilos 15000
Sal moldo, fluminense, ein saquinho de um .... Quilo S500
Sal moldo, fluminense, em saquinho de dois Quilos 5900
Talharim fresco Quilo 1$600
Toucinho (com sal) Quilo 3S000Toucinho (salgado) Quilo 33500
Toucinho (iumeiro) Quilo 4J300

Quilo 1$100
Quilo 15000
Quilo 8S500Quilo 958000

Gramas 75200
Quilo 95000Lata 35600Lata 75200

Aves r Oves
Frangos Galinhas Ovos frescos, de galinha (escolhidos) 

Legumes, Hortaijças t Frotas
Abobora Agrião (3) três Aipim Aipo 
Alface >raçal Alface paulista Alho poró Banana dagua Banana figo Banana maçã Banana ouro Banana prata Banana S. Tomé 
Banana da Terra Batata doce BerinjelasBertalha Cenoura sem rama 
Cenoura com rama 
Cheiro verde Chicorea lisa e crespa 
Couve comum Couve trunchuda 
Espinafre t3> três G116 Laranja pêra Lima da Pérsia 
Limões Manga espada Manga cambucá (Ca rio tal ?íanga maçã — amarela Manga maçã — rcsa Manga rosa Maxixe Nabo . .Pimentão doce 
Quiabo Repolho Tomatão (Rio GranOe) Tomates grau'dos Tomates regulares Vaiem de feijão manteiga graúdo 
ya^cui tíc feijão regular 

Quilo 3Í800
Quilo 3S200Duiza 2$700

QuiloMolhos
QuiloPé

PéPé
Dúzia
QuiloQuilo
QuiloQuiloQuiloQuilo
QuiloQuiloQuilo3 molhos
QuiloQuiloMolhoMolho

MôlhoPé
Mólhos

QuiloQuiloQuiloQuiloDúziaDúziaDúziaDuzlaDúzia
QuiloQuilD
QuiloQuiloQuiloQuiloQuiloQuiloQuiloQuilo

$600S230
5500
SW-
5100£400

1S500
$500$500£630$500$4001S000
5800S5U015200
5200lvjOOO15400
$100S100
5103$300
£230$600SS00
SS301$200230002300035000235092S3C0
$300CJ001320015090
SS001S400$800S300
5700
$500

yjtiéçl <«« t.v.i.,,1 Quilo isSOO11 • • Quilo 4700
PlIXt»

Quilo ÇGOOEtqoJOtC Quilo Ô^ÕOO
£a,d0J° Quilo 3S30UBatata . Quilo 2$oooBelJupirA . qu)1oCação Quilo lílGuCamarões granc.es quíi0 8«õojOamcroes médios QuMo 6I340UCamarões meu dos Quilo 4S50O
£flvala Quilo £S2Ü0Cliereletc Quilo Í¥40JCherne quí,0 353.^Cocoróca . .  Quilo 151011Corvina (de linha) Quilo 2S20U
gourado Quilo 15700Enxova Quilo 2S30U
£,sP.ada Quilo 15100
£al° Quilo 590JGaroupa quJ)o 3s30uLinguado Quilo 55500Mero • Quilo 39300N&inor&do . . . Quilo 2ÇG0UQuilo 252001 aratl . Quilo 1370UPareô Quilo 1,00Pctcada . . ........... Quilo 3 i JUFescadmha quüo 3,nd00^ P; , * * Quilo 5$500Sardinha Quilo Ç600Sei ia . Quilo $900Ronca dor • • • Quilo 1$100Tainha Quilo 25200Vermelho Quilo 1Ç700So e permitida a limpeza dos peixes nas bar-raças e recinto das Felras-Livres, aos fei-ranies que tiverem o aparelho apropriadoe do tipo aprovado pela Diretoria de Abas-tecimento. e pelo peixe escamado, limpo e

pos.tejado, será cobrado mais por  Quilo $50JPara aqueles que não tiverem o citado apare-lho continua proibida a limpeza dos peixesnas barracas e recinto das Felras-Livres,podendo, porém, trazer, jà limpos e poste-jados, os seguintes peixes: Pescada, Robalo,Beijuplra, Garoupa, Corvina, Mero, cherne.Linguado, Badejo e Dourado, cobrando mai3
Por • Quilo $500
Diretoria de Abastecimento, em 11 de Dezembro de 1336 —Dr. II. Blanc de Freitast Diretor.

COMISSÃO REGULADORA DO TABELAMENTO
TABELA DE PREÇOS MÁXIMOS PARA A VENDA VISTAOU A PRAZO, DOS GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,NO COMERCIO A VAREJO DO DISTRITO FEDERAL, A VI-GORAR A PARTIR DE 14 DE DEZEMBRO DE 1936
Arroz agulha, especial — Quilo 1$700Arroz agulha- de 1.® qualidade — Quilo 1S600Arroz agulha, de 2.» qualidade — Quilo 1S5ü<iArroz agulha, de 3.» qualidade — Quilo 15300Arroz japonês, especial — Quilo 15500Arroz japonês- de 1.» qualidade — Quilo l$400Arroz, japonês, de 2». qualidade — Quilo 1S300Arroz japonês de 3." qualidade^ — Quilo 1S100Arroz quebrado (sanga) — Quilo $800Açúcar, tipo I (contendo 94,u üe Sacaroae, no minimo eaté 1,5 de Glicose, no máximo; per cento) — Amorfo.refinado, de 1" qualidade — Quilo i$iooAçúcar, tipo II (contendo 75,0 de Sacarose, no minimo, caté 4,0 de Glicose, no máximo, por cento) — Amarelo,refinado, de 2." qualidade — Quilo l$oooBanha em latas abertas, a retalho — Quilo 4$300Banha em latas fechadas, de 2 quilos — Lata 85000Banha em latas fechadas, de 1 quilo — Lata 45000Banha em pacótes (impermeáveis e invioláveis) — Pacote 4S100Batata nacional, amarela, graúda, especial — Quilo .. 1$000Batata nacional, amarela, regulr — Quilo $300Btata nacional, branca, especial, graúda — Quilo .... S800Batata nacional, regular — Quilo S700Batata nacional, branca, meúda - Quilo $600Carne seca, nacional, tipo especial fronteira — Quilo ... 3$100Carne sêca. nacional, tipo comum, de 1.* qualidade —

Quilo 2Í900Carne sêca. nacional, tipo comum, de 2." qualidade —
Quilo 2?700Farinha especial, de mandioca — Quilo £700Farinha fina, de mandioca — Quilo $650Farinha entrefina, de mandioca — Quilo sõcoFarinha grossa, de mandioca — Quilo $400Feijão mulatinho. — Quilo S90'jFeijão preto, especial — Quilo ísoii-Feijão preto, bomi — Quilo Ç600Fubá de milho, fino. especial — Quilo S60.r)Fubá de milho, fino-comum — Quilo $301Milho mesclado — Quilo $403Sabão especial, refinado (contem 58.0, de ácidos graxosminimo; 30,0 de humldade, máximo; 2,0 de matériasInertes, e 0,5 de alcali3 livres, por ccnto) — Quilo ... 1$700Sabão marmoreado, branco e rosa — base de oleos e sêbo(contem 48,0 de ácidos graxos, minime; 36,0 de humi-dade, máximo; 4,0 ae matérias inertes, e 0,7 de aica- .lis livres por cento) — Quilo 1$700Sabão virgem, de 1* qualidade (contem 48.0 de ácidos
graxos. mínimo; 32,0 de humldade, máximo; 12,0 dematérias inertes, e 1.2 de alcalis livres, por cento) —
Quilo 15003Sabão virgem, de 2* qualidade (ccntem 28,0 de ácidos gra-xcs, minimo; -15.0 de humldade, máximo; 16,0 de ma-terias inertes, e ate 2,0 de alcalis livres, por cento)Quilo SÍIO I

Sal grosso, do norte — Quilo 5100Sal moldo; do norte, em saquinhos de 2 quilos — Sa-
quinho 1?00)Sal moldo, do norte, em saquinhos de 1 quilo — Sa-
quinho $600Sal grosso, fluminense — Quilo 5400Sal meido, fluminense, em saquinhos de 2 quilos — Sa-
quinho $900Sal moido. fluminense, em saquinhos de 1 quilo — Sa-
quinho $50!>Talharim comum — Quilo 1S600Toucinho (com sal) — Quilo 3$3liuToucinho (salgado) — Quilo 3370JCarne fresca, de carneiro e da cabrito, de 1." qualidade(perna e costeleta> — Quüo 3S000Carne de carneiro e de cabrito, de 2." qualidade — Quilo 256OOCarne de porco, de l." qualidade (perna e costeleta) —
Quilo 35600Carne de porco, dc 2.* qualidade — Quilo 35303Came fresca, de vaca, de 1." qualidade (alcatra, chan dedentro, flllet comum, com aba; lagarto, pá e pato) —
Quilo 25100Carne fresca de vaca, de 2." qualidade (assem) — Quilo 1?600Carne fresca, de vaca de 3a. qualidade (peito e ccstela)Quilo 15200Carne fresca, de vitela, de 1." qualidade (filet, alcatra.chan de dentro, lagarto, pá e pato) — Quilo 2Í100Carne fresca, de vitela, de 2.a. qualidade (assem, peito ecostela) — Quilo 11200

LEITB
Nas LEiTxniAB. cafés t botequins:Leite fresco, 110 balcão — Litro £800Leite fresco, no balcão — Melo-litro 5400Leite fresco, no balcão — Um quarto de litro 5200Leite fresco a domicilio — Litro S900Leite fresco, a domicilio — Meio litro *500Leite fresco, nas mesas — Litro 1$200Leite fresco, nas mesas — Meio litro 5600Leite fresco, nas mesas — Um quarto de litro 5300
NOS EKTAB(!LOS:Leite fresco, no balcão — Litro SSOOLeite fresco, no balcão — Meio litro S400Leite fresco, no balcão — Um quarto de litro S200

Leite fresco, a domicilio — Litro S900Leite fresco, a domicilio — Meio litro $500Leite fresco, a domicilio — Um quarto de litro $300NOS CARROS TANQUZS:Leite fresco — Litro $700Leite' fresco — Meio litro $400Leite fresco — Um quarto de litro $200Nos píbtos:Leite fresco — Litro $700Leite fresco — Meio litro $400Leite fresco — Um quarto de litro $200
NOTA: — O sabão especial refinado contendo mais de 62,0

ds ácido graxos, será considerado Extra, para comprovar esta
qualidade e necessaria a apresentação da analise feita pelo Ins»
tituto de Química do Ministério da Agricultura, á Comissão Regu-
ladora do Tabelamento.Rio de Janeiro, 11 de Dezembro de 1936 — Rafael Xavier,
Presidente.
TABELA DE PREÇOS MÁXIMOS PARA O COMERCIO ATACA-

DISTA DO DISTRITO FEDERAL. A VIGORAR
A PARTIR DE 14 DE DEZEMBRO DE 1936

Arroz agulha, especial — Saco de 60 quilos 90$000
Aricz agulha, de I a qualidade — Saco de 60 quUos .. C6$000
Arr*_z agulha, tíe 2.* qualidade — Saco ae 60 quilos .. 80$OCO
Arroz agulha tíe 3* qualidade — Saco de 60 quilos •• 72$0t>0
Arrcz japonês, especial — Saco de 60 quilos 78$OO0
Arroz japonês, de l.a qualidade — Saco de- 60 quilos •• 74$000
Arroz japonês, de 2.m qualidade — Saco de 60 quilos 703000Arroz Japonês, tíe 3.* qualidade — Saco tíe 60 quilos .* 62$0Ci>
Açacar. tipo I (ccntendo 94.0 de sacaroae. no minimo

e até 1.5 de Glicose, no máximo, por cento) v
Amorfo. leilr.ado. d. 1.» qualidade — Saco de 60
quilos Cl»—®Açúcar tiDO II (contendo 85.0 de Sacaroso. no mínimo
e ate 4.0 de Glicose, no máximo, por cento) l
Amarelo, refinado, de 2.* qualidade — Saco tíe 60 c-ftonn
quilos . . 555200

Banha em latas abertas, a retalha — Caixa ...•••••..• *¦
Banha em latas fechadas, de 2 quilos — Caixa
Banha cm latas fechadas, de 1 quilo — Caixa —4j0jJ
Banha, em pacétes. (invioláveis e impermeáveis) —

Caixa *"* onÜBatata nacional, amarela, graúda. especial — Quilo .. s^OJ
Batata nacional, amarela, regular — Quilo Jj(W
Batata nacional, branca, cspccial, graúda — Quilo ...• ÇiOJ

»
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Batata nacional, branca. rc :u f.i —Q"10 5282
BataU nacional, branca, miúda — Quilo 
Gamo sôca nacional, tipo especial (fronteira) — Qullj .. -5701
Carne síca nacional, tipo emium. do 1. quailtlaao ojbqo

Carne* séca' ijiciõnal," .tipo comum dc a.» qualidade — 
2?4QQ

Fiurlnha°especlai.' cie niandiúcã - Saco de oo quilos ...
T^arlnha íina de mandióca — Saco de ò0 quilos ...... 2J|000
Farinha entre-flna. de m«ndlóca - tíacu de 50 nullos 20|000
Farinha grossa, ilo mandioca — Saco ,1c 50 qullcs ''»™
Feijão mulatlnho — Saco de 00 qul'°s ^aJOOO
Feijão preto, especial — Saco do 00 quilos q«nnn
Feijão preto, bom — Saco de 00 quilos 33|000
Milho mesclado — Saco de GO quilos 19&000
Sal erosso, do Norte — Saco de bO quilos • •' lvWKK.
Sal moido, do Norte (Saquinhos, de 2 quilos) - Sago

dc 60 quilos .. .•».•« .•••»•••••• »••»•••• »••••«•••.... ** ii«uu
Sal moido do Norte 

'(Saquinhos dc 1 quilo) — Saco
de 60 quilos  "AA"'  ínlnnlSal grosso, fluminense — Saco dc 60 quilos ........... 10v800

Sal moldo fluminense (Saquinhos de 2 quilos) — >-aco
de 60 aullos ...«*«.. ..••••.••«•••••••••••••••••••••• «¦iipuuu

Sal moldo, fluminense'.'(Saquinhos de 1 quilo) — Saco «S
do 60 quilos ..  "SSff,

Toucinho (com sal) — Quilo  d|0|W
Toucinho (salgado) — Quilo  iflmi

m* Rafael Xaltcy,
Presidente.

EDITAL
O Diretor de Abastecimento torna publico, para conhecimento

to interessados, que, dentro do prazo dc 30 (trinta) dias, todos
G. veículos que transportarem carnes deverão cumprir o determl-
nàdo no artigo 41 do Decreto n. 4.611, de 2 de janeiro de 1934,
isto é. submeter-se á pezagem para efeito dc. tara, que constará
da licença c será indicada pela Secção dc Emplacamento em ponto
bCmFtadc>elt> prazo estabelecido pelo presente Edital, esta Direto-
ria não fornecerá guias de transito para as carnes transportadas
em veículos quo não cumprirem a exlgencia acima apontada.

Diretoria do Abastecimento, 9 de Dezembro de 1936. — Dr. H.
Blanc de Freitas, Diretor. 

Sub-Diretoria de Interior
EDITAL

Dc ordem do Sr Presidente do processo adminis-
tratívo a que respondem Joaquim Paula Torres — 2o.
Oficial da Diretoria de Interior da Secretaria Geral de
Interior e Segurança c Ofélia Paranhcs dc Aguiar, au-
xiliar contratada da Secretaria Geral de Finanças,
conyido os Srs. Fileto Pinto Lopes, José Castro de Pi-
nho c Coraci dc Oliveira, vogais do mesmo processo,
as testemunhas Dr Ismael Cavalcanti, Manuel Jesus
Afonso e Antonio da Bocha Pita, para se reunirem
aqueles c deporem estes no proximo dia 15 do corren-
te, Terça-Feira, ás 14 horas, no Gabinete do Sr. Dire-
tor de Patrimonio, ficando assim cientes os serventua-
rios indicados.

Bacharel Manoel Maria de Paula Bamos, Escrivão.

Diretoria de Segurança
EXPEDIENTE DÒ DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1936

DEbPACIlOS DO BR. DIRETOR
Maio atendes Osorio (5716136) — Nada ha a deferir.

DESPACHOS DO SR. ASSISTENTEEXIGÊNCIAS A SATISFAZER
Júlio Manuel da Silva (2387|36) e Evandro Magalhães de' Almeida <2377|36) — Submeta-se á inspeção de saúde no T-D. M.
João Francisco Correia (2382|36), João Batista de Santana

(2381136), Altivo Pereira do Nascimento (2378136) e Joaquim Fer-
reira (2376136) — Submeta-se á inspeção de saúde no T-D.E.P.

Policia Municipal, 11-201-936. — A. Faria, Aux. de Escrita.

SECRETARIA GERAL DE FINANÇAS
GABINETE DO SECBETARIO GERAL

EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZ5MBRO D9 1936
ATOS DO SR. SECRETARIO GERAL

LICENÇA I
Foi licenciado por um ano, nos termos do art. 19 de decreto

n.2124 de 14 oe Abril de 1925, o fiscal da extinta Secretaria Ge-
ral do Gabinete do Prefeito (Diretoria dc Fiscalização) — Aure-
li ano Furqulm do Abreu Mendes.

transferencia ...
Foi transferido da Diretoria dc Despesa para a Diretoria de

Tomada de Constas, o 2o. Oficial — Genaro Lemos.
DESIGNAÇÕES:
Foram designados — para a. Diretoria do Patrimonio e Ca-

dastro — os serventuários que se "encontravam servindo na Dire-
toria de Receita — Paulo Ramos de Paiva e Jós Maria de Azo-
vedo Marques; para a Diretoria de Rcccita, os serventuários que
se encontravam servindo na Diretoria do Patrimonio e Cadastro— Guilherme de Almeida e Iracema Ncrl.DESPACHO DO SR. SECRETARIO

Tercelino Coutinho Tinoco — Cobre-se sobro setenta contos
<Je reis.

F. Martins & Cia; César Augusto Fonseca. — Restitua-se.
Manuel Rodrigues Alves Júnior; Edito Silva; Kurfc Peyser

Btefana Macedo; Feri Oliveira; Benildo Osorio — Deferido.
Centro Beneficente Beniardino Machado; Otávio Losso; Re-

duzo a multa á metade.
Cia. Brania de Petrolco S. A. — Aceito a proposta, com as

restrições constantes do parecer do Sr. Diretor do Departamento
de Compras.

Lourival Montenegro; Carlos Gomes & Cia.; Leonardo Bot-
tini — Indeferido.M. Bastos & Cia.; Judlte & Rosaria — Mantenho o despa-
cho. Eugênio ICováos — Deferido nos termos das informações.

Gualter Benedito de Azeredo Lopes — Deferido com a res-
trição contida no parecer do Sr. Diretor de Receita.

Rosali Rocha — 3o. Oficial.
EDITAL

De ordem do Sr Prefeito comunico a todas as re-
partições municipais, pelo presente edital, que deven-
do ser encerrado no dia 31 do corrente m{is, de acordo
com o decreto n°. 121, dc 14 dc Novembro ultimo, o
cxercicio financeiro da Prefeitura, c imprescindível a
entrega de todos os adiantamentos por conta dc verbas
do exercício corrente, até o dia 25 deste mês, sendo
cancelados todos os que forem rcccbiílos depois dessa
data.

Secretaria Geral dc Finanças, 11 de Dezembro de
1936. — Mario Piragibe — Secretario Geral dc Finaii-
ças-

Diretoria dc Despesa
EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1C36DESPACHOS DO KI1. DIRETORFrancisco Correia Fillio c Américo Dyott Fontehcllc — Defe-íido, ficando sem eleito a consignação anterior.Alina cia Cunha Leite — Deferido, á vista das informações.

AVISO
Previne-se aos funcionários interessados

que o pagamento do acréscimo de vencimentos
decorrente de biênios, será incluído no cheque
ide vencimentos do mês a pagar somente quan-ido os títulos, devidamente apostilados, forem
entregues á Sccção Pagadora até o dia 25 do
mês anterior.

NA 3". SECÇAO
O seguinte au:;lllo:
Gula 'il A.Ulo Lciiiüo do Bem.
Os seguintes adiantamentos!
Oilcio a:U tia Escola Técnica Visconde dc Mauít.
Oficio 19'J da Eiccla Técnica OrMmi da Fonseca.
Oficio GU5 do Departamento dc Prcdlos c AparíslliAmentOt.

Escolares.Percentagens aos Deleçadcs Fiscais.
Os seguintes alugueis de Setembro e Outubro:
cia. de Seguros Marítimos c Terrestres.
Em 11 de Dezembro de 103G. — Milton Jiquirlçâ — Visto— Unifique Morrot — Sub-Dirctor.

2\ SECÇAO DE DESPESAEDITAL
Florisbeia Alves da Silva — Reconheça as firmas doa signa,

tarios nas certidões e apresente atestado de dois funcionários
municipais do qual conste ser a requerente a unlca Herdeira do
serventuário falecido e não desquitada.

João de Oliveira 1°.. Augusto Fernandes Rlbolro, João Do-
mingos 2o. — Satisfaçam as exigências

João Marques da Rocha; Adelaide A. Fernandes e outra,
Centro Beneficente Dr. Pereira Passos, Clube doa Funcionários
Públicos ClvLs, Ntisor Vale, Oscar Fernandes \Valtz — Compare-
çain a c.~ta aseção para esclarecimentos.

Eduardo Dccio Marques Dias — Reconheça os firmas dos
signatários nas certidões de óbito c do casamento e junto pro-r.nraciio que o habilite a receber vencimentos dos serventuário
fal ciclo.Nereu Ramos — Compareça a esta soeção paru esclarccimen-
tos sobre o requerido por Moaeir Caldas Correia.2\ Soeção de Despesa, em 3 de Dezembro de 1038 — F. V.Ribeiro — Praticante de Oficial. — L. Nigro — Chefe dc Eccção.

CONTADOBIA GERAL
EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1BS6DESPACHOS DO SR. COÍÍTADOR GÍRAL

José Joaquim de Brito — Restitua-se.Rio de Janeiro, 11 de Dezembro de 1936. — Nadir Xavier Go-mes — 4o. Oficial.
Diretoria de Receita

GUIAS DE TRANSCRISKÃO
Guias n". 8299 — Rua Idalina Senra n°. 31 — Cobre-se sobra50:0005000.
Guias n°. 8956 — Rua Piratininea 139 — Cobre-se cobre1.600:000$000.Guias ii°. 8661 — Rua S. Luís Gonzaga 619 — Cobre-se sobro13:5475200.Guias n°. 8916 — Estrada da Lagoinha 1081111 — Cobre so-bre 36:0005000.Guias n°. 8909 — Praça João Pessoa 5 — Cobrc-se sobre ....512:5005000.Guias n°. 8800 — Rua Pedro Rebelo 58 — Cobre-se sobre2:000$000.Guias n°. 8758 — Rua Ernesto Lobão 122 — Cobre-se sobre2:5005000.Guias n°. 8292 — Rua Ari Ribeiro s!n — Cobre-se sobre 3:500$.Guia n°. 8915 — Rua Vinte e oito (Ilha do Governador) —

lote 12, quadra 37 — Cobre-se sobre 11:8805000.Guia n. 8792 — Rua Vinte 192 — (V. N. S. Pompela) — lote24, quadra 33 — Cobre-se sobre 4:0005000.Gula n. 8693 — Rua Dezesseis (V. Bôa Esperança) — Cobre-sesobre 2:4315900.
Guia n°. 8990 — Estrada do Areai 633 — Cobre-se sobre 4:000$.Gula n. 8899 — Rua Jarlna (V. Bôa Esperança; — lote 19,

quadra 39-A — Cobre-se sobre 6:0845600.
Guia n. 8901 — Rua Ferreira Cantão, lote 24, quadra F — Co-bre-se sobre 3:5605000.
Guia n. 8943 — r. Copacabana (1|20 caávos) — apt. 18 — 8°.Pavimento — Cobre-sè sobre 50:0005000.Gula n. 8453 — Rua Barão da Torre 223, casa II e outros —

Cobre-se sòbrc as importâncias declaradas no parecer da camis-s&o. Guia n. 8734 — Travessa Navarro — Cobre-se sobre 7:500$000.Gula n. 8733 — Travessa Navarro — Cobre-se sobre 8:500$.Guia n. 8735 — Travessa Navarro — (desmcnbrado do n. 4Ô3)— Cobre-se sobre 7:5005000.Guia n. 8411 — Rua Luis Silva 75 — Cobre-se sobre 21:500$.Guia n. 8880 — Rua Alice 290 — Cobre-se sobre 35:0005000.Guia n. 8881 — Rua Alice 294 — Cobrc-se sobre 3ã:000$000.Guia n. 8588 — Rua Curpaiti 163 — Cobre-se sobre 5:000$000.Guia n. 8877 — Estrada do Capenha 393 — Cobre-se sobre30:0005000.Guia n. 8878 — Rua Euclides da Re.. lote 118 — Cobre-sesobre 6:150$000.
Guia n. 8980 — Rua Capitão Menezes 34 e 93 — Cobre-se so-bre 1:0005000.
Guia n. 8874 — Rua Cacopan 244 — Cobre-se sobre 20:000$.Guia n. 8876 — Rua Sacopan 313 — Cobre-se sobre 30:000$.Guia n. 8685 — Rua Cândido Beniclo 1171 — Cobre-se sobre23l000$000
Guia n. 9035 — Rua Rosa Salão 8 — Cobre-se sobre 23:500$.

DESPACHOS DO SR. DIRETOR DE RECEITANapoleão Lima & Cia., rua da Carioca 72|74 — Compareça pa-ra efetivar o pagamento em uma só prestac&o, até o dia 20 docorrente
Jaime Correia de Noronha, rua Tenente Costa 143 — Compa-reça para efetivar o pagamento em uma só prestaç&o, até o dia20 do corrente de acôrdo com o edital publicado.Vicente da Silva, rua do Encanamento 35 — Levanto a pe-rempçàç; retifique-se para 1:800$000 no corrente excrciéio.José Caetano Machado Filho — Deferido.

EDITAL
O Sr. Prefeito resolveu permitir o pagamento de

quaisquer impostos o taxas em atrazo, até o dia 20 docorrente com redução da multa á metade e indepen-dentemente dc requerimento escrito, ressalvado os
juros de móra.

Diretoria de Receita, 9 de Dezembro de 1936. 
O Director de Receita, R. DÜPRAT.

Sub-Diretoria de Receita -
DESPACHOS DO BR. DIRETOR DB RECEITAMercedes Madeira Méra, Estação do Costa Bastos — Proceda-ss como propõe o Sr. Sub-Inspetor de Fazenda.

DESPACHOS DO SR. SfB-DIRETOR DE RSCEITA3°. DISTRITOEmanuel Bioch Frére — Rua da Quitanda n. 54que-se para 27:003?000 ditcriminadàmente.

EDITAL
Levo ao conhecimento dos serventuários

inativos que, salvo ulterior deliberação, somente
serão recebidos, para apostilar, os titulos daque-
les que se encontram no gozo do aumento nro-
visorio de 10 °|°.

¦ Esses serventuários deverão entregar os
seus titulos, com a máximo urgência, na 1/ Se-
c$ão desta Sub-Diretoria.

EDITAL
Tendo a Diretoria de Despesa de cumprir

e disposto no Decreto legislativo n. 121, de 14
de Novembro ultimo, que determina o encerra-
mento do exercício financeiro em 31 de Dezem-
bro, ficam todos os interessados prevenidos de
que nenhum pagamento de folhas anunciadas
e não recebidos no dia do anuncio, será efetuado
no período que vai dc 21 a 31 de Dezembro. •

OLÍMPIO DF. MELO,
Prefeito.

BerSo pajES no dia 12 do corrente:NA 1«. SECÇAOO pessoal do magistério que nfto tenhn rcrel-id.i seu? v-n-pimentos nes tllzõ marcadcs rró ferá c tendido o cs Oulntax-Fci-ras de cada Eemrna e os demais funMonfrios aos Srtbndos — Li-vros de 1 a 11 — Guichct 8 c d: 26 a 33 — Gulchei. 7, ate ás13 horas.
NA 2*. SECÇAOO pessoal operário que não tenha recebido seus vencimentosti os dias marcados só cerà atendindo aos Sabidos até ás 13bora*.

Retifi-

8o. DISTRITODomingos Lourenço Ferreira — Rua Marquês de Abrantes nu-mero 182 — Ret.iilquc-se para 15:5019000.Antonleta dc Belfort Ramos — Rua S. Clemente n. 45 —Proceda-se de ncôrdo com a informação do Sr. Lançador.Ana Maria Pereira de Castro — Rua Álvaro Ramos n. 49 —Fietifiquc-sc para 28: B27Í000.EXIGENC7A3Alzira da Silva Pereira — Rua S. Clemente n. 153 — Satisfaçaa exlgencia do Sr. Lançador.Olga Rohr — Avenida S. Sebastião n. 32. ap. VIa exlgencia do Sr. Lançador.Leopoldina Sòlieasaus de Medeiros — Rua Assunção n. 62Prove a renda da sublocação.

Satisfaça

17°. DISTRITOVicente Durante — Rua Miguel do Frias ns. 60, 71/71-B — Re-tifiquem-se os valores da loja 69-9, para 2:760j000 e à loja e so-brado dos ns. 71 e 71-B, para 2:160$OOO e 3:360j000 respectiva-mente.
Antonio Gonçalves de Carvalho — Rua Pinto de Azevedo n. 11— Proceda-se de acórdo,. Retifique-se para G:938$700.Pedro José Monteiro Filho — Rua Afonso Pena n. 87. Vila Am-brosina, casa VIII — RetlXique-se para 3:840$000.Ludovina Alves de Almeida — Rua S. Roberto n. 38 — Re-tifiquc-se para 6:000$000, á visto da informação do Sr. Lan-çador.Carolina Augusto Pinto — Rua Aníbal Benevolo n. 20 — Re-tifique-se para 2:280$000.

19°. DI8TRITOJoac Bastos de Oliveira — Rua Melo e Sousa n. 117 — Retifi-que-se para 5:G2G$000.Joio Bastos de Oliveira — Rua Gutemburgo n. 83  Retifi-que-se para 4:904f000.
EXIGENCIASJose Inácio dos Santos (Espolioj — Rua do Matoso ns. 235/37Junte retibo do prêmio de seguro.

24°. DISTRITOAdelaide Candida — Rua Uberaba n. 12 — Retifique-se para2400Ç000.
Cia. Imobiliaria Itajubá Carioca S/A. — Rua Dr. Jobimn. 37. casa 5 — Retifique-se para 2:400$000 — Rua 34 de Maion. 465. casa 14 — Retifique-se para 2:760$000.Maria Eugenia Espíndola Ribeiro — Rua 24 de Maio n. 33S —Retifique-se para 4:080$000.Joaquim Moreira da Silva — Rua Porto Alegre n. 23, casa XVIRetifique-se para 2:620$000.Maria Umbellna da Cunha Correia — Rua Barfio de Bom R«-tiro n. 133, casa XIII — Retifique-se para 2:760$000.EXIGENCIASMaria Augusta Ramitl — Rua Campinas n. 112 — Apresentecoleta predial.

23°. DISTRITOAntonio Camilo Mcntclro, llua Jorge Rudce n. 135 — Retifi-que-se para 6:ü0U.>000.Joaquim da Silva Pcçanha — Rua Teodoro da Silva ns. 182e 190 — RetilIquc-sc para 4:560$000, o valor do n. 100. Junte do-cumento liabil que prove a renda do n. 182.Manuel José Resende Júnior — Rua Torres Homem n. 229Retifique-se para 3:300$000.Paul Witzke — Rua Teodoro da Silva n. 950 — Mantenho ovalor de 6:0005000. á vista do parecer do Sr. Lançador.Mari P. Carneiro — Avenida 28 de Setembro n. 245 — Retlfique-se para 2:640$000, cada uma.EXIGENCIASMaria Fauslina Benitcs de Carvalho Lima — Rua Gonza&aBastos n. 45 — Satisfaça a exigencla de 14-10-36.Roberto Ferreira dos Santos — Rua Teodoro da Silva n. 758casa VIII e Maria Justinlano Janot — Rua Visconde de Santa ü-bel n. 113 — Juntem documento hábil que prove o alegado.Albina Gomes Carneiro — Rua Torres Homem n. 292 e outro— Junte canhoto do talão de recibo.Margarida Chaves Lopes Ferreira — Rua Torres Homem nu-mero 164 — Prove a renda da sublocaçáo.

30°. DISTRITOMannol Rodrigues Pereira — Rua General Caldwell n. 287 —
Rettflque-se para 6:000$000.Luura Rocha Guimarães — Rua Marquês dc Sapucal n. 14,casas I e III — Rotlftque-pe para 2:BOOSOOO, cada uma.Gabrlela Rocha de Figueiredo, casos XXIV c XXVI — Rctl-flquo-tB para 2:8803000 o 3:360í000, respectivamente.Ema M. Garcia — Rua Clarlmundo de Melo ns. 2H3 c 331 —
iiotlflque-so para 4:3808000 c 3:0005000, respectivamente.

Dlonislo José Machado — Rua Fagundes Varela n. 116 — Re-tlflque-i<G para 1:8008000.José Martins Júnior — Rua Santana ns 79 e 83 — Retifiquem-se para 10:9505000 e 19:380$000, os sobrados dos prédios ns. 79 e 83.EXIGENCIAS
Francisco Antonio Lauro — Rua Senador Eusebio n. 104, ca-sas de I a VIII — Prove a renda da suhlocaçào.
Maria Lulsa Laltard Babo — Rua General Caldwcll nume-ros 244/46/43 — Satisfaça as exigências do Sr. Lançador.
Edmundo dos Santos — Rua Lemos de Brito n. 227 — Juntodocumento hábil que provo o alegado.Ricardo Júlio de Ataide — Rua Visconde de'Itaúna n. 96 —

Prove o direito de dlspór.Francisco Domingos de Sousa — Rua Joaquim Martins n. 25G,
casas III/VI — Junte documento hábil que prove o alegado.

Arlsfldes Rodrigues da Nat.ivldade — Rua Clarlmundo do
Melo n. 1.0C8, fundos — Legalize o documento apresentado.

AUpio Pedro Garela — Rua Clarlmulictò de Melo n. 2D3 —
Junto documento hábil quo prove a renda.

31°. DISTRITO
Otávio de Campos Martins — Avenida Suburbana n. 7S7 —

Rotliique-se para ;i:410$000.Francisco Antonio da Rosa — Avenida Suburbana n. 969,
casa 11 — Rctifiquc-cic pfira 9608000, á. vista da informação do Sr.
Lançador.Frederico Henricjues dos Santos — Avenida Suburbana n. 1.101Retifique-se paia U:248S000.

Manuel de Oliveira Brandão Sobrinho — Avenida Suburbana
n. 1.183 — Inclua-t>c cie acordo.

Francisco Antonio da Rosa — Avenida Suburbana n. 069,
casa U — Compareça afim de prestar esclarecimentos ao Sr.
Lançador.Alice Rosa da Cunha Santos — Avenida,Suburbana n. 1.011Legalize o documento apresentado.

38°. DISTRITO
José Álvaro Batista Valerió — Estrada Intendente Magalhães

11. 684: — Rctilique-se para 3:0005000.
41°. DISTRITO

Cipriano dos Santos Branco — Rua Padre Bellsarlô n. 42 —
Retiflque-se para 8405000, á vista da informação.

42°. DISTRITO
Manuel Aveiro Júnior — Rua Uranos n. 901 — Retifiquft-se

para 2:5928000.
Maria Ferreira Peixoto — Rua Teotonio de Brito n. 7o-A —

Retifique-se para 2:640$000.43». DISTRITO
Rosalina Correia — Rua Costa. Mendes n. 127, casa n —

Retifique-se para 1:800$000 e lavre-se o auto de multa.
Antonio de Almeida Possinho — Rua Jo&o Rotaariz n. 21 —

Retifique-se para 4:560$000. „
Antonio Francisco Carvalhal — Rua das Missões n. 86 — Man-

tenho o valor de 3:0005000 á vista do parecer do Sr. Lançador.
44°. DISTRITO- Avénida Guanabara n. 16 — Re-Adelino Gomes da Silva

tiíique-se para 5:088$000. . .Domingos Vassalo Câruso — Rua ÜTicaragua n. 114 — Retifi-
que-se para 11:448$000.

45°. DISTRITO
Oscar de Azevedo Barbosa — Rua 15 n. 77 — Retifique-se para

2*4005000.
Luis Sisto — Avenida Guanabara n. 38 — Junte contrato dc

arrendamento. EXIGÊNCIAS . „David Rodrigues D Almeida — Rua Dionisio n. 20o — Satls-
faça a exlgencia do Sr. Lançador.

l.a S "CÇAO
DESPACHOS DO SP. CHETE

Castro & Ribeiro e Tclieon Lon Pen — Pagas as averba-
ções, transfiram-se. ...

Alfredo H. Sehuerte & Cia. L'tla. — Paga a averbaçao de
0 5 °l° sobre 275:000$000, transfira-se.

Afonso Homero & Cia., Ltda. — Provado o pagamento da
diferença da averbação, transfira-se.

O. 8. Pinhj — P..gui lioença nova.
Irmãos. Ne der — I?r^ve a cxUtencia legal da firma
Campos & Porto — Paga a averbação, trânsfira-se.
Santos Robcrti — Junte ilce:.ça.
João Paulino Paes — Paga a averbaçao. transfira-fie. .
Em 11 de Dezembft, de 1936 — Carlos Paranhos — Chefe m-

terlno.
2.» SECÇAO

DESPACHOS DO SR. CBET* ,
Nicanor Cid Conde, rua. I.zsis Carneiro n. 23 — Pague uma

averbação simples.  _ ,Adriano Alvos Dias rua Jc j6 dos Reis n. 267 — Cobre-se a
Pa-licença no prazo de 8 dias.

João Caetano Henrique, rua S. Luís Gonzaga n. 176
gue o debito existente. _ „Nestor Lourenço de Almeida, rua Barão do Bom Retiro nu-
mero 397 — Transfira-se. "

Maria da Gloria Fernandes Dias, rua Llno Teixeira n. 323 —
Cumpra-sô o despacho de 23-11-3Í. ¦

José Fernandes, rua Ana Néri n. 10 — Paga uma averbação
simples, transfira-se. __ 

Joaquim Francisco dos Reis, rua Brasil n. 86 — Transfira-
se, não havendo debito. _

Herbert Edwin lursean, rua Clovls Bevilaqua n. 27 — Trans-
nra'Em 11 de Dezembro de 1936. — Nelson de Castro, Chefe in-
terlno.

3.» SECÇAODESPACHOS 00 SR. CHETE
Francisco de Assis Vasconcelos, rua do Governo n. 2&9, —

Transfira-se.Manuel Pereira Morgado, rua Montevideu n. 141 — Paffân-
do mais lima averbaç&o. transfira-se.

Gabrlela Lobo Pinheiro Guimarães, rua Itapuca ns. 38 a 44.
— Transfiram-se. . „,Irmãos Alves — Pagando uma averbação de 0,6 °i° sobro a
importancia de 17:000$000, transfira-ie.

Virgílio Rodrigues Alves — Chefe da 3.» Secção, interino,
4.» SECÇAO

DESPACHOS DO SR. CHETE
Celestino Pereira de Oliveira, Rlcardlno S. Prwio c Antonio

Correia — Juntem escritura de aquisição do terreno.
Maria Augusto Selcpho — Transfira-»:.
Joaquim Barbosa — Apresente coleta territorial.
Luís de Almeida — Prove quitação territorial de 1933 e 1936.
Estevão José de Sousa — Satisfaça as exlgencias.
Em 11 de Dezembro de 1D36 — Olinda Monteiro — Visto —•

Anf<mor Guimarães — Ohefe interino.
5, «SECÇAO

DESPACHOS DO SR. CHEFZ
Guias cm exigencias:
8223 — André Dins de Oarvalho, rua Mearim — Prossiga-se.
8401 — Ambrosina Arantes Freiiia, rua Torres Homem —

Prove o valor da transação.8801 — José Antônio Moreira, rua S. Franoisco Xavier —
Aceite-se.8817 — Geni Martins Teijo e outros, rua Antonio Salema —
Prove o alegado.8882 — Adelia B. Guerra, rua Aureliano Portugal — Prove ovalor da transação.

8888 — CIrene Fraga Pinheiro, rua Porelra Nunes a. 105 —
Provo o alegado.8908 — Eduardo Barreto Monte belo, rua Geribá — Junte o
contrato de aquisição. .

8925 — Isidoro Liberato, rua Barão de Itapâgipe — Prove oalegado.
8973 — Manuel José de Azevedo, rua Haddock Lobo n. 414 —

Prove o valor da transação.
9028 — Ramiro G. Cernadas, rua Fellciano de Aguiar —

Prove o valor da transação.9036 — Beatriz dos Santos, rua Dlnlz Silva, — Satisfaça.Processos cm exigencla:90053 — Valdemar da Silveira Rosa, rua João Lope3 — Pa-
gue a averbação.90173 — Leonor T. da Costa Magalhães, rua V. de SantaIsabel — Prove a quitação territorial de 1933.90506 — Maria L. C. Denfs, rua Visconde de Abacté — Pa-
gue á averbação.90853 — Alta Abelha Graça, rua Nabor do Rigo — Pague naverbação.90883 — Cia. Imobiliaria do Castelo, rua Senador Vergueiron. 35 — Satisfaça a exigencla.Em 11 dc Dezembro do 1936 — Paulo Ramos dc Paiva, 3.1Oficial — Visto — Tiago de Brito.

EDITALIMPOSTO PREDIALDos prédios situados nos 83°. ao 48°. Distritos, relativo ao2o. semestre de 1936Torno publico, que a cobrança & boca do cofre, do ImpostoPredial e Taxas Sanltaria e dé Conservação de Calçamento, re-lativos ao 2o. semestre do corrente exercício, dos prédios situadosnos 33". e 48°. Distritos, foi prorrogada por dez (10) dias utels.Sub-Dlrctorla de Receita. 30-11-936. — O Sub-Dlretor, ÁlvaroXavier. EDITALRECLAMAÇÕES SOBRE O LANÇAMENTO DOS IKTO.TTOS PREDIAL I DE LICEU-
ÇAS COMERCIAIS PARA O EXERCÍCIO DE 1937Torno publico, para conhecimento dos interessados que o prazopara entrega das reclamações sobre lançamentos dos Impostos

Predial e Licenças Comerciais para o exercício de 1937, terminaráimprorrogavelmente no dia 31 de Dezembro corrente, aguardando
novo lançamento as que derem entrada fóra desse prazo.Sub-Diretoria de Receita, 1-12-1936. — O Sub-Dlretor Lite-
rlno, Álvaro Xavier.

o .1", Oficial — Durval Lacerda Framv- — da Delegacia da5». ClrcunMTlçiio (Sacramento) para a Dele-ncia da 3». Cir-cuiLscriçíio (Santa Rita®o riscai — Antonio Casem Ir o Peixoto — da Delegacia da 28".Clrcunsciiçào (Madureira) para a Delegada de Kmplacamento; c,o fiscal — Vicente Novelino - dali .Igacla de Emplaeamen-to para a 28". Circunscrlção i Madureira i ,Féria*:Foram concedidos quinze dias de férias regulamentarcs. rela-tlvaB ao exercido de 1933, ao 4". oriclal desta DlretorlA — Alvar#de Azevedo Draga. DESPACHOS DO SR. DIRETOR
Álvaro do Ar.evedo Braga (21.474) — Deferido.S. Golman & Splvalc (22.276) — Sllvino dc Oliveira k Cia.(22.2J2) — Alexandre Bernardo:; de Almeida (22.178) — AbdonAbib Curi 122.2051 — Galo & Cia. (22.534) •— Teresa Romana daFigueiredo (22.228) — Antonio Joaquim Rodrigues (22.181) —Amadeu Castro (22.203) — Adelino dos Santos (22.073) —^0!a.Metropole Hotel (22.242) — Serzedelo Mendes (22.222) e Pedrode Andrade (22.180) — Relevo.Pereira Pinto L Cia. (21.106) — Reduzo á metade, pagandodentro do oito dias.Agencia da Cia. Nacional dc Seguros Aliança de Minas- Ga»rais (10.820) — Cancelo, em íace da informação.Fredericó Goulart (22.206) — Mantenho a intimacâo.Viuva Quaresma & Cia. (22.291) — Junte procuração.José Borges de Almçida (22.266) — Nada lia que deferir, Orequerente não foi autuado.lSvaristò Gomes (22.179) e J. Antunes & Cia. (20.067) — Pagaa licença, volte.
Roberto José Haddock Lobo (21.887) e Juilo dos, Reis (17.880)— Prove o pagamento da multa inicial.Casa Extremo Oriente Ltd. (21.258) — Mantenho a Intima»

ção. A Sociedade foi contratada para operar em S. Paulo; não ten-do havido modificação desse contrato a caia daqui é dependerãoúa de lá.Soo. Coop. dos Chaulfeurs do Rio de Janeiro (22.334) — Cum-
prlda a Ultimação, volte.

João Luis da Silva (19.787) — Mantenho a Intimação, tendocm vista o informado pela Diretoria de Limpeza Publica.João Casemlro dos Reis Costa (21.801) e Luis Capituüno deBarros i2l.87G) — Cancele-se a intimação, expedindo-se outra deacórdo.Oscar da Silva Guimarães (22.149) — Levanto a perempçàu.Promovida a baixa, cancele-se a intimação.Manuel Machado da Silva (21.318) — Mantenho a intima-
ção. O praso requerido jà foi excedido.Carlos Rodrigues de Morais (22.325) e Marques Irmão l: Cia.(22.369) — Deferido dc acôrdo com o parecer da Divisão de Es-tetica Urbana. EXIGENCIA DO SR. SUB-DDtKTOR

Joaquim Nunes das Neves (22.299) — Pague as taxas dc pe-rempção. EXIGENCIA DO CHEFE DA 2* SECÇAO
Edelberto Francisco Alves (22.256) — Pague a taxa fie pe-rempção.

DELEGACIAS FISCAIS, FISCALIZAÇAO EXTERNA.
EMPLACAMENTO, INFLAMAVEIS, AFERIÇAO E

DEPOSITO CENTRAL DA MUNICIPALIDADE
RENDA RECOLHIDA EM 11 DE DEZEMBRO DE 1936

Diretoria de Fiscalização
EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1938

Boletim x. 181
f ransferencias:Foram transferidos:o 3o. Oficial — Ai]lon de Carvalho Dias — da Delegacia do

Deposito Central para a Delegacia da 5*. Circunscrlção (Sacra-
mento);

Candclaria • • •••••••••••••••••«•São José • • •••••••••••••••••••«.•oanta l^ita . • **•••••••••• • • ••<...
Sáo Domingos • ¦ ••••••••••«.«•»•
òacramento . • • ••••••••••••••••Ajuda . .Sato Antonio 
Santa Teresa
Lagoa Copacabana Santana Gamboa ibáo Cristovam • • ••••••••••»•••
Andarai Engenho Novo 
Mejcr Inhaúma PiedadeIrajá Pavuna Madureira Anehieta J acarepasuá • 
Realengo Santa Oruz • • •.»•••••••••«•••••
InilamavelsFiscalização Externa
Emplacamento 

Total . .  Rs.

744$0007535700272*100174.SÍI001 :ã83$i0(l2:623$S00-347S30023SOOO1-1254004:01õ$500uõ8.$20J134Ç000199íf00J314Ç200!12.?Í0ÜBVÍ60U1:732Ç6002J2Ç9U0404$90U3ÍÇROO3:70Bí900J74Í9001:709Ç200l:23i!jW)ü66*700115:õl3Ç200S13$50U5303100
133:284f000

1.» CIRCUNSCR1 ÇÃO — CANDELARIA
EXIGÊNCIAS E DESPACHOS i ,Agostinlio Leal. Av. Rio Branco, 173, 7°. 1— Pague .0. impôs-

to daiiornecedor de comida. , ,Nagib & -Rocha Goni, rua Pompcu Loureiro, 112 — Legalize
preliminarmenu a obra.

J. C. Cardoso, rua da Quitanda 27, sobrado. — Paga a aver-
bação, transfira-se. .....Antonio Lourenço, rua Republica do Peru 16, 1®. — Pag» a
averbação transfira-se. _ , , . _ ,Empresa Americana de Anúncios eni Estradas de Rodagens
Ltda. — Estrada da Gavea e outros — Pague o imposto.

S. A. Serviços Hailerith, rua Borja Castro 11, loja. — Gte-
raldo Matos, rua Rodrigo Silva, 28 Io. — -"'ague o imposto.

Orandlno Prado Filho, Avenida Rio Bran:o, 183, 9o. — R»-
dução e Comercio Ltd. rua Sete de Setembro 41, sobrado — B**
ga a averbação transfira-se.

Domingos Gomes, rua Carmo Neto 219. — Apresente a cat-
tsina de Identidade e Junte o "croquis".

Benedito Cândido, rua Rodrigo Silva, 6. — Junte autorin^
ção e declere em quo constarão as instalações para o negara»
requerido.

INTIMAÇOES
J. Oliveira c Filhos, rua Chile, 27; Automático Camilo Ltd.

Av. Rio Branco 151, J. P. Moura & Cia., Av. Rio Branco, 153;
Machado Carvalho e Cia.. Av. Rio Branco, 165, R. do Couto Al-
melda, Av. Rio Branco, 167, Joaquim Vaz Martins h Cia. Ltd,
Av. Rio Branco, 177; Jockey Clube (Rep. por Dr. Lincu dé Pau-
lo Machado), Av. Rio Branco, 193|7, Dr. Paulo Zander, Av.
Rio Branco. 243, 2o., A. Monteiro Garcia, rua do Carmo 25, Mo-
reira Carvalho e Cia., rua do Carmo 27, Borges e Godinho rua
do Carmo, 41, Almeida Marques, rua do Carmo 53|5; Dias Ro-
ürisues, rua do Carmo 69; Nogueira Alotuo, rua do Carmo, 58;
Carnlo e Novais, rua do Carmo 34-A; Teixeira Gonçalves, Be-

,co do Carmo, 7; Josc Joaquim Gomes, Beco do Carmo, 18, —
Para no prazo de dez dias, pagarem nesta Delegacia Fiscal, o
excesso de cubagem de lixo, sob pena da multa de ÍOOÇOOO de
acordo com o art. 2o. do Dec. 4610 de 2jl|34.

FLAGRANTES
Cia. Romana S. A. — Beco das Ferreiros, 19 — Por nao ter

cumprido a intimação. para pagamento dc diferença no impôs-
to dc licença comercial.

3.» CIRCUNSCRIÇAO — SANTA RITA
FLAGRANTES

Lauro Garcia, Av. Marechal Floriano 55 — Por não ter cum-
prido o prescrito nas intiinaçôes que o obrigava a pagar a lioen-
ça de seu negocio, referente ao exercido de 1936.

Maria Veloso dos Santos, idem, 63 — Idem, idena.
Augusto Mesquita, idem, 71, sobrado. — Idem.
J. Klapp, idem, 6. — Idem.
Antonio Duarte, idem, 34, sobrado. — Idem.
Manuel José de Almeida, idem, 42, sob. — Idos.

Paredes ts Cruz, idem, n. 46. — Idem.
J. Sarda Filho. Idem, 50-A. — Idem.
Ercllio de Melo, idem, 133. — Idem.
João Alexandre Sousa & Cia., Barfio de S, fdlx 18. — léftflfc
Bernardlno Teixeira, idem, 34. — Idem.
Lanos & Cia., idem, 40. — Idem.
F. Ferreira de Sá, idem. 63. — Idem.
A. Costa Fernandes, idem, 65. — Idem.
Isolina Flores de Almeida, idem 94. — Idem.
Bruno Maristan.v, Praça Manuá 7. — Idem. ^
Centro de Navegação Transatlantico, Idem, 7. — IéMft*
Instituto Santos Dumont, idem, 7. — Idéra.
Manuel Martins, Senador Pompeu 1J5. — Idem.
Raul Francisco Guimarães,, idem, 137. — Idem.
J. Fernandes, idem 166. — Idem.
R. Rodrigues, idem, 30. — Idem.
Manuel Joaquim Lopes, idem 36. — Idem.

Alfonso Sanchcs. idem, 62. — Idem.
Luis da Silva Morais Costa, idem 37. — Idem.
Adolfo Ferreira da Silva, idem, 101. — Idem.
Antonio Afonso, idem, 105. — Idem.
A. Correia e Cia. idem, 106. — Idem.
Serafim Orge idem, 94. — Idem.
Artur Bokor, Leandro Martins 14. — Idea.
Antonio Dias Soares, idem, 58. — Idem.
Silva & Caldeira, idem, 51. — Idem.
Augusto Soares, idem, 59. — Idem.
Aníbal dos Santos Rego Camerino 72. — Ide».
Fernando h Dlnlz, idem, 80. — Ioem.
Joaquim Venancio, idem. 124. — Idem.
J. Sã Bemardino, rua Acre 116. — Idem.
José Leite, idem, 94 — Idem.
Martinho Gasey, idem, 80 — Idem.
Manuel Rodrigues Mondego, rua da Conceição 1M. -- Idem.
R. Torelli & Cia. Ltd., idem. 147. — Idem.
Marques & Teixeira, rua dos Ourives n°. 124. — idem.

Luis L. Ramos Filho, idem, 137. — Idem.
Gil Braga. Travessa do Oliveira 14 — Idcin.
J. Nunes da Silva, Idem, 26. — Idem.
A. da Silva Pinto. idem. 13. — Idem.
Manuel Gonçalves Vieira, S. Francisco da PrMnns 39 —

Idem.Francisco Vieira Pinto. Beco Joio Inácio 4. — Idem.
A. Rodrigues Sá, rua Andradas 143. — Idem.
Pereira t Martins Sacadura Cabral 2S. — Idem.
N. Curclnello. Idem 127. — Idem.
Vasconcelos & Couto, id?m. 109. — Idem.

Vasconcelos & Couto, idem, 124I26 —- Idem.
Jorge Kuppermann. idem, 164! 66. — Idem.
Alexandre José Qálvftò, Idem, 61. Idem.
Anseio Rodrigues & Cia.. 14em 47. — Iàcm.
Nicolau Fernandes, Av. Marechal Floriano 1<4 — la?na«
Josef Schlimenn, idem. 193. — Idem'.
Avelar Viana i: Cia., idem. 180. — Idem.
Osorio J. Pedro, idem, 181. — Idem.
Leonel de Oliveira Lima, idem. 25|27. — Idem.
José S. Dias, idem. 55 — Idem.
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EDITAISTodas es firmas acima mencionadas, ficam Intimada» ft, m.

prazo cie 10 dias. paK".r b« lIcrnQiis de sons horocIm, rererentes noexercício de 1038. .sob penu do fechamento, ccm auxilio da força
publica, se preciso.

FLAGRANTESComix Transatlântica tíe Nr.vegaçíio S. A. •- Praça MauA7, sulnn. 1017118) — for citar funcionando com escritório de companhla do navegação, sem licença!
ll EDITALComp. Transntlantlca de Navegação, ldem — Intimando ô,no prazo de 10 dias, legalizar o funcionamento do referido cs-critorio, sob pena dc nova multa de 500$00u.

INTIMAÇOESCitra Ltd., Prnjça Maua, 7. — 10 dias, para pagar a dlferen-ça ds _1:590$C03, encontrada na certidão, 8039136 e referente acomlsso»s e consignações cm grande escala, sob pena de multade 50$000A. Fernandes Vasques & IrA-ião, Visconde dc Inhaúma 105—. idem, diferença dc 257$80ü, encontrada na cert. 295136soa pena de mui.a de DÓÇOOO.
|i{ 5.a CIRCUNSCBIÇAO — SACRAMENTO« EDITAIS. Manuel Guilherme Taboada — Rua Uruguaiana n. 154; An-toruo Teixeira da Mota — Travessa Belas Artes 11. 19 — Inti-mados a comparecerem as vistorias que serão realizadas no dia 11do corrente, ás 14 e 14,30 horas, respectivamente.Manuel Guilherme Taboada — Rua Uruguaiana n. 154; An-tohlo Teixeira da Mota — Travessa Belas Artes n. 19 — Idem,no dia 31 do corrente, ás 14 c 34,30 horas, respectivamente.INTIMAÇOESAdciia Zimelson — Rua Senhor dos Passos n. 294; AlfredoSeco — Rua Senhor dos Passos n. 233; Sr^nucl Lanliut — RuaSenhor dos Passos n. 383, cobrado; Garcia Filho — Rua Senhordôs Passos n. 94; Valcntim Antonio Maru .cs — Rua Senhor dosPassos iv. 223; Vicente Maltempo — Rus do Ouvidor 11. 149 so-bicado; Ana/P. Orlando — Rua do Ouvitfôr n. 349; V. Werneck &Cia. — Rua Miguel Couto ns. 5|7; KjhU Clement — Rua Mi-guel Couto'n. 25; J. Segadas — Rua Jruguaiana ns-. 2315; JoãoJosé de Castro — Rua Uruguaiana n.. 84, Io.; Irmãos Azevedo nua Uruguaiana n. 32; Agostinho <ia Costa & Cia. Ltd. — Ruados Andradas n. 59; Davi Guisse». — Rua Gonçalves Dias n. 29 •
A. uesteira £ Cia. — Rua Gonçalves Dias n. 59;; citimo CataldóRua Gonçalves Dias n. 44, )>orta; Vicente Gentile — Rua Gon-çalves Dias n. 85: P. G. Giac^mo — Rua Gonçalves Dias n. 80 —30 dias. liara pagarem nesta Delegacia Fiscal, as diferenças en-contratías nas suas licenças comerciais do corrente exercício.

7.» CIRCÜNSCKIÇAO — SANTO ANTONIO
. , FDAGRANTES, A. Monteiro & Cia. Ltda. — Avenida Mem de Sá n. 8, sobradoPor /jtar funcionando com o sou salão dc barbeiro íóra dashoras regulamentar es.Errçetto Santos — Largo da Lapa lis. 5113 — Idem, idem.EDITALDe acôrdo com o paragrafo 3d., art. 2°., Dec. 2.352, dc26-11-1920, ficam convidados os Srs. proprietários de Farmacias,localizadas nesta Circunscrição, a comparecerem ha sédc destaDelegacia Fiscal, à rua do Rezende n.. 84, sobrado, ás 14 horas,do dia 16 do corrente, afini de ser confecionada a escala de'plantões de Domingos c Feriados, para o cicercicio de 1937.

16.» diRCUNSCRIÇAO — RIO COMPRIDOFLAGRANTES
Humberto Caruso — Rua Feltx da Cunha n. 104, casa XI —Por^ estar fazendo obras que dependem dc licença da Prefei-
Conde Modesto Leal_ — Rua Haddock Lobo n. 215 — Visto nàoter cumprido a intimação 11, 46 de 7 de Outubro do corrente anoque o obrigava a cumprir o laudo de vistoria.
„ EDITAISHumberto Caruso — Idem — Embarga as obras, até sua lega-linaçao 110 prazo de 10 dias.Conde Modesto Leal — Idem — Obriga á, no prazo de 10 dias,dar. cumprimento ao laudo de vistoria, sob pena ae nova multa.

23.a CIRCUNSCRIÇÃO — INHAU'MA
, , . : EDITAIS
Antonio Monteiro de Sousa, rua Martins Lace n. 16 — Orde-na o embargo das obras, até sua legalização.Benjamim Vila Nova, rua Guilhermlna n. 1G9 — Idem, queseja cumprida a intimação n. 128, de 1816136.Júlio Lopes, rua Luis Silva ns. 132, 134 e 116 — Idem, quea marquise seja construída do acordo com a lei.Antonio Manuel de Carvalho, rua Plaul n. 41 —Idem, o em-bargo das obras, até sua legalização.Francisco Machado Diniz, rua Padilha n. 141 — Idem, sobas penas da lei, que o estabuio seja interditado.

24.® CIRCUNSCRIÇÃO — PIEDADE
INTIMAÇOESFloriano Xavier,.-,rua Clarimundo de Melo n. 339 — No pra--d de 10 dias, pagar nesta Delegacia Fiscal a importancia de 106$diferença da cert. 3i31l8,-de 1936 (um bilhar), sob pena de multa.- 'Paulo *rmao, Clarimundo do- Melo n. 338 —; No prazo 'de 10dias, pagar nesta Delegacia Fiscal a importancia de 636Ç600 dife-rençá da cert. 36157 de 1836 imoagem de calé), sob pena demulta.A-. Barbosa Rodrigues;- Avenida João Ribeiro n. 372 — Noprazo do 10 dias, pagar nesta Delegacia Fiscal a importancia de477*300, diferença da licença n. 471'<0 de 1936. CMoagem de café),cob pena de multa.

25.» CIRCUNSCRIÇÃO — PENHA'Ivan & Martins, Praça das Nações n. 94 — Pague a multa doartigo.61, do dec. n. 4G12, de 2|lj34, e cumprir a intimação 153,de 10;6|36.Álvaro Luis da Cunha, rua Cardoso de Morais n. 87 — Co-bre-se,
FLAGRANTE3¦Luis Coelho de Sousa, rua 21 ivila Guanabara) n. 39 — Es-tarr contraindo acréscimo sem licença, á rua 21 n. 39, Vila Gua-nabara.

Espolio do Dr. Samuel Pereira, representado por sua viuva einventariante D. Julieta Bittencourt Pereira, rua Bonsucesso jun-to e depois do n. 41 — Não ter cumprido a intimação 070 de1|7|35; que determinava a construir passeio em frente ao terrenodè sya propriedade à rua Bonsucesso Juntó e depois do n. 44.Idem, idem — Idem, ldem — Não ter cumprido a intimação71 de 11V {36 que determinava a construir muro na frente do ter-rena de sua propriedade à rua Bonsucesso junto e depois do nu-mero 44.
1SDITAISLuis Coelho fie Sousa, Idem — Ordena que a citada cons-truçáo fique embargada até sua legalização se legalizavel e pa-gue a multa imposta, sob pena de nova multa de 500*000.Espolio do Dr. Samuel Pereira, ldem — Idem, Intimação sejacumprida.Idem, idem — Idem — Idem, idem.

28.» CIRCUNSCRIÇÃO — MADUREIRA
EXIGENCIA.3 E DESPACHOSCatarina Viana da Silva — Cobre-se a contar de Aso6to ul-tlmo.Adriano Pinto Monteiro — Cobre-se.Alberto Rodrigues — Certifique-se em termos.Dib Issa — Certifique-se o que constar.Antônio Cipriario Meireles — Cumpra o prescrito no edital deZí dè Agosto aè 1936.

FLAGRANTEAnanias Lopes Santana, rua E, lote n. 19 (Jardim Carioca)— Por estar construindo tun barracão no terreno de sua proprie-daüe, sem licença. w

INTIMAÇOES
Grlmberg Braz, Carolina Machado n. 468 — 10 dias parapagar a diferença encontrada na guia 8|936, de acordo com o ar-tigo 55, dec. n. 4612 de 1934, sob pena de multa.Joaquim dos Santos, rua Emílio Ribeiro n. 99; Joaquim Ço-mes da Silva, rua Safiras n. 346; Joseflna da Silva Lopes, idem,248 e 230; Domingos Fernandes Guimarães, idem, 252, 252-A, 254,

254-A e 256; Joaquim Pedroso Pascoa, idem, 300, 302 e 304; Do-mingos Fernandes Guimarães, idem, entre 256 e 330 — 20 dias,
construir passeios em frente aos locjis indicados de conformlda-
de com o artigo 1.° do decreto n. 39'<5, de 1932, combinado com oartigo 110, decreto n. 55|1936, dependendo estas obras de reque-
rimento isento porém de emolumentos, sob pena de multa de
acordo com o artigo 103 do decreto n. 5511936.

Domingcs Fernandes Guimarães, idem, idem — 20 dias paraconstruir muiros cm frente ao terrèno de sua propriedade de con-
Jormidadc com o artigo 37, dec. n. 20871925, dependendo esta
obra de pedido de licença, sob pena de multa prevista no artigo
B. 296, paragrafo 1.°, ai. I, letra "b" dec. 2087|925.

Manuel Fonseca Paulo, rua Fernandes Marinho n. 90 —
19 dias apresentar licença do corrente exercício do seu negocio
no local citado sob pena de multa dc acordo com o artigo 73 do
decreto n. 4612|36.

Antonio Carvalho de Sousa, rua Mario Passos n. 92; Miguel
Bprintezer, rUa Carvalho Sousa n. 286 — 10 dias para pagar dl-
ferença encontradas nas suus certidões do imposto de suas licen-
Sas 

comerciais do corrente exercício, sob pena de multa de acor-
;0 com os artigos 55, 104 e 73 do decreto n. 4612, de 1936.

DEPOSITO CENTRAL DA MUNICIPALIDADE
EDITAL DE PRAÇA

Pelo presente se faz publico para conhecimento dos interes-
sados, que. as treze horas do dia 16 na sede deste Deposito, sito
& rua Machado Coelho n. 124, serão vendidos em iai.fio, as mfir-
cadorias constantes dos seguintes lotes:

Delegacia Fiscal dz Piedade:
Lote n. 1 — Uma pedra üe brilhante com defeito, avaliada

em soiscentos mil réis (3.» praça).Late n. 2 —¦ Um auel de ouro e platina, com um brllhants
pequeno, avaliado em um conto e clnuoenta mil réis 13." praça) .

DF.I.FGARIA FlíCAL CE PIEDADE:Lote n. 3 — Quatro peças de cadarço elástico, uma caixa de
sabonetes, diversos grampos para cabelo, cento e rineosnta e qü:i-tro colchetes de pressão, tres cartas de alfinetes, um tubo dc
pasta para dentes oito pacotinhos de grampos de ferro para ca-belo. sete caixas pequenas de pó de arroz, quarenta e dois alfi-nrtes dc fralda, quatro pentes de travessa, duas caixas de rougo.cinco pares de meia de algodão para senhora, doze pares de meiade aigoJào para criança, tres arminhos para dó de arroz, vinte oSPte retalhos de fitas de diversas cores, duas peças de fila asul erosa. onze pares de alças para camisa de senhora, duas escovas
para dentes treze peças de renda, dois pedaços de bordado, tréo
psças de cadarço de fantasia, oitenta e tres bot&ís pequenas, vin-te e quatro botões grandes, duas fivelas para cintos, tres pares debrincos de fantasia, duas peças de renda, seis broches de fanta-«la, tres retalhos de renda, quarenta e cinco tubos de retroz do

diversas cores, quatro dedais, seis abotoadtiras de pressão, doisvidros de extrato, oito toucas para criança, quatro pares dc sa-
patiniios de lã para criança, tres gravatas, quatro lenços, duascarteiras para notas, oito pares de meias para homem, um parde ligas para homem, um dito para senhora, tres caixas grandesde pó dc arroz, um vidro de brllhantlna e uma maleta.1'ifXEGAci \ de Fiscalização Externa ;Lcte n. 4 — Um relógio de metal branco, marca "Medana".

Lote n. 5 — Um relógio dc metal branco, maroa "Medana".
Lote n. 8 — Um j-elogio de metal branco, marca "Cometa".
Lote n. 7 — Um relogio dc metal '¦*»tnco. marca I. V. Y.Lote n. 8 — Uma bicicleta, chapa n. 2238, em regular estado de conservação.Lote n. 9 — Uma banca de ferro para venda de jornais.Lote n. 10 — Nove cestos com garafas vaslas.Lote n. 11 — Um cesto para entrega do generos, tres calxo-tes para entrega de generos e tres latas vasias para entrega doleite.Lote n. 12 — Uma bicicleta em bom estado.Lote n. 13 — Uma bicicleta em bom estado.Lote n. 14 — Uma bicicléta em bom estado, .Lote n. 15 — Uma bicicléta em bom estado.Lote n. 16 — Unia bicicleta tm bom estaqò.Lote n. 17 — Uma bicicleta em bom estado.Lote n. 18 — Uma blciclétq. em bom estado.Lote n, 19 — Uma bicicleta em bom estado.Dclegacia Fiscai. de Sacramento:Lote n. 20 — Um par de bichas de metal amarelo com pe-aras brancas.Delegacia Fiscal de Inhaúma:

timetros n" 21 ~ Cinco cortes de fazenda com 16 metros e 60 cen-
J1®'0 n- 22 — Tres chapéus usados para senhora, em miiiestado, e um cesto de virne ordinário.Lote n. 23 — Um terno de brim ordinário.

„,Lote n. 24 — Tres pares dc mela para homem, dois espelhos
alpnriãrt rinoc w Liclnco espelhos de bolso, um lenço ikaigodao, duas latas de po de arroz, dez maços de gramnos oin»

,de,Utóa- d°ze lápis, dois papeis de a|ulh^?P^^ltíferro, quarenta o um p-res de cadarço para sanaesROVa pequena para den 0
, o PS1?,'0 Federal, 11 de Dezembro de 1936. — Paula Btistos.

»Çou,íere- Fr*™*co Guida, Chefe da 2." SscçSo —Visto, Clovis Martins, Sub-Diretor de Flscalisação.
Diretoria de Tomada de ContasL-tíPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1936_ DESrACHOS DO SR. DIRETOR

^ as pBuintes comprovações de despesa:
íTooojooò "• 3M/IPE -

verbfaf-material0!"! ~ °íici° n" 726 ~
J™: E.* ,T- s- ''Paulo de Frontin*' — oficio n. 170 — verba 27material 1°. C) VIII e 17°. H - Rs. 300$00o è 4:166Í600. 7

r- D,EsfACUOS DO SR. SLB-DIRETOR
genciEu J°s° — Oficio n. 127 — Satisfaça a exl-

Jurema Coutinlw, Praticante de Oficial.
, EDITAL* Di_rô^or ^c Tomada de Contas, fica neloj edital a comissão executiva cia Feira de Amostras daCidade do Rio de Janeiro, composta dos Srs. José Vergueiro Sei-dei, j Pinheiro da Fonseca e. Tomaz Pinto d^onsecá Guima-

Sü: «Va€l aP1rpda»ntâtdae afiS
BVUSS JBAS8?a""
ncdUoVtres fa CJl?vTsÍb-Vir^mbr0 de 1936, ~ AntonU> Be'

* _ Departamento de ComprasEXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1936
Ferias* despachos do sr. diretor

d§Lsíva Simas (processo n. 10693) — Deferido
Cancelamento :

(processo^nfUí06M)° — SiTos.106"} ° DlaS Garcia Ltda-
CONCORRÊNCIA N. 570 — GRUPO N. 9

^Ovfn^?„Pu i'C0^que no dÍa 13 d0 corrente, ás 13 horas, neste De-partamento de Compras, á Avenida Rio Branco n. 47, 2.° andarsera realizada a presente concorrência, observando-so, riporosa-
ílionde 1934 E6US ÍtelU' d0 Deoreto n- 50la- de de Ju-
Requisição 'n. 413 da Diretoria, dc Limpeza Publica o Particular9—C—oeo — Cal marisco em saco — 10 sacos — Ou1 loRequisição n. 406 da mesma Diretoria
Metrõquídradõ. Celotcx de ~ quadrados -
vidros"—"~Um 

~ Vldr° 11S° transParente de 0,32x0,21x0,002 — 48
Requisição n.' 417 da viesma Diretoria

, ®T"?—Betume asfaltico oxidado "Tipo G do Cadernode Obrigações" — Penetração 30 a 30 — 8 tonelidas - TonModa?de Dezembro de 1930. — Manuel Rodrigues Alves Ju-niort Diretor do Departamento de Compras.
CONCORRÊNCIA N. 573 — GRUPO N 4Faço publico que no dia 18 do corrente, ás 13 horas, neste De-partamento de Compras, a Avenida Rio Branco n. 47, 2.° andarser a realizada a presente Concorrência, observando-se, rigorosa-™ente o^artigo 11° c seus itens, do Decreto n. 5018, de 13 de Ju-

PREÇOS VALIDOS DE í.° DE JANTDIO A' 31 BE MARÇO DE 1937Pagamento a vista, pax*a o fornecimento de peças para au-tomoveis. auto-caminhõits, tratores e compressores, em uso naPrefeitura, das marcas:
For^Sn e OtetVor°I^tútzGl'aham PagC' P1^outh- Nash, Thornycroft,

Os senhores proponentes fario referencias nos últimos cata-IÇSOS aas marcas acima citadas, anexando as suas propostas 2(dois) catálogos.Ao Departamento de Compras reserva-se o direito de restei-tar qualquer cias propostas c de transferir ou anular a presenteconcorrência, se achar de conveniência aos süus interesses, nâòcabendo aos licitantes o direito de qualquer interpelação, quer âd-minlstrativa, quer judicial.^ ENTREGA — 24 horas após o recebimento dopedido.Em, 11 de Dezembro de 1936. — Manuel Rodrigues Alves Ju-nior, Diretor do Departamento de Compras.
CONCORRÊNCIA N. 574 — GRUPO N. 36Faço publico que no dia 18 do corrente. As 13 horas, neste De-partamento de Compras, á Avenida Rio Branco n. 47, 2.° andarserá realizada a presente concorrência, observando-se, rigorosa-mente o artigo 11° e seus itens, do Decreto n. 5018, de 13 de Ju-lho dR 19S4.PREÇOS VALIDOS DE 1." DE JANEIRO A* 31 DE MARÇO DE 193736—E—030 — Espoleta comum n. 8, em caixas de 100 — Uma36—E—040 — Espoleta elétrica, em pacotes dô 100 — Uma.36—E—060 — Estopim com capa de tecido preto, em rolos com2o pes — Pó.36—P—000 — Polvora negra, granulada, "Bombarda" ou se-melhante — Quilo.PRAZO DE ENTREGA -— Variará conforme a maior ou me-nor quantidade- do pedido, a critério deste Departamento.. Er.i, 11 do Dezembro de 1936. — Manuel Rodrigues Alves Ju-nior. Diretor do Departamento de Compras.
CONCORRÊNCIA N. 575 — GRUPO N. 36Faço publico que no dia 18 do corrente, ás 13 lióras, neste De-partamento de Compras. A Avenida Rio Branco n. 47, 2.° andaraerá realizada á presente concorrência, .observando-se, rigorosa-mente o artigo 11° c seus itens, do Decreto n. 5018, de 13 de Ju-11*10 de 1934.PREÇOS VALIDOS DB 1.° OE JANEIRO A' 31 DE MABÇO DE 1937Grupo 36 — Filme marca "Kodak" ou "Agfa", de:

18 x 24  Dúzia24 X 30  Dúzia30 x 40  DúziaPRAZO DE ENTREGA — Variará conforme a maior ou me-nor quantidade do pedido a critério deste Departamento.Em, 11 de Dezembro de 1936. — Manuel Rodrigues Alves Ju-nior, Dirêtor do Departamento de Compras.
CONCORRÊNCIA N. 558 — GRUPO 2Faço publico que no dia 14 do corrente, ás 13 horas, nesteDepartamento dfa Compras, á Avenida Rio Branco 47, 2» andar,será realizada a presente concorrência, observando-se, rigorosa-tnente, o art. 11' e seus itens, do Decreto 5.018, de 13 dc Julhode 1934.Requisição n. 214. da Diretoria dc Trabalho, Matas e Jardins2-B-140,— Brocha pr.ra caiaçfto, dc cabelo e pita, com os se-

guinies tamanho?:n. 310 — 20 brochas — Uma.n. 4;o — 20 brochas — Uma.2-B-150 — Brocha para pedreiro, toda dc pita — n. 3|0 —
20 brochas — Uma.2-B-130 — Brocha para pintura a oleo das mnreas "AP"
Elefante ou Cabeça de Porco, com vlrola efe melai toda manúfa-turada e com cabo de fáia, n. 14 — 6 brochas — Uma.2-C-090 — Cabo para pá de madeira de lei com alça reforça-da por um pino da ferro cravado nas extremidades, ds 0,75 decomprimento — 30 cabos — Um.

2-P-140 — Pincel de cabelo, chato, dí:n. 18 — 24 pincéis — Um.n. 24 — 24 pincéis — Um.n. 28 — 24 pincéis — Um.2-P-110 — Pincel <te cabelo, redondo, de-,n. 22 — 24 pincéis — Um.
n. 32 — 24 pincéis — Um.

2-T-3Õ0 — Trincha dc cabelo com virola de zinco, cabo deiradíira, "AP", para oleo de:
1 1|2" — 24 trinchas — Uma.

3" — 24 trinchas — Uma.
2-T-360 — Trincha de cabelo com vlrola de zinco, cabo demadeira, para caiação, com as scguintss dlmcns&cs: de:12" <le largura — 24 Irinchas — Uma.1.2" tk largura — 21 trinchas — Uma. ,Requisição n, 215, da mesma Dfrríorii2-B-1P? — Broca cie punho ciUiidriso, de aço ccss corí; rito.com sis iiguinte dimeiii&es:li 8" — 12 brocas — Uma

9 32" — 12 brocas — Uma.
5; 16" — 12 brocas — Uma.

13:32" — 6 brccas — Uma. r
il;32" — 6 brccas — üma.

7116" — 6 brccas — Uma.
11132" — 6 brocas — Uma.1' 2" — 12 brocas — Uma.

P 16" — 6 brocas — Uma.
3 4" — 6 brecas — Uma.
lí 4" — 20 brocas — üma.

3110" — 20 broens — Uma.7Í32" — 20 brecas — Uma3 8" — 12 brocas — Uma.532" — 20 broens — Uma.Requisição li. 227, da mesma DirctorUi2- A-0D0 — Alfange do aço s:m cabo ccm 0,75 dD comprimento— 50 alfang&s — Um.2-A-210 — Anclnho dc aço, com 14 doutos e cabo — Amostrana Arrccatlnção — Co ancinhos — Um.2-C-OCO — Cabos para picareta de Guarabú com 0,90 dc com-primento — 150 cabos — Um.2-L-070 — Lixa para ferro, em foHias de 28 x 33, dos scguln-tes números:
0 — 100 folhas — Folha.1|2 — 100 folhas — Folha.200 folhas — Folha."1|2 — 100 folhas — Folha.2 — 200 folhas — Folha.2-L-090 — Lixa para madeira, em fôlhas de 28 x 33, de 2 112300 folhas — Folha.2-T-190 — Tesoura para podar, com mola de 9" — Amostrana Arrecadaçüo — 60 folhas — Uma.LOCAL DE ENTREGA: — Arrecadação, na Quinta da BoaVista. 'PRAZO DE'ENTREGA: — 10 dias.Em 10 de Dezembro de 1936. — Manuel Rodrigues Alves Ju-nior, Diretor do Departamento de Compras.

CONCORRÊNCIA N. 550Faço publico que no dia 14 ao corrente, ás 13 horas nesteDepartamento de Compras, ã Avenida Rio Branco n. 47, 2o an-dar, será realizada a presente concorrência, observando-se, rigo-rosamenti] o artigo 11a e seus itens, do decreto 5.018, de 13 deJulho de 1934.Requisição n. 1.203 da D. de Engenharia dó EtcrUorio Técni-eo da 2* Sub-DiTetOrià.Betoneira de capacidade para 200 litros conjugada commotor de gasolina, montada sobre rodas, tipo ICoehning 7-S —
Damdle ou semelhante com os mçstnos característicos — 1 peçaPeça.Talha para 1.500 quilos — 1 peça — Peça.Bomba para esgotamento de fundações com moíor degasolina 2 H P, com capacidade de 8.000 a 3.500 galões porhora para alturas e sucção de 10 a 23 ft. tipo C H & E ou equi-valente — 1 peça — Peça.Vibradores para concreto Ingetsol-Ràiul — IV ou equivalente — 2 peças — Peça.Bate-estacas Ingersol-Rand tipo OC-45 ou equivalente -
1 peça — Peça;

Pranchas dc aço Union, com profundidade de 5 metros, lar-
gura total 0,264 ni. c largura utll 0,245 m. do tipo usado paratrabálhos de fundações, canalizaç&ís, movimento dé terras, etc.200 peças — Peçâ.'Tesoura para cortar vergalhões de aço doce até 1" com
alavanca — 1 peça — Pèça.Tesoura de mão para cortar vergalhões até 1|2" — 1 peçaPeça.

LOCAL DE ENTREGA — Escrltorio Técnico da 2* Sub-Di-
retoria. vPRAZO DE ENTREGA — Os Srs. proponentes deverão de-
ciarar em suas propostas o prazo, n&o sendo consideradas as queomitirem.Em 9 de Dezembro de 1936. — Manuel Rodrigues Alvts Ju-
mor, Diretor do Departamento de Compras.

CONCORRÊNCIA N. 563 — GRUPO 26
Faço publico que no dia 14 do corrente, ás 13 horas neste

Departamento de Compras, á Avenida Rio Branco n. 47, 2o an-
dar, será realizada a presente concorrência, observando-se, rigo-
rosamente, o artigo 11° e seus itens, do decreto 5.018, de 13 de
Julho de 1934. .

Resiquição 1.194 da Diretoria de Engenharia — 2» Divisão
da 3" Sub-Dlretoria.

266—M—030 — Mangueira para bomba de gasolina, de bor-
racha, reforçada com 2 espirais de arame, com inserção de lona
cm diagonal, c com punhos reforçados, porém, sem arame, de
314" — 3 metros — Metro.

NOTA — Modelo no Deposito n. 15, á rua Ipiranga n. 19.
LOCAL DE ENTREGA — Rua Ipiranga n. 19.

Requisição 442 da Sub-Diretorta do Almoxarifado da Dtre-
toria da Limpeza Publica e Particular.

26—T—070 — Tubo de borracha para radiador. de:
1 318"  5 metros Metro
1  5 metros Metro
1 3|4"  5 metros Metro
2».  5 metros Metro

LOCAI, DE ENTREGA — Rua Frèl Caneca n. 42.
prazo DE entrega — Imediato. .
Em 10 de Dezembro de 1936. — Manuel Rodrigues Alves Ju-

nícr. Diretor üo Departamento de Compras.
CONCORRÊNCIA N. 568 — GRUPO N. 4

Faço publico que no dia 17 do corrente, ás 13 horas, neste
Departamento dle Compras, á. Avenida Rio Branco 47, 2o andar»
será realizada a presente concorrência observando-se rigorosa-
mente, o art. 11* e seus Itens, do Decreto 5.018, de 13 de Julho
de 1934

Requisição n. 433 da Sub-Diretoria do Almoxarifado da
D. de Limpeza Publica e Particular

ACESSOltlOS DIVERSOS PARA AtJTOMOVEIS •
4-M-050 — Magneto de 4 cilíndricos, virando á direita,

Bosch" — 4 magnetos — Um. . _4-F-050  Fio para magnético, com êneapamento oe borra-
cha. de 7 mim — 200 metros — Metro. _

4-B-210 — Buzina elétrica, dé 6 volta, tipo F. D. 6 C. S. 13,
Boach" — 5 buzina» — Uma. _.

4-M-051  Platinado "Bosch". peça n. 574 A. B. — 10 pe-
ÇaB 4-M-0&V— Platinado longo. "Bosch*, peça 569 A. C. — 5 pe-
548 4-M-05l'— Par de platinado, "Bosch*, peça n. 509 A. C. —
3 D-051 —^Dispositivo c|rutura, "Boach*. peça n. 509 A. O.

^4-M^?51 —^Moía com catraca, & direita, "Bosch*, peça n. 304
i . 20 peças • Peça.

4-M-051 — Interruptor p|magmetico, "BÒ6Ch", peça n. 307 —
10 peças^^ ^pjo laqueado p|instalaçâo de autos, de 6 m[m su-
nerior — 200 metros — Metro. $

4-M-051 — Tranqueta, "Bosch". peça n. 307 A. — 10 peças —
PeS<4-M-061 — Pinhão, peça "Bosch". 304 B. — 10 peças — Peça.

4-M-061 — Catraca p|magnetlco EE 4 A F O 4 B, com rotaçao
ã direita — S catracas ¦— Uma.

4-L-060  Disco do aço revestido em lona. para embreagem
"Lancia", ano 1922 — 8 discos — Um.

4-L-0G0 — Junta de matai e amianto, p|cabeça de cilíndricos
"Lancia", ano de \92i — 6 juntas — Uma.

4-L-060 — Intermediária de lona e borracha, p|caixa de mu-
dança e embreagem "Lancia", ano de 19S2 — 4 intermediárias —
"mV-T-l30 — Condüite, completo, para velocimetro de motor
"Thornycroft" — 1 conduite — Um.

4-T-130 — Intermediária de borracha, p|magnetieo Thorny-
croft" — 1 intermediária — Uma.

4-P-010 — Pistão "Whlte", peça n. C 4306 x — 2 peças —
^e®\-W-010 — Mola de seguimento lisá, "Whlte", peça n. 117
G E. B. — 12 psças — Peça.

4-L-090 — Lona com inserção de metal, para freio de autos,
de 2" x 3|16" — 20 metros — Metrp.

4-V-000 — Velocimetro p|auto, do fabricante "Stewart , (para
vclocicEade e quilometragem até 99.999) — 20 velocimètros — Um.

NOTA — Os velocimètros solicitados na presente requisição,
se dèstinam ás diversas marcas e tipos de autos. cx> quais poderão
ser vistos na Garage da Sub-Diretoria de Transportes e Repara-
cões da D. de L. P. e Particular, rua Moncorvo Filho.

LOCAL DE ENTREGA: — Rua Frei Caneca 42.
PRAZO DE ENTREGA: — 8 dias.
Em 10 de Dezembro de 1936.' — Manuel Rodriputt. Abes

Júnior, Diretor do Departamento de Compras.
CONCORRÊNCIA N. 557 — GRUPO 26

Faco publico que no dia 14 do corrente, ás 13 horas, neste
Departamento de Compras, á avenida R4o Branco n. 47, 2o an-
dar. será realizada a presente concorrência, observaado-se rigo-
rosamente o árt. 11 e seus itens do decreto n. 5.018, de 13 de
Julho de 1934.

Requisição n. 240, da Diretoria de Trabalho,
Malas e Jardins: . . _28-P-150 — Parafuso de ferro, cabeça chata, coqi renda e

porca sextavada com as seguintes dimensões:
1 112" x 1|4" — 2» dúzias  Dúzia

28-P-150 — Parafuso dc ferro, cabeça boleada e porca sexta-
vada, com as seguintes dimensões:

2" x 3Í8" — 25 dúzias  Dúzia
2" x 1|2" — 25 dúzias  Dúzia

23-P-150 — Parafuso de ferro, cabeça chata, rosca soberba,
com fenda de 1|2" x 5 — 25 dúzias — Dúzia.

28-P-150  Parafuso de ferro, cabeça chata, roaca soberba
com fenda, iIiíb seguintes dimensões:

718"'X 6 — 25 dúzias  2UZ}*3|4" X 6 — 25 dúzias  Dúzia
1 112" x 10 — 25 dúzias  H!12!®2" x 10 — 25 dúzias  5u^!a2" x 12 — 25 dúzias  Dúzia

Requisição n. 239, da mesma Diretoria:
28-Prl50 — Parafuso de ferro, cabeça sextavada, com porca

sextavada, de 8 m|m x 39 m|m — 60 dúzias — Dúzia.
28-P-150 — Parafuso de ferro, cabeça boleada, com porca

quadrada, de 63 mim x 7 m|m — 36 dúzias — Dúzia.
28-P-150 — Parafuso de ferro, cabeça boleada, com porca

quadrada, de 7 m|m x 25 mim — 25 dúzias — Dúzia.
28-P-150 — Parafuso de ferro, cabeça boleada, com porca

quartfada de 8 mim x 55 mini — 25 dúzias — Dúzia.
28-P-150 — Parafuso de ferro, cabeça boleada, com porca

quadrada, de 8 m|m x 65 m|m — 25 dúzias — Dúzia.
28-P-150 — Parafuso de ferro, cabeça boleada. com porca

quadrada, de 9 m|m x 80 mim — 25 dúzia- — Dúzia.
28-P-150 — Parafuso de ferro, cabeça boleada, com porca

quadrada, de 10 mim x 70 m|m — 25 dúzias — Dúzia.
28-P-lfiO — parafuso de ferro, cabeça boleada. com porca

quat!"3da. dt 10 mim x 90 mtm — ?5 dúzias — Dúzia.
2£-F-150 — Psrafuso de ierro. cabeça boleada, com porca

quadrr.da. de 10 mim x 130 mim — 25 dúzias — Dúzia.
28-P-150 — Parafuso de ferro, cabeça e porca quadrada,de 5'8" x 8 3i4". para vigamento — 20 dúzias — Dúzia.
28-P-150 — Parafuso de ferro, cabeça boleada, com fenda

e porca sextavada, com as seguintes dimensões:1 112" x 5116" — 30 dúzias  Dúzia
1 112- x 114" — 30 dúzias  Dúzia

.Reçuiiteão n. 195. da mesma Diretoria:23-R-0Í2 — Rebite de aço doce, de cabeça boleada, com as
seguintes dimenfões:3:16" x 3 8" — 6 quilos  QuiloLOCAL DE ENTREGA — Arrecadação na Quinta da Bôa
Vista.

RcquisUjàn n. 204 da Diretoria de Limpeza Publicac Pariículnr:28-E-GOO — Elo de ferro, maleavel, igual á amostraDepartamento de Compras — 100 elos — um.28-J-OOü — Junielo de ferro, com furo de SIS", conformenmnstra nnexn — 150 Jumelos — Um.IíOCAL DE ENTREGA — Sub-Di retoria do Almoxarlfadòrua Frei Cmicca n. 42.Requisição 11. 173, da Diretoria de Abastecimentoi
— Parafuso dc ferro, cabeça escareada, com fenda.dc 2" x 518 — 21 dúzias — Dúzia.LOCAL DE ENTREGA — rua 20 de Abril n. 14.Requisição n. 184, da Diretoria de Limpeza Publicac Particular:28-P-340 — Parafuso de ferro, quadrado, de 314" — SI md-loa — Quilo.LOCAL DE ENTREGA — Sub-Diretoria do Almoxarifado —•rua Frei Caneca n. 42.Requisição n. 1.069, da Diretoria de Engenharia da S* JW».da 1* Sub-Diretoria (Geologia e Sondagens):28-C-070 — Cadeado de lat&o niquelado, com duas chavesgorges. de 0,07 — 6 cadeados — Um.LOCAL DE ENTREGA — rua General Gamara n. 340, 1*andar.Requisição n. 4, da Secção do Pessoal e Informações".23-B — Bandeiras simples de duas faces, sem celulóide, mar-ca "HolleracM", industria nacional, modelo n. BS-301-6 — 160oondeiras — Uma.LOCAL DE ENTREGA — Secção do Pessoal e de Informa»*

çôes.Requisição n. 1.130. da Diretoria de Engenharia da 1* Dim.da 1" Sub-Diretoria (.Edificações Municipais):28-P-060 — Parafuso dc latao, para madeira, cabeça chatt»de 3|S" — 80 dúzias — Dúzia.— Idem, idem, dc 3i4" — 60 dúzias — Dúzia. |LOCAL DE ENTREGA — Paço Municipal.23-P — Parafuso tipo Jackson, de 3|8" — 17 d mia» — Omn
zift. .LOCAL DE ENTREGA — avenida Pasteur n. 44. (

PRAZO DE ENTREGA — quinze dias. . _ ,Em 7 de Dezembro de 1936. — Manuel Rodrigues Alves JmtUr,
Diretor do Departamento de Compras. .

CONCORRÊNCIA N. 564 — GRUPO 36
Faço publico que no dia 16 do corrente, às >13 harao^BHÉ*

Depaitamento de Compras, á. Avenida Rio Branco n. 47. 3° an"
dar, será realizada a presente concorrência, cbservanao-se, TW>-
rosamente, o art. 11° e seus itens, do Decreto 5018» de 13 ae Jü*
lho del934. ,Requisição n. 377 da D. de Limpeza PiibHca Particular:

36—P—030 — Falhinha para empalhar moveis marca Touj»
n. 1 — 10 quilos — Quilo.n. 2 — 30 quilos — Quilo. 'n. 3 — 30 quilos — Quilo.Requisição n. 346 da mesma Diretoria:

36—B—000 — Barril de madeira para agua com eapaeMadt
pl 25 litros — 5 barris — Um.

Nota — Detalhes no Almoxarifado da D. G. de UinptM Pu*
blica e Particular.LOCAL DE ENE.'EGA: Rua Frei Caneca 42. i

Requisição n. 421 da mesma Diretoria:
36—A—030 — Algodão em pasta para estofo — 4 qoBea —

Quilo.LOCAL DE ENREGA: Rua Frei Caneca 42.
Requisição n. 224, da D. dc Trabalho, Matas e Jardins: .
36—E—005 — Égua de 2 1)2 a 3 1|2 anos de idade no maxhnflb

de 1.50 de altura aproximadamente --5 éguas — Uma.
36—m—080 — Muar (íhucro de 2 1|2 a 3 1|2 anos de i<Ud#

no máximo de 1.50 de altura aproximadamente — 4 muares — Um.
36—S—010 — Saco., de papel para mistura de arsênico «

enxofre (amostra junto) — 100 milheiros — Milheiro.
Requisição n. 225, da mesma Diretoria:
36—P—000 — Peças de chumbo (igual á amostra na Arreca-

dação) — 50 peças — Uma.Requisição n. 234 da viesma Diretoria:
36—b—040 — Bambú grosso e maduro e| 8 a 10 metros de

comprimento por 0,05 minimo — 1.000 bambus — Um.
§6—C—010 — Cabo de Imbê, em peças de 12 metros — 300

peças — Peça.LOCAL DE ENTREGA — Arrecadação na Quinta da Bô*
Vista.PRAZO DE ENTREGA: 8 diaj.

Em 10 de 'Dezembro de 1936. — Manuel Rodrigues j4loe« Jw
nior, Diretor do Departamento de Compras.

CONCORRÊNCIA N. 565 — GRUPO 23
Faço publico quj no dia 17 do corrente, ás 13 horas, nesta

Departamento de Compras, á Avenida Rio Branco n. 47, 2" an-
dar, será realizada a presente concorrência, cbservando-6e, ligo-
rosamente, o art. 11° e seus itens, do Decreto 5018, de 13 de Ju-
lho de 1934. (PREÇOS VALIDOS DE Io DE JANEIRO A 31 DE MARÇO 1937

23—V—040 — Vassoura de mato. tipo Murta: com 0,86 da
comprimento e com 0.05 de diâmetro de amarração, em feixes
de 25 vassouras — Uma.

LOCAL DE ENREGA: Rua Frei Caneca 42.
PRAZO DE ENTREZA: Variará conforme maior ou menor

quantitía do pedido a critério deste Departamento.
Em 10 de Dezembro de 1936. — Manuel Rodrigues Alvos Jw

nior. Diretor do Departamento de Compras. ,.
CONCORRÊNCIA N. 566 GRUPO 71

Faço publico que no dia 17 do corrente, ás 13 horas, nesta
Departamento de Compras, á Avenida Rio Branco n. 47. 2o anr
dar, será realizada a presente concorrência, observando-se, rigo-
rosamente, o art. 11° e seus itens, do Decreto 5018, de 13 de Jtt-
lho de 1934.PREÇOS VALIDOS Dí 1° DE JANEIRO A 31 18 MABÇO ltt?

22—A—010 — Alfafa de Ia qualidade, em fardos — Qufia.Para entrega no Deposito da Ruu Frei Caneca.
22—F—020 — Farelo de trigo grosso — Quilo. .Para entrega no Deposito da Rua Frei Caneca.
22—M—010 — Milho vermelho, de Ia qualidade — QuRu.Para entrega no Deposito da Ru» Frei Caneca.
PRAZO DE ENREGA — 48 horas após o recebimento do f»»

dÍd°Êm 10 de Dezembro de 1936 — Manuel Roérigum Mwm J—
nior, Diretor dó Departamento de Compras.

CONCORRÊNCIA N. 569 — GRUPO 1S
Faço publico que no dia 17 do corrente, ás 13 hecaa.

Departamento de Compras, á Avenida Rio Branco n. 41?, 2° •*»-
dar, será realizada a presente concorrência, obsexrazuiotae, XiSO*
rosamente, o art. 11° e seus itens, do Decreto 5018, de 13 de JO-
lho de 1934.Requisição n. 430 da Diretoria de Limpem PvbHem e .

tictãar:18—c—010 — Cabo de manilha de:
1 113" de diâmetro — 20: quilos — Qatto,
518° de diâmetro — 100 quilos — Quilo.Requisição n. 420, da mesma Diretoria:
Grupo 18 — Pano igual á amostra no Dlimiimmmu n» 1

pras — 4 metros — Metro. . . .LOCAL DE ENTREGA: — Rua Frei Caneca 42.
Requisição n. 238 dc Diretoria de Trabalho, Matas e Jardim.
18—j3—020 — Barbante de canhamo dc 311 (Amoatra an

Arrecadação) — 200 quilos — Quilo.Requisição n. 217 da mesma Diretoria
18—C—010 — Cabo de manilha:
de 518" — 100 quilos — Quilo.de 718" — 150 quilos — Quilo.LOCAL DE ENTREGA: Quinta da^Bôa Vista.
Requisição n. 1175 tí.; Diretoria de Ensrcnhcna (2* rm. m T

Sub-Dlretoria): .. ..18_a—020 — Algodão crú com 1,00 de largura (peças de 4*m)í
— 40 metros — Metro. j

13 b—013 — Bandeira Municipal de Mete de tt, esm t
panos — 1 bandeira — Uma.

LOCAL DE ENTREGA: Rua Ipiranga n. 19.
PRAZO DE ENTREGA: 8 dias. , „ _Em 10 de Dezembro de 1936. — Manuel Rodrigo* Alma /»-

nior. Diretor do Departamento de Compras.
CONCORRÊNCIA N. 560 — GRUPO 39

Faço publico que no dia 16 do corrente, ás 13 bor a*, negta
partamento de Compras, & Avenida Rio Branco n. 47 — J*. pi*
dar, será realizada a presente concorrência, observando-se, rife-
rosamente o Art. 11°. o seus itens do Dec. n. 5.01S de 13 d*
Julho de 1934.PREÇOS VALIDOS DE Io. DE JANEIRO A 31 MC MARÇO M

29—A—005 — Álcool motor:
em tambores de 200 litros — Litro.a granel — Litro. . .29—A—010 — Aparas de couros — Tonelada.
29—c—010 — Carvão dc pedra, nacional, comprimido i

los — Tonelada. _ . ,29—c—011 — Carvão de pedra, nacional, limpo — Tona Ioda.
29—c—012 — Carvão de pedra, nacional, a efto — Tonelada.
29—C—020 — Carvão de pedra, nacional, em "Briquetes", f0T
0,23 X 0,15 X 0,14 — Tonelada.
0,23 x 0,15 x 0,08 — Tonelada.
29—c—030 — Carvão de coke, n. 4 — Tonelada.
29—c—035 — Carvão de coke "Inglês" — Tonelaoa.
2&—c—040 — Carvão para forja "Inglês" — Tonelada.
29—c—050 — Carvão tipo "Cardiff", limpo — Tonelada.
29—c—051 — Carvão tipo "Cardiff", a elto — Tonelada.
29—G—020 — Gazolina:
em tambores de 200 litros — Litro,
em latas de 18 litros — Litro,
a granel — Litro. ....29—L—011 — Lenha em achões, de Ia, qualidade, pem seca.

Metro 3. .29—l—oil — Lenha em achões, de 1*. qualidade, bem seca»
com 1 metro de comprimento e o diâmetro mínimo de 10 ema. —
Metro 3.29—l—012 — Lenha em rollça, le 1*. qualidade, bem aeea —
Metro 3.29—l—013 — Lenha em tócos de Ia. qualidade, bem iem
Milheiro.29—O—010 — Oleo bruto "Fuel Oll":

em tambores de 200 quilos — Quilo.
a granel — Quilo.29—0—020 — Olei "Diesel" n. 1:
em tambores dc 200 quilos — Quilo.
a granel — Quilo. ....29—O—021 — Oleo "Diesel" n. 3 (mistura 58»! ¦*
em tambores de 200 litros — Quilo.a granel — Quilo.29—K—010 — Kerozene:
cm tambores de 200 litros — Litro.
cm latas dc 18 litros — Litro.  
NOTA — Os Srs. fornecedores deverão dar os preços eomi«

derando as zonas de entrega: Urbana, suburbana e rural.
PRAZO DE ENTREGA — 43 horas, a contar da entrega do pc-

dld°Ém, 9 de Dezembro de 1935. — Manuel Rodrigues Alves Juntar
 Diretor do Departamento dc Compras.

CONCORRÊNCIA N. 561 — GRUPO 5
Faço publico que no dia 16 do corrente, ás 13 horas, neste De-

partamento dc Compras, à Avenida Rio Branco n. 47 — 2*". *n»
dar, ser.1, realizada a presente concorrência, observando-se, rigo-
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rosamente o Art. 11°. e seus Itens do Dec. n. 5.018 do
Julll°pr^:os03v4A'i.iDos de 1°- »= Janeiro a" 31 nr mioo de 1037

5—A—-100  Ácido clorídrico industriai, em botij&o dc 40 qul-
los _ AcMo clorídrico Industrial, em frascos do 1000,0

:230 - Acldo sullurlco Industrial, cm frascos do 1000,0 —
^5-^-290 — Acldo sulíurlco Industrial, em bot!J&o de 55 qul-
los bI_a^A70 — Álcool de 30", cm latas do 10 litros — Litro.

36", em frasco de 1000,0 — Frasco.
40°., em latas de 18 litros — Litro.
40°., em frascos dc 1000,U — Frasco.

. 42°., cm latas dc 18 litros -—Litro.
42°., cm frasco de 1000,0 — Frasco.

los
5—X—490 — Álcool absoluto, em frasco de 1000,0 — Frasco.

701  Arsênico industrial n. 2, em barricas de 50 qul-
6_E^015 — Enxofre em pedra n. 2, em barricas do 50 qul-

los prazo° DE ENTREGA — Variará conforme a maior ou me-
nor quantidade de pedido, a critério deste Departamento de Com-
^raSÊm. 9 de Dezembro de 1936. — Manuel Rodrigues Alves Júnior
— Diretor do DeparDamento de Compras.

CONCORRÊNCIA N. 502 - GRUPO 36
Faço publico que no dia 10 do corrente, às 13 horas, neste

Departamento de Compras, á Avenida Rio Branco n. 47, „. an-
daí será realizada a presente concorrência., observando-se, ligo-
rosamente, o artigo 11° e seus Itens do Dec. n. 5018, de 13 de
JlllilO^i^os VAl>IDOS JJE 1 o de JANEIRO A 31 DE DE 1937

oc vu—060  ExdIosívo de 2.a classe — Quilo.
NOTA  As cotações seráo dadas à classificação acima, o^e*

decenao rigorosamente as especificações e condiçoes smls i»
Ca<ExD°os<ivos'I^aItras — 1 a 8k''o~pi^ponèntê &a"£t$E
«vtoi? {rrmrnppns oferecer fica obrigado a fornecer, nao so certlfi-
2SS da E P C. B?f como também os elementos materiais ne-
cenários ais provas a que terão obrigatoriamente de se subme-
ter antes da aprovação definitiva da cotaçao oferecida. ...

material fornecido, cujo ensaio não satisfizer as especifi-
cSndiçaes actaa Sancionadas, será devolvido .sem ônus

DESTACIIOS DO BR. DIRETOR, EM 0 DO CORRENTE
Álvaro Castilho — Deferido.

DESPACHOS DO &R* DIRETOll, EM 25 DE NOVEMBRO DE 1"30
Moisés Darfman — Deferido, sem prejuízo do resolução pt>3-

terlor da Prefeitura em relaçfto a enflteuso do terreno uteprodu-
zido por haver sido publicado com IncorreçOes).

DESPACHOS DO SR. SUB-DIRETOR, EM 10 DO CORRENTE
Zulmlra de Sà de Oliveira — Não lhe cabe requerer e sim ao

sou filho, como ocupante legal.
EXXGENCIA DO 8R. CIIEFE DA 1" BECÇAO— EM 10 DO CORRENTE

Lulsa Barcelos do Carvalho P..roença — Pague os emolumen-
tos devidos, relativamente ao Imóvel n. 216 da rua Demetrio Ri-
beiro. CARTA DE AFORAMENTO ...' Alexandre Rodrigues do Almeida — Artur Melxer de Almeida
Maraues — Aurelia Oocaneanu — Aurélio Noco — Antonio D Aze-
vedo Bastos Pimenta — Benjamim Iglesias Malvar — Benta de Sou-
sa — Comercial Metropolitana S/A. — Heitor Sampaio Fernandes

José Maria Valadares Martlnez — Jorge Chame — João Cardoso
dr. Silva — José Areai Bugarin — Jose Domingos Alves Baéla —
Leib Bercntein — Lidia Isabel Lauro — Carmen Lauro o Isaura
Lauro — Laura Rego — Leonor de Andrade Ribeiro de Lessa —
Manuel Augusto do Amaral — Manuel do Iijspirito Santo Mi-
Euel Pomar Faia — Maurina Dunsliee de Abranches Marchesini

Mar/ Barros Medeiros e Andréa Barros Medeiros — Helena
Tavelra de Melo — Otávio da Rocha Miranda — Jose Amado Ju-
nior — Retire o traslado da carta de aforamento

EJUGENCIAS DO SR. CHEFE DA 3". SECÇAO,
EM 10 DO CORRENTE

Manuel Fernandes Eiras — Prove que continua a exercer a
profissão de operário. rjr . .
....Paulo dc Assis Pacheco-, Visto: Dlnora Coutinlio.

SECRETARIA GERAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA
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deÇ^ülaue°nespecie 
"para sendo, então o for-

necedor suman^mente cancelado aa reiaç&o de fornecedores daneceaur r^ct-rii-n Federal Só serão aceitas e tomadas em
conside" açao a^ piopostos ^cífm declaração de que se submetem
''^PRAZO 

DE^ENTREGA — 'variará Sorme a maior ou me-
Ji^r q^anUd?de do pedido * critério leste Departamento^ ^

LOCAL DE ENT.IEGA — Nos depositos da 1. ,, 2. , 3. . 4. , 5.
7 a 8 a e 9." Divisão de Viaçao e Usina de .Mfalto.
Em 9* de Dezembro de 1936. —- Manuel Rodrigues Alves Ju-

nior, Diretor do Departamento de Compras.
CONCORRÊNCIA N°. 50/ — GRUPO N°. 23

«... nnhiiro aue no dia 17 uo corrente, ás 13 horas neote De-
.Façopublic Jl à Avenida Rio Branco n. 47, 2o andar,

Mrá^aíizada" a premente concorrência, observando-se rigorosa-
irenteoArt. 11° e seus itens do Dec. 5.018 de 13 de Julho de 1934.

Divisão de Secretaria
EXPEDIENTE DO SR. SECRETARIO GERAL DO D. E.

Apresentaram-se no corrente i~és de Dezembro para reassu-
m*r Dia" 10C—professora primaria Zilda Dèschamps Cavalcanti
Nazaré;Dia 11 _ _   "O, i^Ui"de As-

mira Góis Calmon Viana, Oeorglna Barbosa Honorlo, Illlda Cos-
ta Léa Musaflr, Rosa Musaflr, Lucla Saad, Maria de Lourdes
da' Silveira Cravo, Gilberto Alves da Silva. Elma Rlchard. Anita
Saad, Clêa Silvia Godlnho, Maria da Gloria Cnlmon ViHna Ncl-
cia Pereira Nunes da Oliveira, Marta Lúcia de Araújo Lima e
Cassio Romualdo doa Reis Carneiro. , . _

Escola Amaro Cavalcanti — 11 cadernos — Aparlclo Branco,
Enl Martins Vargas, Mucla Llfschitz. Vanda Moura, Ivone Mo-
relra, Elizctte Muniz, Marilia de Sousa, Cordelia Cavalcanti, Elza
Onnnalvts Osvaldo Magalhães c Célia Alves Martins.Baía — llTadernos - Valter Farias. Morto. Pinto
Monteiro Zulmira Candida de Freitas, Rosa Gomes Pinheiro, Eli
Barbosa Pereira, Laura S. Gonçalves, Lidia Alves Pereira, Maria
da Penha Pinto Monteiro, Gloria dos Reis Madeira, Isolina Men-
des do Oliveira e Neuza Matos.

Escola Paraguai — 1 caderno — Eunice ^Bastos Aguiar .
Escola Uruguai — 5 cadernos — Nilza Rosa Gajcia Maria

Gonçalves, Iolanda Ramos Paz, Maria de Lourdes da C. A. Via-
"a E^Slaapernambuco — 2 cadernos - Nelson da Silva e Nadir
Machado. B£)UvIa _ 5 |!jf|§|g _ Cecília Ferreira Gil. Irene
Francisco Hernandes, Jair da Costa e Silva, Ana de Carvalho
C^Ü'â"olaN0lS»Unfda<St0^ 7 cadernos - Amaurl Costa, Ri-
cardo César Munoz, Celeste Pacheco Sone wc nd, Es t®r da Coneci¦
rfio Amadeu da Silva Vieira, Heloisa Berros, Célia Fiederico.S 'E^Sfa Republto do Peru3 cadernos - Nilcéia Pinto, Dur-
ValIE^âa S. -% cadernos ^fcteònlçe Braga.Bispo. Cri-
zonia Lucinda, Diva Gome3 Vasconcelos e Iavimar Gomeo Vas>
COnEscok Isabel Mendes - 3.cadernos - Eugênio Stallone Fer-
nan^c'oMidesada'^n^ - Sebastião Ribel

ir°' fSnüS P^anha^"^ cadfrnos - Cléa dos Santos, Maria
' GU^oS^r2,tI0a^Ss!-SMa% J lnac^Çm^, Lamja

Cândida Ribeiro, Jurema da Silva Nunes, Áurea Barbosa, Hélio
N0brT?J£,nU Menezes - 8 cadernos - Lilian Guimarães

s-aSSarSE1» Hsus&t&BT%set
MC1Fjfola Paquetá 

°Tcadernos - Aloislo Vieira da Cunha, Ade-

,c AcsisloncijSuperinf-cniüonuia o: --'/cc.
Der íü 'i 3Srr)"r\T *J°,

mta do-í hVRViçor, ii) meí iic Novrr.inno r. tahhado
Sr. Cirurgião J>riitls'n Hcnn ivVr/r»
Peço envinr, com a hunImb msíncin. a esta Siiprrlntuidíii-

cia. o mapa dos servi',ou rguteadcis »o mèa oe Novembro :i. pas-
ando.Di.i' rito Federai, 11 de Dezembro dc 1933. — Frederico EycrSuperintendente.

EDITAL N°. 37.APRESENTARÃO lli: DIPLOMAE". C-ilAMADA
Srs. Cirurgião Dentista — Adulta Lima Torres,

pas, Josá CamUo Ribeiro Viana, Fclinto
Lulsa silveira:

Peço apresentar com a máxima urgência a esta Superinten-
dencla. o diploma rctilstrudo no Departamento Nacional de Saú-
da Publica.Discrito Federal, 11 de Dezembro de 1936. — Frederico EyerS. E. A. D.

Bartolomeu Lo-Ararlbola, Maria

Superintcndcncia de Educação Física, Recreação
e Jogos

EDITAL N". 229COMUNICAÇÃO I
Srs. Professores:Levo ao vesso conhecimento que foi transferida para dia quaserá previamente marcado, a reunião que devia realizar-se o 14

do corrente, no Centro de Recreação de Copacabana.
Distrito Federal, 11 de Dezembro de 1936. — Ondhta ia

Cunha Nunes — Auxiliar Administrativa.

ts professoras primarias Alina Mala, Alzira Maclia- Margarita Mitjans, .
do Alves, Celina F. Duarte de Azevedç», Deolinda Leal Gomes,_Dul- | Fernandes Dias, Jvett.0 Isoiet^e.

Superintendencia do Ensino de Desenho e Artes
Aplicadas

EDITAL N. 52CURSO DE APERFEIÇOAMENTO
Sras. Professoras:Convoco-vos imra uma reunião na sala 322 do Instituto d*Educação, ás 10 horas de Sabado, 12 do corrente.Em 11 de Dezembro de 1936. — Vanda Ferras, 3". Oficial.

£S2»rra&*L' fSifiBStelsia«6u «ssíBaEias:
e Silva, Marüia Papais, - 3. cadernos - Heloísa de Sousa Ci-

Antão,"Olga P. Bittencouit e Õteíina Coelho da Silva; o profes-| Escola Azevedo Júnior Maria R
sor clò E. T. S. Ovidio Souto, e Silva; e o servente contratado priano, Maria de ^rm^
Anisio da Silva Tavares. . iv*#% ' Isscola Rívaaa^ ^_ v.urhr manca. Ondina Soares da Silva Monteiro, Ana ivlaria de Carvalho —
Submetam-se à inspeção de saúde. ,

Adair Lemos — Declare o local em que resiae

Preços validos de Io de Janeiro a 31 de Março'de 1937:
G.rno 23 — Algodão cm pas-

ta, -are. limpeza de moveis —
Quilo.25-a-O"") — Ar.il, marca "Im-
per.-.", em-• caixas de 32 tijoli-
nlios — Caixa.

2"--j-C10 — Bomba para inse-
tteida, com capacidade de 300
gramuJ — Uma.

23-C-010 — Caçamba para lixo,
de chapa de lerró galvanizado
n 22 Bo, reforçada com 2 aros
ciê ferre de 1" de largura e 1|8"
c'o eõpessura, com alças de ferro
á* altura de 0,15 e 0,25 cm lados
postos; con 0,50 dc diâmetro
lia r/iertura. 0,35 na base, o 0,òü
- altura — Uma.

C3-C-C20 — Camurça:
paquete., t e 0,33 x 0,38 .
media, de 0,40 x 0,50 .
-r-r Ie, 0,50 0,03 .'.23---C30 — Cera liquida mar-
cs. "Parquetina" cor alavanjada:
latas cie 700,0  Lata
latc.s de 1 quilo . . . . • Lata
latas de 2 1|2 luilo . . . Lata
latas - quilos . . . . Lata

23-r" -030 — c: v l.quicia, mar-
ca "Parquetina". cor marron
lâtas dc 700,0 
latas de 1 quilo ....làtas de 2 112 quilos . . .
latas dc 5 quilos ....23 ^-030 — Cêra liquida
ca "Parquetina", cô;
latas dc 700,0 . . .
Ir," de 1 quilo .
latas de 2 1|2 quilos
latas de 5 quilos

r.i-.a
UmaUnia

diâmetro0,510 de
Um

La* a
LataLataLata
mar-,

vermelha:
. . Lata
. . Lata
. . Lata
. . Lata

030 — Jêrn liquida, mar-
ca "Royal", côr alaranjada:
latas, d 1CO.O Lata
latas dc " quilo . • • « Lata
lat:.: de 2 1|2 quilos . . . Lata
la*' i de õ quilos .... Lata

23-C-0r J — Cêra liquida, mar-
ca "Royal". côr marrou:
lats- C; 700,0 Lata
latas de 1 quilo .... Lata
latas de 2 1|2 quilos . . . Lata
latas de 5 quilos .... Lata

23-0-030 — Cêra liquida, mar-
ca "Royal", côr vermelha:
latas de 700,0 Lata
latas de 1 quilo .... Lat a
latas de 2 1|2 quilos . . . Lata
latas de 5 quilos .... Lata

23-C-C4U — Cêra cm massa,
marca "Paris", cór alaranjada:
latas de 700,0 Quilo
latas de 1 quilo . . • . Quilo
latas de 2 1|2 quilos . . Quilo
latas de 5 quilos .... Quilo

23-C-040 — Cera cm massa,
marca "Paris", côr marron:

alturan. 7, de 0,51 de
de r.bertura x 
altura  • Um
23-J-010 — Desiníetante, mar-

ca 44 Jresotalina", lata de 1 litro
— Lata.23 .J-OiO — Desiníetante mar-
ca: . • ,<Jru./.T.ldina", latas de
litiv Lata"Pearson", latas de 1 li-

Lata"Lisol", frasco de 500,0. Frasco
23-E-032 — Escova para can-

taria, de arame de aço, com 144
furos de 7" x 2" — Uma.

23-2-070 — Escova para polir
lotais:n. 4.« ••••••• Uma

n. 7 «•••••»• • Uma
11. 10 Uma23-.J-120 — Estopa alvajada, dc
alj0.'.ã0, fio longo, de:
1" alidadc Quilo
2a nualidade Quilo

23-E-121 — Estopa branca, de
alioáão, lio longo, de

qu.l .adc . . • • t
2" qualidade Quilo23-E-122 — Estopa mescla, de
algodão, iio longo, de:
Ia qualidade ...... 'Quilo
2 a "" "

Sscçao de Pessoal
EDITAL. N. 87-P

Convido os Srs. professores primários (D a II), que tem dl-
relto ao aumento do dec. 11. 4088, combinado com 0 doe. n. 56 de
22 de Maio de 193G, e cujos nomes constam da apostila puplica-
da a 27 de Novembro p. p., a retirarem, mediante o recibo lor
necido por esta Secção. seus titulos ja apostUados.

Secçáo de Pessoal, 11 de Dezembro de 19J6. — Pericles Mar-
tins, Chefe de Secção. 

EXIGENCIAS
Dulce de Sousa Borges, Francisco da Silva Mendonça, Jovlta

Pestana da Rosa, Maria da Gloria Carneiro Soares, Mai ia Toi ra
Blois, Mariana Frias Pereira de Moura, Marieta Monten*o e Lulina
de Amarante Faria — Submetam-se a exame medico. ,Carmem Del Negro — Retire a certidão de tempo de serviço
apresentada nesta Secção.

Maria Rodrigues.
.. cadernos — Iolanda de A.

Henriques. ZUá Bastos^Seabra, Zilda Ciancaglini, Ema Teixeira
Morais e Lucl de Abreu M o — Ria ria Antonia Gomes

jeresa de Jesuo - 1 ^ino^ _ Norma Taborda Ma
Dora Terezinha Campos

Pedro Guerra.
Escola Goiás — 3 cadernos 111

da Fonseca c Rute da Silva Ramos.
Escola Ceará — 3 cadernos

c Silvia Santana. «,,1 __ r cadernos —— Daria dos San-
tos, Hilda SSifflS LéiaS Machado. Jayce Porto. Adelia Sãba
6 Ídâcola%ararnàa- 2 cadernos - Elza de Sousa Oliveira e Ma-
ria £ÍaOUáhile ^fSiiof-^Aii Silva e Nilda de Oliveira

_ Odet.te G. Areias. Vir-
Pereira, Norma Alvaren-

ginia. _Low». Man» «k; Charcowa

ria ^ KoSl^Püi?oJD^rte Gomes e D
instituto Muniz Bgo -_1 

^^^tado; Dalva Fernandes
S Irene Bastos, Conceição Lopes

— 6 cadernos

Escola Chile
Brit?Wa Minas Gerais — 6 cadernos

i T nnes Maria de Lourdes Lopes
ga, Iolanda' dos Santos rinto c Marto jr

Pereira dos Santas e Celina Marguerit-

Departamento de Educação
EXPEDIENTE DO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 1938
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ATOS DO SR. DIRETOR

G.
Designações: , Foram designadas aô professoras primarias
E E E. P •) '
Dora' Isaura'Luppl KUler para a 1—3;
Raquel de Vasconcelos Carnaúba para a 8—4,
Antigone Garcia para a 14—15;
Maria de Lourdes Cunlia para a 12—0 .
Dulce de Sousa Borges para a 4—8 (Dec. 4.78j; ,
Jacl Cordeiro Autran para a 3—5; 
Zilda Dèschamps Cavalcanti Nazaré para a 1-—11,
Selene Correia Reginato para a 12—-li; „„r1„rnl

/-x n i Foi designado o servente da Universidade do Distrito Feaerai
S" ° Anisio da Silva Tavares para ter exercido na Escola 2-4 "Jose

t0 Cadernetas de que não f^Rosa" Rizzútõ Blois,
Maria Tavares Silva, Juir B. sanips,_rt;>»u U„HII,
isia Cardoso de Paiva, Edr

Costa Se na,
(Of. 202 da S. | retor

Diretoria de Educação de Adultos e Difusão
Cultural

BOLETIM N. 315Expediente so dia 11 de Dezembro de 1936
SECÇAO DE MUSEUS E RADIODIFUSÃO

PRD-5 — AVISO
A transmissora da Diretoria de Educação de Adultos e Dl*

fusão Cultural irradiará, Sabado, 12, por intermedio de PRA-2, •
seguinte programa:A's 17 horas e 15: Jornal dos Professores: Noticias — Comeu-
tarios— Cultura popular pelo Prof. Roberto Seidl.

Suplemento Musical — Mascagni — Cavalaria RuBtic&na.

Superintendencia dos Cursos de Continuação •
Aperfeiçoamento e do Ensino Elementar

para Adultos
EXPEDIENTE DO DIA 7 DE DEZEMBRO DE 1938

Retificação:E* para ter exercício, provisoriamente, na Superintendencia
das Cursos de Continuação e Aperfeiçoamento e não como; saiu
publicada a designação do professor de C. C. A. Luis Xavier Pe»
reira Lima.

Dl-

de Alencar".

Instituto de Pesquisas Educacionais

Divisão dc Obrigatoriedade Escolar e Estatística

DESPACHOS DO SR. CHEFI DA DIVISÃO
Arquias de Menezes. Afonso Marques

faersras°SbStm? N 
"scimento -Submeta-se a inspeção de saúde,

levando uma fotografia. portugal, Maria José de Al-
meidAaV«°l Balsy. Si

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL
EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1938

BOLETIM N. 273
Ato do Sn. Reitor

Designando o Diretor da Escola Secundaria do Instituto dé
Educação — professor Fernando Ncrêo Sampaio, para responder
pelo expediente do Instituto dc Educação, durante o impedimento
do Diretor. DESPACHOS DO SR. REITOR

Dulce P. Soares — Valdir da Rocha Short
deixando traslado.

Restituam-so

EDITAL N. 29/RU
Srs. Professores e Alunos da Universidade:
Em nome do Exmo. Sr. Reitor, convido-vos para uma visita

à Exposição de Desenho e Artes Aplicadas, dos diferentes cursos
do Instituto de Educação e das Escolas Primarias, que ee acha
aberta das 12 ás 16 horas, na sede daquelle Instituto, á rua Maiiz o
Barros.Distrito Federal, 9 de Dezembro de 1933. — Odette Toledo —
Secretaria. .

despachos do sn. diretor _ _ _. . . - - - - umn Muniz Alvares de Azevedo, Eduardo de Sousa Clpriano,
qualidade Quilo rjrcilia Luzia Ferreira Vergolino, Eugenia Gomes Sampaio, Evan- Erichsn —

23- -130 — Estopa de canha- ?Liina celestino Otilia de Meireles Giffont, Orofina Carnaval Lat- habilitação,
mo, em chicotes ae 500,0 para j?arl Marina Moreira de Gouveia, Marola BeuremRamnlho, Maria "'Umfs:'a dc rodas de automoveis Lldi'a Batista Figueira, Olga Neves Florlm Rangel, Marina Aguiar

ÇeliaelTavares Alves. Diana Mo daie^a^da^melvinaWó
móesV Déia p^^ Quais requer prova de

de Aquino — Junte ti-
Álvaro Gomes de Matos José Viei «•>

tulo (le habilitação
— Quilo.23-.3-135 — Estopa de linho aL
:atroado, em fardos de 50 q'..-los,
para caiafet — Quilo.23-E-140 — Estopa da terra,
cr.i fardos de 50 quilos, para ca-
Ir 'etj — Quilo.

na da
Áímerinda Marta da E^eved^R^riGue^ Pereh-a. Ma-

tas.

Instituto de Educação
EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 193S• '•* 1 !•••'•, DESPACHOS DO SR. DIRETOR v. ' . . .¦ ¦

Dárci dò Oliveira Moura. Moutela — Justifiquem-sà trjs fal-

Torres Mwãues^Marlina Correia da Silva, Ma?ia Meireles Torres

Ahi Sousa Meireles Antonia de Almeida Faria, Maria parc(-a para esclarecimentos,
ísaberM^a LuÊa Dias Pais, Maria da Gloria pa Juliette Puyan Jessen
Seabra de Lima e Silva, Maria Francisca de Sousa,_Marla_ Lnnlm | Maria .da

ESCOLA SECUNDARIA
Com-

Knh^GMcía^WBuêlra11 —;6 Reccmheç^a 
Vf lma'^

do23-F-010 — FÍanela do algodão, | pereira da Silva, Maria de Castro Nascimento Leal, Berta Augusta atestado de vacinação l0_ _ R2COnheça a firma" Pereira, Tererinà sapienza. ZairaFortimato de Brito,I Marina S. Paulo de Vasconcela,

Lata 1LataLata
LataLata

latas dc '/JD,0 . . . . . Lata
latr. de 1 quilo .... Lata
latas de 2 1|2 quilos . . . Lata
latas de 5 quilos .... Lata

23-C-040 — Cêra em massa,
Tnni—l "Paris", côr vermelha:
latas de 700,0 Lata
latas de 1 quilo • • • • Lata
latas de 2 1|2 quilo: . . . Lata
latas de 5 quilos .... Lata

23 1-040 — Cêra em massa,
marca "Parquetina", côr alaran
Jada:latas de 700,0 . • • • • Lata
latas de 1 quilo .... Lata
latas de 2 1|2 quilos ... Lata
latas de 5 quilos .... Lata. 23-C-040 — Cêra em massa
me.- -. "Parquetina", côr mar-
*on:latas de 700,0 ..... Lata
latas do 1 quilo .... Lata
latas de 2 1|2 quilos . . . Lata
latas de 5 qullon .... Lata

33-C-C40 — Cêra em massa,
marca "Parquetina", côr verme-
lha:latas de 700,0 ..... Lata
latas <"-1 quilo .... Lata
latas de 2 112 quilos . . . Lata
latas dc 5 quilos .... Quilo23-C-MO — Cêra em massa
marca '"Royal", côr alaranjada
latas de 700,0 Lata
latas dc 1 quilo .... Lata
latas de 2 112 quilos . . . Lata
latas dc 5 quilos .... Lata

23- 7-040 — CSra em massa,
marca "Royal", côr marron:
latas de 700,0 Latalatas de 1 quilo .... Lata
latas de 2 1|2 quilos . . . Lata
latas de 5 quilos .... Lata

23 -MO — Cêra em massa,
marca "Royal", côr vermelha:
latas dc 700,0 ..... Lata
lates de 1 quilo .... Lata
latas dc 2 1|2 quilos . . . Lata
late: de 5 quilos .... Lata

23-C-050 — Cesto de taquara,
com 2 alças (cesto do porto),c.e 0,45 . abertura, 0,30 na base
• 0,"5 na altura — Um.

2J-C-0"i — Cesto redondo, de
taquara, sem alças, de 0,80 de
diâmetro, e 0,30 de altura — Um.

33-D-030 — Deposito para lixo,
4e eliapa de ferro galvanizado:a. 1, de 0,31 dc diâmetroda abertura x 0,285 de
altura

m. S, de 0,36 de diâmetro"i abertura x 0,335 dc
altnr*a. 5, de 0,44 de diâmetro
da a' :rtura x 0,415 de

de i .5 x 0,37, de côr:
amarela
vermelhaDe 0,48 x 60, dc côr:
amarelavermelha ........23-1-010 — Inseticida,"Flit":
latas de 1|2 pinta . . .
latas de 1 pinta ....latas de 2 pintas . . ."Raio K":
lata: de 1 i 1 d: litro . .l..t;is de 1]2 litro . . .

23-P-010 — Pá dc lixo de ferro
galvanizado de:
0,20 Uma0,24 Uma23-P-020 — Palha de aço, em

acotes de 200,0:
fina Pacctemedia . ••••••• Pacote
grossa Pacote23-P-030 — Pr.pcl higiênico em
pocotc de 1.000 ioliias — Pacote.

22 P-U35 — Pedra pomes em
pó. a grantl — Qui'.3.23-P-060 — Piassava, bem lim-
pa c penteada, ti*"* SSS, dc 0,23
comp. — Quilo.23-P-070 — Polld ? de metais,
liqu:.".3, marca "Kaol":
lata de : |4 de litro . . . Lata
lata de 1|2 litro .... Lata
Ia'... dc 1 litro LataMarca "Farol":
lata de 1|4 de litro . . . Lata
lata de 1|J litro .... Lata
lata de 1 litro Lata23-.'-090 — Potassa comerciala granel Quilocm -rricas ou saco de 50

ou 100 quilos Quilo23-71-010 — Raspadeira paraanimais, conforme amostra no
Departamento de Compras —
Uma.21-3-005 — Sabão de côcô, em
barras de 2 quilos:1" qualidade Quilo2a quelidade Quilo23-S-020 — Sabão em pastaQuilo.23-S-j30 — Sabão virgem, bomseco. em barras de 1 ou 2 quilosde:

QuiloQuiloSabonete em bar-

Uma u10 da cruz, Virgllino da Silva Paiva, Beatriz Moniz Vechlas, Do- | certincado. .niiinn — Jun*e tres fotografiasUma I natila Celestino Pereira, Lelia Linhares Herbster Pereira, Libania | Neison Moreira de_ Aquino — Jun.e <¦" e reco
Leite  Dcclarc as matéria^

rito Sarito!*Gabrfèí Skinner, Gulomar Pinto, Cannellna Soares d-
Cunha Helena de Freitas e Cacilda Guimaraes Próis —¦ Deferido.

Nemezia Menescal Conde, Luís Pinto Musa, Rosa Gomes Bar-
ros e Odlla Vila Fonseca — Indeferido.

Odette Maria Boisson, Ivone Afonso Menezes e Graciema Mon- |tenegro — Justiíiquem-se as faltas.
EDITAL N. 420

DISTRIBUIÇÃO DE DIPLOMAS A'S ESCOLAS QUE TOMARAM PARTE NA E>:PO-
SICÃO DE TRABALHOS CÍVICOS REALIZADA DE 15 A 30 DE OUTUBRO DE 1030

Srs. Superintendentes de Educação Elementar e Dire.orci, dc

Peço vossas providencias para que, na Seaunda-Ieiva. lí ^o çor-1 nftmr\nrpp.nm n.n fllldÍt01'Í0 CiO ín&tltUuO C.w iwClU

r~Srn'> 11 c UIilUr"iU wiui» »vvvmv. , 1
a Rêde Interestadual dos Centros de BrasUidade.

Deverão estar presentes ao ato pelo menoo dois aliai os cada
EE°°Distrito Federal, 10 de Dezembro de 1933. — Costa Sena, Dire-
tor.

Superintendencia de Educação Secundaria
Geral e Técnica

ESCOLA TÉCNICA SECUNDARIA "RIVADAVIA CORREIA"

Dc ordem da Sra. Diretora. £°°^?Uco°em geraí^o"^visitarem
•«"•pvnmtafio"d"'traballi?5ndas a» «tejã franqueada n«

ede°lembro5 de° 19°Sísf - Ovara Franco

EDITAL N. 421
SRS. SUPERINTENDENTES DE EDUCAÇÃO ELEMENTA?, DIRETORES E PKO-

risfisoBEs: Convite ^
De ordem do Sr. Diretor, transimto-yos o, convés da H . C r-

culscrição do Educação Elementar (Rural) Se.o. A, p~ia a c..cai
são á Zona Rural, Domingo próximo, dia 13.

O trem partirá da Central ás 0 horas, hc.vcnco cn.o.^3 cm C«.m-
P° ^Distrito Federal, 11 de Dezembro de 1SC3. — Olcjcírio Do-
viingues. Secretario.

Vaz — EscriturárW| "JOÃO ALFREDO"

EDITAL N. 422
APROVAÇÃO DF. ALUNOS

Srs. Superintendentes de Educação ElemcrJrr: 
Comunico-vos que são considerados aprovados os aluno.» do i .

e do 2o. anos do curso primário que obtiverem tu pont.oü.
Distrito Federal, 11 de Dezembro de ÍO^J. — cjíij i>cna —

Diretor.

ESCOLA TÉCNICA SECUNDARIAEDITAL I«. W
(Exposição de trabalhos)

Mnc fiin« 13 11 c 15 d3 corrente, reallra-se a exposição dos
SC^cSa§. a° PUW,C°-

Otávio Magioh aos Reis Mata — Escnturaiio.

ESCOLA TÉCNICA SECUNDARIA VISCONDE DE CAIRU'

Tenho a satisfação
s?-ps MK

Ca™Va?£er Carfoj de 
'liagalhãfs^el - Diretor.

Superintendencia Geral de Educação Elementar |
e E. Particular

EDITAL II. 473
Srs. Superintendentes de Eduàuçào £lrincn'cr.

Secundaria, Geral e Técnica c de Educãçdo c As ilc Educaçuo
iõic.icia a Mc-

Um

Um

1 t.u.Uidade2" qualidade23-S-OM -
rts, de:200,0 úe coco ...... Quilo250.0 de côco Quilo27 j-C50 — Sabonetes em bola,. .arca "Kauitz", cm bolas de:200,0 Uma250,0 Uma23-S-080 — Saponaceo em fcdra:marca "Jaspeol" Um
marca "Radium" .... Um

23-T-010 — Tijolo para arcar,
c*.c 0,15 de comprimento, 0,78 dc
largura c 0.54 de altura, caixa
com 24 tijolinhos — Um.23-V-llo — Vassoura para be-
tur..:, de cabelo de porco, costu-
rada a arame e com 0,05 -de dia-
metro na amarração: em feixes
de 25 vasse-.:- — Um.

receberão também uma
Cosia Sena, Di-

NOTA — Os proponentes de--croã declarar a marca do mate-
rial que propuzerem.PRAZO DE ENTREGA: — O
p;.- * C j entrega variari confor-
me a maior ou menor quantidadedo pedido, a critério deste De-

, «. partamento de Compras.
Um. 10 de Dezembro de 1936 — Manuel Rodrigues Alves Ju-

Mar — Diretor do Departamento de Compras.

Diretoria do Patrimcnio e Cadastro
EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1936

DESPACHOS DO SR. DIRETOR, EM 10 DO CORRENTE
Artur Pinheiro — Relaclone-se.
Raimundo Ottoni de Castro Maia — Apostile-se.

TRANSFERENCIA DE DOMÍNIO ÚTIL
Xguenelo Saraiva — Deferido.
An* de Araújo Costa — Deferido. t , . .
Roberto da Morais Veiga — Deferido, pagando o laudemio sobre

HigssaoQ*

"°r<Comunlco-vos que a Comissão Julgadora do Concurso dc Ca-
dernos da "Semana da Economia" resolveu atribuir os aumento.,
prêmios de 505000 aos alunos constantes da relação ajaixo meu-
cionada.Os demais alunos que concorreram
caderneta com o prêmio de 10.'j,H)0.

Distrito Federal, 11 dc Dezembro dc 19o j
retor.
¦RTTT.AnAO DOS PREMIADOo GG.vi. CADSRNETA3 CONDICIO-
^S?*1NICIADAS COM U_PüolTO DJ Ü060UJ CADA OHA:

Ecola Padre Antonio Vieira — 4 cadernos — neida rcreaa ca
Costa Lima, Jaira de iJou^a Cardoso, Nelson Nunes Figueiredo c
NadOrranafo"r?. S^Ãrarc — 4 cadcnios — Iolnnda Mota Cara
peão, Clarinda Machado d.-. Silva, Ina da oilva Godinlio, Dllél.

cS ema to'1 Santa Rita de casrio — 9 cadcrnos — r.I.iriadc
Lourdes Batista PcLxoio, I.Icrcedcõ de A=si,. Jo\cluia Siqueira
Rangel, Nadlr de Oliveira Mauro, Diva Ferreira Martin.., Maria
José Rodrigues, Carrada de Albuquerque Paladino, Llndomar Ro-
drlsues e Dulce Andrade: de Almeida. , ,, ... ,,Lar da Criança — 4 cadernos — Ione Rosas c.e Almeida, Al
zira Martins Torres, -Rute Garoíalo e Carmem de Almeida Car-
Va''1Escola Cruzeiro — 3 cadernos — Aydè Moreira dc Sousa, Car
mem Dodde e Helena de Azevedo. _

Escola José Veríssimo — 2 cadernos — Alceu M. Raposo Fi
lho e João Paulo Mil ano. _ ,Escola Delfim Moreira — 2 cadernos — Nilda Pessanha e
31 Escola Roca da Fonseca — 7 cadernos — Rute D. de Freitas,
Beatriz R. Mendes Ribeiro. Eni Augusta da Silva, Maria Serio
de-Brito Santana, Lcticia P. Valo, Cclio Rodrigues da Silva,
Havdtl de C. Terra. _ ,Escola Bolivar — 1 caderno — Maria de Lourdes Pcdrosa.

Escola 1—10 — Júlio ae Castilhos — 3 cadernos — Luc*e
Araújo Ribeiro, Maria dc Lourdes M. Reis e Silvia Bernardo.«—«- i * _ •> «viHpmns — Moacir Francisco de

Nil

Maria Anto

DESPACHOS DO SR. DIRETOR
Isaura da Silva Gomes — Joaquim José de Pinlio — Sebastião

Teixeira de Carvalho — Maria Goulart do Sousa Soares — Luis
Palermo — Mariano Soeiro Pinto — Antonio Leão de Lemos — Os-
valdo Faria Limoeiro — Eduardo .Duarte do Sousa Aguiar e Dia
Teresa de Mendonça — Sim, deixando traslado.

SECRETARIA GERAL DE VIAÇÃO, TRABALHO
E OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1936
DESFACHOS DO SR. SECRETARIO GERAL

Na Diretoria de Trabalho. Matas c Jardins: .(
Manuel Pinto da Silva Fllho_(proc. 8079|3G) — Nao pode

ser atendido, á vista da informação. •
Mclanio Cunha Campos, Aux. de Gabinete.

CONCURSO PARA PROVIMENTO DAS VAGAS DOS CARGOS INICIAIS DAS
DlKETCRIASj DE ENGENHARIA, DOS SERVIÇOS DE UTILIDADE ifcTBLICA E DO

TRABALHO, MATAS E JARDINS
Torno publico para conhecimenio dos interessados, o reaultò-

do das pio/as orais realizadas 110 dia lü do corrente:
Ulisses ce Azeredo Coutinho — Português, 7; Francês,. 8; Dl-

leito, 7: Gecgr., Corografia e H. do Brasil, 7;
Valter Cardcio — Português, 6; Francês, 6; Dire.to, 5, Gto-

grafia, Cor.graiia e H. do Brasil, 5; ,n. m-.t» 7.Ivone Reis de Ataule — Português, 7; Francês, 10, Direito. 7,
Geogr., Corografia e H. do Brasil, 9; .
Zaiia Pereira d^ Melo — Português, 8; Francês, 9, Direito, 8,
Geotr.. Corogralia e H. do Brasil, 9; ..

Zulmira Matos — Português, 7: Francês, 9; Direito, 9, Gto-
grafia, Ccrografia o H. do Brasil, 10; . .. 5-Sebastião de Oliveira — Português, 7; Francês, 6, Direito, s,
Geogr., Corografia e H. do Brasil. 5; . . .. — ..Maria dá Gloria Segadas Viiuia - Portugu&J, S; Franefci, «.
Direito, tí; üeosr., Corogralia c H. do Brasil, a.

Marta Boj^a de
OUvira, 2o Oficial. Secretaria doeoncurso - V^to.
rainin, Chefe de Gabinete — Mclanto Cunha Campos, Auxiliar
Up Gabinete.

14". c:IRCUNSCRIÇAO DE EDUCAÇAO ELEMENTAR (RURAL) r.ilva°S(epi.oc°
srron-A

EDITAL N°. 33
Srs. Diretores:

i"aU - Sabado ã noite ou no proprio Domin0o

Diretoria de Engenharia
DESI^ACUOS DO SR. SECR»ARIO GERAL^

a °Tproc°n 4868^ 36^VManuílC'josé^Basili'o (proc. 47168136),
José Gonçalves dc Santana tproc. 46672130) ^Uim 

CoeUio ^35266[36), Ângelo Madureira (proc. 47204,36), Josê doe sanios
Silva (prcc. 42033|35). Vicente Paula dos Santos (proc.

Deferidos. Lavrem-se os ates.

Otavlano Eloi da,

48868136)

noá feira a
para a scd3 tia K-",

^IcanfescaUdos cs seguinte prof^oro.s para ™CGuio- I Prat™e™?iclal

V. P. Ccs Neves — Superintendente.

Silvia Bastos
— Jlíoria do Carmo I

BOLETIM N. 251
ATOS DO SR. DIRETOR, DO DIA 11-12-1830

?-^ep^oiluzlndo. por ter sido publicado-com •
item 3 do Boletim 250 .le 10 do Dezembro correiite.

Transferindo - de 210-DV para o^P^ito 18 de M-UM, •
de il claow — 3

Sr/?.
lizatios'

professores espccia-
EDITAL N°. 31

EXCURSÃO
Diretores, professores primários e

P,ra maior brilha da l^Clr-
d0 tcr"

rentèlstritoC^deralTll dfS,bro dc 1030. - Maria do Carmo
V. P. das Neves — Superintendente.

Superintendencia Geral de Educação do Saúde
e Higiene Escolar

EDITAL N°. 173
INdrEÇÃO Dl EAUDE

^ríi-f^Guímiròcs Vallm, Carmem Fraga, Maria Mnzia dl

fi^aEiSS?eMa«droac^S 
"ra"'StMa^Ca™Sara^Bragu'.

íi iiJrís alim dc vos submeterdrs & lnspcçio oo saúde.

FeTrcomparmimento de servcntwnos cm Juieo:
2 -,,^T^nprc?orwmc?taü^l! ni dia 16 4o ccr«rt%

às l5 horas! affm de prestar depoimento, do Desenhista,, com «a-
cicio em 01-ET - P^ro Crlt Ad^^n^d^^rdo^wríente. ás49735|36); e,ente

de 25-DV — Luísno Juizo Ua 4" Pretória Criminal,
12 horas, do Mestre de turma de - cla-.se.
Pinto Reini&o (proc. 50125,36).

r"-"lufp"Ídendo por oito. dias. c^pcrda
ir.ent.os, o Servente do ^^i^^^ntuario da Escola Rivadari».Rocha, per haver agredido um ,t^t*^la"'*para*"õ serviço d»Correia que/ao designado realiza na mencionada
S «^ndÜ^S^alidàde mais severa em aten-
Çi° repVhendeTdodpõrnWllgcnclaf^^A
Escrltorio de 12-DA ^Soda).

dode
9 de Dezembro de 1936

Transferencia ?:
4 — Transferindo:
de 23-DV para 27-DV, o

Mcntelw DV para 27-DV. o P«di*lro de 4» classe
o Trabalhador Contratado — Agostl-

Pedreiro de 2» classe — José Tomé
Antonio Ro-

Escola 14—1 (Rural) — 2 cadernos
Azevedo e Nilton Manuel Antonio.

Escola Barão Homem dc Melo — 1 caccrno
nlCtKscok^Barã0 de Macaubas — 1 caderno — CIorLs Elisa Võradi.

Escola João Alfredo — 1 caderno — SebaótUo do Rosário.
Escola Antonio Ftinandcs dos Santos — 1 caderno — Aris-

téia Pereira da Suva. .
Escola Sarmicnto — 1 caderno — Nair Pereira Lemos.
Escola Gonçalves Dias — 2 cadernos — Diva Nunes Vieira c

Marii Jose Viana Orestcs.
Escola Cocío Barcelos — 1j cadernos — Helena IU;'!

EDITAL N°. 176
COMUNICAÇÃO

Srs. Superintendentes dc Educação de Saúde
colar:

e Higiene Es-

Afim de atender » - a de !0 de
rente ano. ^Janete do KeíMto c Enfermeiras
ou?1 trabaU°am sob a viSa^dlrcçioseja enviado a esta Sãperm-
tClldDe£mtoGFedUl6 1°1 de De-mbro de 103G. -^AnK^Pra-

drl°de"'28-DV para 23-DV,
nh0d^Í29-DV para 23-DV. o Trabalhador Contratado - Meren-
Clande^DVapaGran23S-Í3V. o Trabalhador de 1* classe - SebastiSo
FnUdtC23-DVnpVra 29-DV. o Trabalhador de 2» classe - Temis-
t0Clede 27-DV P™1 23-DV. o Trabalhador Contratrdo — Raimundo
d0S ,feai28°-DVrpa?i 25-DV. o Trabalhador Contratado - Ernesto
CaVde â-DV para 23-DV, o Trabalhador de 21 classe — Carlos
^"^^.^n^^^delfar^prfmento 

ao disposto n<

t
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Circular ti. 01, d« 10 a« Norembro do corrente ano, do Br.
Prefeito, transcrita no Boletim 11. 234. de 13 do mesmo mês, quao ponto de todo o pessoal desta Diretoria seja encerrado, no cor-
renta màs. no proximo din 18, sendo as folhas de freqüência en-
vlftdnç A 06-6P até o dia 21.Ontem sobre tabella da feriai para o pessoal operário:

_ determinando que as ferias para o exercício d* 1037 do
pessoal operário sejam distribuídas em 13 períodos, ecrrcspon»
d*ndo um para cada mis e iniciando-so cada período até o décimo
dia do ro-.pectivo mis.

Os chefes das varlns riependencias deverfto mandar organizar
a tabela de feriai de acôrdo com a dsterminaç&a constante deite
item e submete-la á aprcvaçfto do respectivo Sub-Diretor antjs
do Inicio do primeiro periedo. Depcis de aprovada, ns ferias serão
concedidas automaticamente, podendo, entretanto, os Engenhei-
raj chefes introduzir as alterações que Julgarem convenientes eni
bmefirlo di serviço. ,Prorrogação dr praso para apresentação de documentos d6

naturalização"— prorrogando, por mais sess^ntadiss, o praso para apré»
«entaçAo des document-s de naturalização concedido aos íntores-»
andes que. ee acflrdo com a determinação constante do item 3o
do Bolètim 100, de 9 de Maio ultimo, provaram estar com os pro-
èéssos resoectives em andamento.

Gfttrrete do Diretor de Engenharia. 11 de Dezembro de 1036.
celtna da Cruz Mcsseder, Prat. de Oficial. — Visto: Marques

Porto, Diretor.
DESPACHOS BO SK M1IETOK

Cláudio de Sousa (Proo. n. 38.278|36) — Ficam aceitas as
obras da rua U, entre a rua G e a estrada do Qultungo, á vista
do parecer da Comissão. • '

Companhia Federal de Fornecimentos e Comissões (Proc. nu-
mero 39.281136) — A rampa poderá, ser feita até üm metro no
máximo, a contar do melo fio. . -í'

Carlos Guinle e outros (Proc. n. 23.283|32) — Picam aceitas
M obras á vista do parecer da Comissão.

1.» Sub-Diretoria (01 S. D.)
DESPACHOS DO SR. SUB-DIRETOR

Manuel Cabral Soares (Proc. n. 49.542136) — Deferido, a
Dextir do dia 12 do corrente.

Helena Maria Silveira (Proc. n. 49.713136): HeWa Marques
de Oliveira (Proc. n. 50.386136); GJadis Ramos (Proc._ n. 50|152i
36); Moacir Moreira Borges (Proc. n. 49.496136); João Joaquim
Gonçalves Júnior (Proc. 50.127|36); Pedro Luis Viana (Proc. 49.942|
36); Augusto A. L. Teixeira de Freitas (Proc. n. 50.645|36) — De-
ferido^ri^ ^della de Afonseca Alves de Sousa (Proc. n. 49.536|36)

Deferido, de acôrdo com a informação.
Manuel da Silva 2o. (Proc. n. 47.098|36) — Deferido, nGs

termos do art. 14 do Dec. n. 2.124.
Romualdo Fernandes Freitas (Proc. n. 46.496;3G) — Nada na

fjne deferir.
EDITAL , , „De. ordem do Sr. Sub-Diretor da 2*. Sub-Diretoria, fica o

Trabalhador de 1». classe, de 28 DV, Salvador José Calhelros
Intimado a. justificar, dentro do prazo de. 8 (oito) dias, contados
desta data, sua ausência ao serviço por mais dc 30 dias, sob pena
dê demissão por abandono do cargo. , .

Diretoria dc Engenharia, 11 de Dezembro de 1936. — Ar•
«ando Pimentcl, Chefe da 6». SecçSo (Pessoal).

EDITAL
Fica convidada a proprietária do imóvel, sito a rua Carolina

Machado n. 104, D. Rosita Rodrigues, a comparecer nesta Direr
teria, dentro do. prazo de três dias, afim de satisfazer o paga-
mento da» importancia de Rs. 944$200 (novecentos e quatro mil e
duzentos réis), correspondente ás despesas efetuadas com a de-
molição do referido imóvel. ...

Findo o prazo serão as guias remetidas à cobrança executiva.
Diretoria de Engenharia, em 5 dc Dezembro de 1935 — Liina. c

HOva, pelo Chefe da 1*. Secção.
EDITAL

CONCORRÊNCIA PUBLICA PARA A INSTALAÇÃO DE TTH ELEVADOR JELETRICO D?
PASSAGEIROS NO EDIFÍCIO DA POLICIA MUNICIPAL, A RUA DO REZENDE, 82

Acha-se aberta a concorrência publica para a instalação de
um elevador eletrico de passageiros no edificio da Policia Municl-
uai, á rua do Rezende n. 92.

Recebem-se propostas no dia 14 de Dezembro do ano corrente,
As 15 horas, no Gabinete da 2.» Sub-Diretoria. Os Srs. concorren-
tes, em suas propostas, que deverão ser entregues devidamente ie-
«hâdas ao Sr7 Presidente da Comissão Permanente de ConcoiTên-
cias Publicas, deverão declarar expressamente:

1.°) Que se submetem inteiramente ás "Especificações" contt-
das nó presente edital e ás- "Obrigações Contratuais , aprovadas
pelo Deoreto n. 3.094. de 25 de Julho de 1929: w

2.°) Qual o prazo para a conclusão da lnstaiaçao em concor-
rencia, a Partir da data da assinatura do contrato

3.°) Que se obrigam a pagar 6. Prefeitura, além das demais
penalidades a que ficam sujeitos, a multa a que se rèfere o n. J
do Capitulo VI das "Obrigações Contratuais-;

4.°) Qual o preço global para a execução da instalação.
A instalação devera obedecer as exigências dós Decretos nu-

meros 1.789, de 7 de Outubro de 1922 e 5.514, ds 4 ae Abril qe
\9Z5. devendo ser as propostas acompanhadas das plantas cxiBi-
das pela legislação referida e de detalhes sobre cabines, portas, etc.

O elevador será de fabricação conhecida e acreditada na pr*^
ca e deverá satisfazer &s seguintes especificações:

1) CAPACIDADE — 500 quilos, além do peso do earro.
2) VELOCIDADE — 30 metros por minuto, com uma velocl-

«iade. _3) CORRIDA — 12,60 metros aproximadamente.
4) PERCURSO DO CARRO — do andar terreo ao terceiro

andar.5) PARADAS — •*
8) ENTRADAS — 4.
7) TIpO DA MAQUINA — de tração direta com engrenagem,

Motor de cerca de 4 H. P.
8) CASA'- DE MAQUINAS — situada sopre* uma tage dê con-

ereto armado, acima do terceiro anaar.
9) MANOBRA — automatica de DotSo.
10) CABINE — será de madeira, folheada a embula, matraca

medindo 1,03x1',18m., provida de lampada eietnca, assoalho ar
madeira com tapete de linoleum marron. Terá uma porta panto-trafica de ferro, de varetas de 6|8" com contado eietrlcó, corren-
do em soleira de bronze. A plataforma será dc madeira de lei é
terá as dimensões de l,10xl,25m.. aproximaaaniBníe.

11) GUIAS DO CARRO — colocadas lateralmente, Ce aço,
aplainadas em três faces, com Junções macho e femeà, tendo a»
dimensões de 3 li2x2 7|16xd|8", pesando o metro linear 11 quilos12) GUIAS DO CONTRAP — serio de ferro "T" e tírâo ai>
•ecuintes dimensões: 2 112x2 112x5118".¦ 13) PORTAS DOS ANDARES — quatro do tipo solido, corre-
<U(o, de madeira, de dois painéis, folheadas a embula, lustradas *
com abertura mínima de 0,80m.. 14) SOLEERAS NAS ENTRADAS — Serão em Terro rundiat»,
com ránhuras feitas a plaina para servir de corrediço das porta*.15) CONTACTOS — As portas dos andares terão contactot
eletro-mecanlcos que impeçam o funcionamento oo elevador,
quando as mesmas estiverem abertas.

16) CABOS DE TRAÇAO — de aço especial par» serviço de
elevadores, em numero de 3 (três) de 1|2" colocados na rèiaç&u
de 1:1.17) APARELHO DE SEGURANÇA — no andar terreo be»
oomo no ultimo andar, serão instalados contactos de fim de curso

regulador de velocidade.
18) PARACHOQUES — de molas de aço, colocados no poço,eom capacidade suflcente para, no caso do carro ultrapassar ó pi-so do .andar Inferior, amortecer o choque.
19) ITENS ESPECIAIS — Borracha especial para lsolaçao qb

maquina. Lubrificadores automatleos para as guiac. Anunciadoi
simples e botoeira na ca bine.20) ACABAMENTOS — Todas as tampas das botoelras dos
andares e cabine bem como o anunciador nesta, serão acabado,
em aluainio fosco.21) SERVIÇOS PREPARATÓRIOS — ficarão por conta aa
Prefeitura: a casa de maquinas, o poço. a ligação cletrlca até a
caixa de distribuição, situada na torre na altura du andr terreo,

os serviços de pedreiro.Antes de abertas e lidas as propostas, os Srs. concorrentes cie-Terào exibir á Comissão de Concorrências os docUmemos qut
provem:a) Terem feito nos cofres municipais urn deposito pararantia da proposta, em moeda corrente ou em apólice» ao porta-dor. federais ou municipais, correspondente á. quantia de réis
2:000$000 (dois contos de réis):

b) Terem quitação dos respectivos lmposlos com a Fazenda
Municipal e Tesouro Federal.

Os Srs. concorrentes Juntarão provas de idoneiuade proflssln-nal e financeira, sobre as quais se manilestarà a Comissão deConcorrências, permanecendo fechadas para Julgamento do Prt-feito, como rezam as "Disposições Gerais item Ai do Decreto nu-
mero 3.094, de 25 de Julho de 1929, as dos Julgados inidoneos.

O concorrente cuja proposta fôr aceita pelo Preftlto se obriga
a assinar o respectivo contrato dentro dc 3 (tres) dias, contados
da data em que fôr, por edital, convidado a fazé-lo, sob pena de
perder o deposito de garantia da proposta e dc ser anulada a con-
«orrencia.A assinatura do contrato exige que o concorrente pague, p»'e-?lamente; o imposto de expediente relativo ao valor das obras con»tratadas, valor este que, para tal tlm, será u decorrente do preçoda proposta aceita.. Correm por conta do concorrente as despesas concernentes aaaêlo federal, exigido pela legislação em vigor.

Serão impugnadas todas as propostas que nao estiverem de
pleno 8côrdo com o prtse.ile eaitni e com as cur<atçoes previstasnas aludidas "OoriyavObo Contratuais", quer por omissão, quor
por dlscordancla.. Lida a proposta, será declarado, imediatamente, se ela se acha
«u não em condições de ser aceita para Julgamento.

Aos Srs. concorrentes serão ministradas pela Divisão dc Edi-
flcações Municipais, a Avenida Almirante Barroso n, 15. tnstru-
éôès sobre qu3lquer duvida que. porventura, tenham para a con-
lecção das suas propoaas.NOTh — O poç-., oi, elevador la st encontra em condições de
receber a instalação.Diretoria de Engenharia, em 17 dt Novembro de 193S. N. O.
Guimarães, 2.° Oficial. Vlcto — Renato Leite Silva. Sub-Diretor
da 1.* Sub-Diretoria
EDITAL DE CONCURRENCIA PUBLICA PARA AMPLIA-

ÇAO E REFORMA DO MERCADO DE MADUREIRA
Acha-se aberta a concurrencla publica para ampliação e re-

forma do Mercado de Madurelra.
Recebem-te propostas no dia 15 de Dezembro do ano cor-

rente, ás 15 horas, no Gabinete da 2* Sub-Diretoria.Os Srs. concurrentes em suas propostas, que deverão ter en-
tregues, devidamente fechadas, ao Presidente da Comissão dsComlf-sâo dc Concurrenclas, deverão declarar:li — Que «e submetem inteiramente as "bases*. Especiflfi-cações" c Obr . 'Contratuais aprovadas pelo Dsc. 3.C94, de25 de Julho c'- IP'-.):

2) — Qu c ; razo para a execução das obras em concur-rencla, a roí ar di data da assinatura do contrato:— Quai preços unitárias para os serviços especificado»o oreço gloor ,- ira a txrcuçio da obra;— Qu ordam. com a incluso no contraio, rie umacláusula autor, x do a Prefeitura a alienar as apólices por veu-tura caucío-, as.
An lei at rias c lidas as propostas os Srs. concurrentes

deverfio exibir ã Comlísão Permanente dc Concurrenclas, os do-cumentos que provem:a) terem feito noa cobres municipais um deposito para ga-rantia da proposta, no valor de Rs. 1:000$000, cm moeda cor-
rente ou eni apólices ao portador, Federais ou Municipais;b) terem quitação dos respectivos impostos com a Fazenda
Municipal e o Tesouro Federai.Os Srs. concurrentes apresentarão em envolucro separado dodas propostas, além da carteira profissional expedida pelo Con-solho Regional do Engenharia e Arquitetura, provas de ldoncl-
dade profissional e financeira, sobre as quais se manilestarà aCômissão. com recurso para o Prefeito.

Só serão abertas e lidas as propostas dos concurrentes Jul-ftadds Idoneos pela Comissão, permanecendo fechadas para jul-
gamento do Prefeito, como rezam as "Disposições Gerais",item A), do Dsc. 3.01)4, de 23 do Julho de 1929, as dos JulgadosInidoneos.O concurrente cuja proposta fôr aceita pelo Prefeito, aeobriga a asíinar o respectivo contrato dentro do tres (3) dias,contados da data em que lôr. por edi.ai, convidado a lazê-io,sób pena de perder ò deposito de garantia cia proposta e de seranulada a concurrencla.

A assinatura do contrato exige que o consurrente pague,previamente, o imposto dé expediente relativo ao valor do con-trnto. valor esse que. para tal tlm, será o decorrente do preçoglobal da proposta aceLa, e prove ter fclüo nos cofres munici-
pais o deposito necessário á garantia do contrato (n. I, Capl-tulo V. das "Obrigações Contratuais").Correm por conta do coneurrente as despesas concernentesao sélo federal exigido pela legislação em vigor.Serão Impugnadas todas as propostas que não estiverem de
pleno acôrdo com o présènte edital c com as condições previstasnas aludidas "Especificações" e "Obrigações Contratuais", querpor omissão, quer por discordância.Lida a proposta, será declarado imdiatamentc se ela seacha oii não em condições dc ser aceita para julgamento.Aos Srs. concurrentes serão ministradas no Gabinete da 1"Sub-Diretoria, instruções sobre qualquer duvida que, por ven-tura, tenham para a confeção de suas propostas.Diretoria da Engenharia, em 5 do Dezembro de 1E36. —
Renato Lèlte Silva.', Çub-Diretor, da Ia Sub-Direiorla.
ESPECIFICAÇÕES PARA AS OBRAS DE RECONSTRUÇÃODO MERCADO DE MADUREIRAAs obras de reconstrução do Mercado dc Madureira com-preendem:a) — Construção de 20 "boxes" novos, conforme plantasaprovadas;

b) — Modificações no pavilhão central compreendendo: for-ranlento a estúque em toda a área, na altura da aba do telhado,demolição dos "boxes" . existentes e construção de novos "boxes"'
de acôrdo com as plantas aprovadas, ladrilhamento de toda aárea do pavilhão com ladrllhos hidráulicos vermelhos;c) — Deslocamento de meios fios existentes para novas pc-siçôes indicadas na planta aprovada e prolongamento dos pas-seios até os meios fios projetados;d) — Colocação de portas de aço tipo "açougue" nos "bo-
xes" existentes e nos a serem construídos.1 — CONDIÇÕES GERAIS1) — As obras em concurrencla obedecerão rigorosamerite ao
projeto aprovado, especificações e detalhes fornecidos pela Dire-toria de Engenharia da Prefeitura, qué será desisnada, daqui
por diante, por D.E.

2) —Qualquer modificação eventual do projeto ou cspecifi-cações, só poderá ser feita com autorização escrita da Fiscali-zaçfio, devendo, neste caso, ser fornecidas, com urgência, pelaD.E. as plantas e detalhes qtie se fizerem necessários.3) — Em caso de acarretarem as modificações aumento oudiminuição de despesas, estas serão avaliadas nas bas?s dos pro-ços unitários constantes da lista que o contratante apresentaráe computados na liquidação final das contas.4) — Antes de depositar qualquer material na obra, o contra-tante deverá enviar á Fiscalização as. amostras neccssarias á euaaceitação provisoria. A definitiva só se dará depois dò ter sido depo-sltado o material no local da obra. Oõ materiais rejeitados pelaFiscalização Serão retiradoà do local aa obra dentro dc 48 horas,á esnensa do contratante.5) — O pagamento será feito após a aceitação definitiva da:obras.6) — O contratante apresentará uma lista de preços unlta-rios para os seguintes serviços especificado»:Por metro cúbico de alvenaria de tijo;os;Por metro quadrado de caiação simples;Por metro quadrado de pavimentação com iadrillios. verme-lhos:
Por metro quadrado de azulejamento;Por metro cúbico de concreto armadoPor metro cúbico de concreto simples;
Por metro quadrado de caixiilios simples de concreto (vene-ziana>:Por metro quadrado de caixilhos simples de concreto, fixos;Por metro quadrado de vidros brancos de 0m.003 de espessura,Por metro quadrado de pintura a oico cm cíquadriaá de ferroe madeira;Por metro linear de melo fio:Por metro quadrado dc passeio.Por metro quadrado de porta de aço de enrolar;Por metro quadrado de forro de cutuque coai tela "Deployé".

, Por metro quadrado de emboço;Por metro quadrado de reboco;Por porttíf^é^luSií"?-.- •.•.':>#£ v./.
Por tomada;

2 — Matesiais
1) — Água — Sevá pura c limpa, cia canalisaç-So da cidade;2) — Areia — Sorã limpa, slliciosa quamosa, ansuloia. as-

pera ao táto, irregular...isenta de a»es, óleos, substancias orgam-cas e terrosas. Nao scra permitido o emprego de areia tio mar.3) — Azulejos — Serão brancos, nacionais, de Or.i.SO x 0m.2'J.de arestas vivos e faces nlanas, resistentes, "sem defeitos, fabrica-dos polo menos 6 mèscs antes de sua aplicação;4) — Cimento Porlland. — SnrA nacional, de péga normal, dafabricação recente, cm seu acondiclonamento original, de uma (Ias
marcas "Mauã". "Perus" ou similar, satisfazendo ás condições dcCaderno de Obrigações da Preleltura.

5) — Cimento Branco — Sciá de pega normal, de fabrica-
ção recente, em seu aeondlclònamento original; de uma das mar-cas "Atlas'", "Meausa". "Lafarge" cu Similar.6) — Cal — Será de Cabo Frio. iaei^a da qualquer impureza7) — Ccbre ¦— Sei a macio e puro, em folhas planas, semtendas ou rasgaduras, cum espessura uniírume. de 12" x 14 onçao.flexível e com fratura homogênea.8) — Ferro — üerà de primeira qualidade, não quebradlço,sem fendas, falhas ou esgarçatnento. bolhas ou outros deteitoacm barras que te curvem a frio sem apresentar fCndilhamento]limpas de graxas ou qualquer pintura, permitindo-se lijelra oxl-daçao não aderente.

9) — Ladrilhos — Sarão hidráulicos, nacionais, vermelhoscom arestas vivas e faces planas, leslJtentes, som defeitos, comdimensões de 0m,20 x üm,2ü e tabricados peio menos seis m&icsantes da aplicação.
10) — Madeira — Para a execução das formas para o con-creto armado será empregado o Pinho do Paraná cie 2.", em pri-meira mão ou usado. Para o empreso nas obras a madeira de-verá ser saca, sem brancos, furos de brõcn. nós ou outros defeitosPara sustentar o èstuque seràa empregadas píças de Peroba docampos.
11) — redra — Para o concreto será britada, de granito ou

gneiss, isenta de pó de pedreira e matei Ias prejudiciais, irregula-res, convenientemente graduada do acôrdo com a natureza d)serviço. Os meios fios seráo de granlta, obedecendo ás prescil-ções do Caderno de Obrigações dá Prefeitura.
12) — Saibro — Será empregado o de Laranjeiras ou Bem-sucesí.0, sem Impurezas, com baixo tcõr cm argila, a juizo da Fls-callzação. que poderá exigir, quundo Julgar necessário, a adiçaode areia.13) — Tijolos — Ssrâo leves, duros, bem cosidos, de arestasvivas e faces planas, iratura plana, sonoros, n3o vltriflcados, usgrãos finos, fabricação a maquina, longe do mar. Imersos cmagua durante 24 horas a aosorpção não poderá exceder de 1,5do volume. Deverão ser cie dimensões e côr uniformes.14) — Tiniaò, Olcos e Vernizes — Todas as substancias a se-rem empregadas nas pintutas. serãa da melhor qualidade, nuj

poüênüo apresentar granulações quando aplicadas sobre a super-ticie lisa u-- um vidro. O zareão deverá rer oxido de chumbo puro.O cleo de linhaça deverá ser doce ao paladar. pouco odorante evcllio. A ogíla wt será dc primeira qualidade. A cola será dacouro ou gelatina, u alvalade t branco da zincoj será "Vlellj
Mcn;nlg:ic" cu similar, a Juixo da Fiscalisaçãa.

15) — Vidros — Saião dc primeira qualidade, claros, desem-penadas, sem mancha*, boinas ou outros deieltos d-a espessurauniforme (üm 003).
3 — Execução dos Serviços1) — Locação — Cerá feita pelo cohtratante, de acôrdo comas plantas aprovadas pela D. E.. correndo por conta do mesmoqualquer modificação proveniente da engano.2) — Concreto Armado — Na execução da estrutura cujocalculo, plantas e detalhes serão fornecliics j.ela D. E. deveraser obssivado o Regulamento do Caderno uc Obrigações da Pre-feitura.3» — Forro — O pavilhão central terá forrado a estuque comtéla "Dcpioyà". O esluque sera suportado por rcticulas de ma-delra de lei, ae 0m,07 x 0m.07. em quadras de omeo x (Jm,60 comtéla "Duployé", perfeitamente esticada e trançada nos bordos cextremes. A téla será recoberta com uni.02 de argamassa de cl-mento e areia, traço 1:3. na paite superior e no dia seguinte em-boçaiiu ccm argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:3:12, comacabamento fino. Iko c dessmpcnado.4) — Paaszios — Serão prolongados os pasáéloi dos "boxes"

existentes e novos até os meios tios piojciado.s (Om.50) em tudaa extensão. Estos prolongamentos serão feitos com uma camaoude concreto de Om.lO de espessura, traço 1:3:5. sobre a qual seráextendida uma camaqa de argamassa de cimento e areia, de 0m,02de espessura e traço 1:3. allsaiia á colher coai declividade de 2 "i®
para o melo lio.5) — Meios-Fios — Serão deslocados os meios-fios exlstcn-tes para as posições Indicadas na planta aprovada, completan-do-se com inelos-fios novos o restante do meio-iio projetade. Asdimensões destes meios fios são as previstas pelo Caderno deObrigações da Prefeitura.6) — Pavimentação — A área do pavilhão central e dos"boxes" nevos e sanitarios f» rã pavimentada com ladrllhos lii-drauliccs vermelhos de 0m,20 x Om;M nssentados com argamasvid* cimento e areia, traço 1:3, com Juntai corridas. Os rodapiscorrespondentes seráo de ajulejos brancos, õs-cnies com a mc^mnargamassa.

7) — ^.'L-ciiaria de tijolos — será risorcianvnte nivelada eaprumada, cbservantio-se as espessuras Indicadas 110 projttat-Jolos antes ds colocados dever.V> s£r niei»ulhados nagua. Par.o levantamento das paredes será usada argamassa dc clmáhi.0, esaibro arc-ncio. traço 1:8.8) — Cobertura — Os "bexes" a serpm construídos serão co-bertos por loge de ccncreto armado conforme detalhe;, que serãofornecidos pela D. E. Sobre esta lage terá estendida uma camadade 0m,02 de argamaasa de cimenta c areia, traço 1:3, adicionada

de "Sika" ou lAquacIt". na proporção de 4 k?s./tn3 e allsafja acolher, sendo dadas depois duas deinãos de Inertol.
D) — Umboços — Todas as paredes, colunas, vergas e forros,serão emboçados com argamas3a de cimento e saibro, traço 1:4 f

espessura de Om.OlS. Antes do emboçados deverão as superfíciesner bem limpas a vassoura e cm seguida molhadas. A superfíciedo embeço deverá ficar aipera para facilitar a adesão do reboco.10) — Rebocos — As superfícies não azuleijadas serão rebo-cadas com argamassa de cimento, cal e areia fina, traço 1:4:8com 0m,0(>5 de espessura. Antes da rebocadas aa superfícies de-verão ser limpas e molhadas. O reboco deverá ser feito de maneiraa fornecer uma superfície bom aprumada, ILsa. de arestas vivas e
perfeitas. Só será Iniciado o reboco depois de colocadas as ca-
nallzações ilc agua, esgoto, luz c corrediças das portas de enrolar.
O acabamento será folto a desempenadeira.11) — Caiação — Em tedas as superfioies não azujelladas.novas e existentes, será feita uma caiação simples a 3 demãos.12) — Azulcljamento — Os "boxes" externos terão as suai
paredes internamente revestidas do azuleijos brancos, até o této.O pavilhão central terá sues paredes divisórias revestidas a azu-
lejos brancos até a altura de 2m,60 de onde partirão os caixilhosde concreto. Os tanques serão revestidos de azulejos brancos tu-
tema e externamente. Os azulejos serão assentados eom argamas-
sa de cimento e saibro, traço 1:6. com Junta corrida, tomadas a
cimento branco. Os compartimentos sanitarios terão as paredesrevestidas de azulejos brancos até a altura de 2m,10.

13) — Caixilhos de concreto — Serão colocados noa "boxes*"
do Pavilhão Central caixilhos de concreto tipo "Casa Sano" comvidros. Serão do tipo veneziano no sentido longitudinal e fixa?
no sentido transversal (divisórias).14) — Portas de erular — Serão colocadas em todas as portasdoa "boxes" do Pavilhão central e "boxes" laterais, portas dè açode enrolar, tipo "açougue". idênticas ás já existentes em dote"boxes" e com igual acabamento.15) — Ferragens — As portas de enrolar lavarão fechaduras
para chaves do tipo apropriado.16) — Limpesa — Os ladrllhos, azulejos e vidros serão eom-
pletamente lavados. Todas as ferragens e apparelhos serão Um-
pos e entregues ein perfeito funcionamento. Todo o entulho tiacbra será removido pelo contratante.

17) — Entrega da obra — Será de acôrdo cem o previsto noCaderno de Obrigações da Prefeitura.
18) — Todo o material proveniente de demolição ficará per-tencendo ao contratante.4 — INSTALAÇÕESA) — Eletricidade-. — Era cada box haverá um ponto de luz,um interruptor e uma tomada de corrente. Cada ponto de luz seráequipado com um globo parabollco de vidro opallno com capaci-dade para 200 w.'Na galeria central e na transversal serão lnstallados 8 centros

equipados com globos parabollcos de vidro opalino com capacidade
para 100 w. Em cada box será previsto um quadro equipado com
uma chave geral e a respectiva segurança térmica onde será colo-
cado o medidor.' Na galeria central haverá um quadro idêntico para o comando
dos 8 pontos das galerias.Toda a instalação obedecerá rigorosamente ao Regulamento
da Inspetoria cie Iluminação, tanto na parto de material quantona dc execução do serviço.

B) — Águas pluviais — As nguos pluvb.Ls dos "boxes" serão,
recolhidas em calhas dc cobre cm posição indicada naa plantasaprovadas e encaminhadas por condutores de cobre de 0m,10 x
0m,07, espaçados de 9111,00, que descerão verticalmente ao ludo dw
colunas e passarão seb o plaa dos "boxes" em manllhas de barro
vidrado dc 3''. lançando lõra doa meios fios.

C) — Agua potável — Serão feitas canalisaçõcs para tanques
cm cano de chumbo com diâmetros convenientes ao perfeito tun-
cionamentJ dos mesmes. partinrto a linha adutora da caixa dagun
existente, no local. Os tanques c pias levarão torneiras do 1.2".

D) — Esgotes — Os tanques des "boxes* novos, tanto no pa-vilhão central como nos isolados, serão esgotados por canos de
chumbo de 1,1,4" até a canallsação existente.

Diretoria de Engennana, em 5 de Dezembro de 1523. — Rena-
tc LCítc Silva. Sub-Diretor da Ia Sub-Diretoria.

2.a Sub-Diretoria <02 S. D.).
(Viação è Saneamento)DESPACHOS DO SR. SLB-DINFTOR

Despachos definitivosI.íatias Barbosa (Proc. n. ¦59.153|35) — Deferido nos termos
da informação óc 00 SP.

Rio, 11-1.1-1936. — Josc Augusto da Mola, Praticante dc Oíi-
ciai.

2a. DIVISÃO — (22 D. V.)
DESPACHOS DO SR. ITNG. CHEFE

EXIGENCIAS A SATISFAZER
Eduardo Barbosa de Oliveira (Proc. n. 43.900,33) — Com-

parcya.
3» DIVJSAO — (23 D. V.)
UjCSPACHOo UO SR. L..O. OHfcrE

Despachos definitivos
Dioclscio Dantas Duarte U^cha n. 019|36) e Aquiles Credidjo

(Ficha n. 524133) — Deferido de acôrdo com o resolvido pelo Sr.
Prefeito no processo n. 19.338|30.

Olímpio Ananias Xavier (Picha n. 525136) e Francisco do
Rosário (Ficha n. 522|36) — Submetam-se á inspeção de Sau'de.

5a. DIVISÃO — (25 D. V.)
DESPACHOS DO SR. ENG. CBE.FE

Despachos dejmitivos
D. Mavia Adcllna Lobo (petição a. 328); Manuel Vieira da

Silva (ficha n. <161Di|36); Tristâo Augusto cios Santos (íicha nu-
mero 41458:3Bj ; D. ííelena Franelsca Catarina dos Santos (pe-
tição 11. 33ii); Aniceto Xavier Alves (íicha 11. 23575;30) — Ficam
aceitos os passeios.

7» DIVISÃO — (27 D. V.)
DESPACHOS DO SR. ENG. CHEFE

Alberto Pilito de Mesquita, rua Emllia Ribeiro n. 119 — De-
ferido, devendo o passeio ser de cimento com a declividade dc 2°|°.

Joaquim Gonçalves, rua Emllia Ribeiro ns. 91 e «6 — Idem.
Igreja Evangélica de Bento Ribeiro, rua Emllia Ribeiro nu-

mero" 103 — ldem, idem.
10.» DIVISÃO — \210 D. V.)

DEiPACHOB DJ SK. ENG. OBEtí
Procecco s'n do Itelvino Inácio Loredo, rua Campo Grande

n. 170, rampamento de meio iio — Peferido, pagando os emolu-
mentos. A guia para pagamento dos mesmos deve ser procura-
da Lui?de°Britô (processo n. 214j210 D. V.) — Submola-ee á
inspeção de saúde. _

Francisco Ventura Sardinha (processo n. 3292G|3o) — Com-
pareça para esclarecimentos.

3." Sub-Diroforia (03 5. D.)
1.» DIVISÃO - (31 D. F. M.)

DESPACHOS DO "SR. ENG. FISCAL
DnrtRIDO, PAGOS os euouumektos de assshtamehio:

petições ns.:
2703 — Agenor de Roíuo HSfljK
2704 — Antonio Leão Vela,o e outros oPsuoo
2720 — J. Almeida & Vieira iP56,5,0
2723 — Antonio Augusto uratio

Deferido, pagos r» kw;lumehiús de continuação:
Inst. ns.:

7403 — Fortunata Langoou;^ «35'00
4319 — Di Glorgia Azevedo £: Cia lll^SOO
3707 -- Cia. Geral Imoblliaria suplementar) «45<00
7414 — Isanc Platigawliy e outros oO^OOO
5223 — Antonio Simões Luis fiüSoOO
5824 — José Cerqueira Bastos «ratls
38G6 — Armando Santos Oiannini  — •••¦ bíçsou

Deferido, pagos os emolumentos de — "Assentamento .
fetições ns.: riemt2637 — Adelino Augusto de Morais •••••

2695 — Manuel de Carvalho orawn
£01)0 — Antonio Ribeiro Vaz (aerescuno) ,! J2,215G — Alberto Russo — Compareça para marcar dia e hora.

4/ Sub-Dircforia (04 S. D.)
iEdljlcaçóns particularest

EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1D3G
DCSPACHOiS DO SR. blTQ-DlRniÜR

DcntíiTivos: ,
49G79IP.G — Antonio di Silva Maia FÍU10 -- Concedo.
48110 30 — Moaeir Pnranhos Barbosa — Concedo.
49963(30 — Nelson Francisco dos Santos — Concedo.

E33Í36 — José Gonçalves da Fonseca — Defendo, tendo en»
vista a informação.

47160136 — Valentlna da Sl.va — Mantenho o aut<?.
47175130 — Maria Ferreira — Indeferido.

2983136 — João Akin — Deferido tão sômente quanto a mar-
quize, nfio podendo ser feita modlflcaçao dc cspecie
alguma nos vãos da fachada.

32043130 — Miguel Santos — Indeferido.
38455130 — Amoroso Costa & Cia. — Mantenho o_ auto.
2S21I30 — Companhia Imobiliária Kosmos — Deferido nos ter-

mos rio parag. 9." do art. 43 do Decreto n. 2Ôo7.
611J36 — Santos. Santos & Cia. Ltda. — Mantenho o auto.

34C64i36 — José Vicente da Kocha — Mântonho o auto.
42393150 — Luis dei Vale — Indeferido.

EXIGENCÍAS.
4815D 3G — S'Â dc Pcrrumarias J L E. Atkinson — Compareça.

2D79Í30 — oWa des Santos — Compareça.
155136 — José Ricardo dos Santas — Compareça.

DIVISÃO DE ESTETICA URBANA
(4 D. E. U.)DESPACHOS DO SR. CEKB0*

Construções: _
2038126 — Autonlo José Braulio — Di?trilo de Pavuna.
3582136 — Isaura Mino — Detrito rie IrajiV.
3427 Í3Õ — Aprigio Caetano de Cai-valho — Distrito dc Rio Com-

prido.17507|35 — Salim Jorge — Distrito de Andarai.
33572136 — Iná Nazaré — Distrito dc Gávea _ ,3529136 — Abílio da Coeta Rodrigues — Distrito de Penha.

3556136 — Otaciiio Cordovll da Silveira — Distrito de Copacabana
2967(36 — Artur Pearetti — Distrito de Inhailma.

Aprovados.ACRÉSCIMOS:
2301,30 — Antonio de Sousa Nunes — Dl.trlto tíe Gavea
3323,30 — Asilo S. L"iis para a Velhice Desamparada — DUtri-

to de S. Crlstovam.
3131 33 — Vasco Peixoto Amorlm — Distrito da Eng. Velho.

43014130 — Josi Silva Travasso — Distrito dc Penha.
303G6 35 — Lucidlo da Costa Lobo — Distrito de Meycr.

Aprovados.
Modificações:812136 — José Gomes Losqulnás — Distrito de Sinto Antonio

870J36 — César da Costa Bastos — Distrito de Andaíai.
3419130 — José Pereira Terra — Distrito de Engenho Velho.

Aprovados.

LrTREinos e vitrines:1940130 — The Texas Company South America Ltd. — Dlstrl-
to dc Enjjenho Velho.2020|30 — Ermellnda Pereira Pardal — Distrito de Inhaúma.2047130 — Gaz Neon Pannon Ltda. — Diftrlto de Espirito Santo2011130 — O "Imparcial" — Distrito de S. José.3038

203920402041
20422043

36 — Soutlnho & Vale — Distrito de São José.3G — Galdino Alves da Silva Brandão — Distrito de Pledadt36 — Antonio Lopes — Distrito de Realengo.36 — Euclides Alves de Queli-oa — Distrito de Realengo36 — Francisco Lcparxge — Distrito de Sacramento36 — José Abi Hcssab — Distrito de Copacabana.2044Í36 — Andraus & Neder Ltda. — Distrito dc Copacabana.)2049 36 — J. Silva Gomes & Cia. — Distrito de Sacramento.2050 36 — Concordo Paulista SjA — Distrito de Gloria V2052|30 — Rodrigues Pereira St Cia. — Distrito de Andarai. >2053130 — Santos. Bastos & Costa — Distrito de Rio Comprido,2054130 —Orlando Gentil — Distrito de Jacarépaguá2055130 — A. A. Pereira da Silva — Distrito de Penha.Aprovados.EXIGENCIAS A SATISFAZER!30S07 de 1936 — Vencravcl O. Terceira de S. Francisco daPenitencia — Distrito d; Sacramento — As modificações proje-tadâs só pòderío ser aceitas se atingirem a toda a fachada doimóvel.
2061 dc 1936 — A. Barros & Cia. — Distrito de Sacramento— A lei sj permite a colocação de anúncios normais ao plano dafachada.2048 de 1936 — Fontes & Cia. — Distrito de Sacramento — Aasaliências ultrajassem o máximo permitido.2045 de 193U — lisfcer Melo — Distrito de Tijuca — Compareça2045 de 1936 — Dr. M. Scholl — Distrito de S. Joeé — Oletreiro está em desacordo com a lei.40306 de 1936 — Francisco Antunes de Oliveira. Guimarães —»Distrito de Candelaria — Compareça.

DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS(4 D. S. G.)DESPACHOS DO 6R. ENG°. CHEFE3480 de 1036 — Maria de L. Silva — Compareça pera escla»recimentos.2778 de 193G — Vera A. B. C. de Lacerda — Apresente plan-tas rie desmembramento dos lotes da frente.3450 dc 193tí — José C. de Araújo — Complete o selo juntetitulo _de propriedade ou declare o numero do lote.3550 de 1936 — Antonio Diogc — Apresente planta de situa-ção e titulo de propriedade.498B6 de 1930 — Sociedade Educadora Feminina. — Apresea-te planta de situação e titulo de propriedade._ 40152 de 1930 — Ernesto D'Orsl — Apresente planta de situa-çao de acordo com o regulamento com as confrontações servida.?,completa e inteiramente cotada.1313 de 19íü — José Carneiro — Compareça para esclareci-mentes.
3219 de 1936 — Carlos G. Ramos — Ressalve as emendas:3434 de 1936 — Sanatorio S. Geraldo Ltd. — Figure o rccúoprevisto pelo projéto 11. 511.3!M9. de 1936 — Josc Papaléo — Figure também na planta aesituacuo a rlcmoliçílo cia parede divisória.31910 cie 1936 — Maria da Silva — Indeferido. O looal nã.3saUsIcz.ao art. 202 do Decreto 11. 2007.2505 de 1936 — Virgílio M. de Oliveira — A planta de situa-çao nao confere. Complete o selo.3203 de 1936 — Antonio da Costa — Apresente planta de sl-tuaçao figurando a area dc rccúo.18723,36 — Francisco A. Fernandes — Compareça.3243 3ò — Antonio G. dos Santos — Indeferido. O projetosatisiuz ao artigo l.u do dec. 4985.3105133 — Domingos Coelho — Junte titulo de propriedade •declarc a espccie d fechamento por Ubatuba.3òíi5|36 — Joaquim fc>. F. da Silva — Compareçarccinientos, sobre o projeto.'3206j36 — S. A. "A Redentora" — Ressalve a emenda.969136 — Antenor P. dos Reis — Assine a planta.3279136 — Paulino P. da Silva — A exigencia não foi tn*.tisfeitn.3554-36 — Argemiro da S. Bulcâo — Junte titulo de pro«priedade.3528| 36 — Josc P. Marques — O projeto não satisfaz u a>tigo 1." do decreto n. 4985.3463|36 — André Galdeano — Indeferido. O projeto nfio sa-»tisfa?, ao artigo 202 do dec. ri. 2087.960133 — Eduardo S. Barcelos — Assine a planta.3541|3B — Mario C. P. Lima — Apresente titulo de proprie»dade c cote a planta de situação que eleve ser sem cortes.994í36 — Jomelica R. da Silva —, Assine a planta.355/136 — Raul Gomenscro — Cote os raios das curvas.998136 — Francisco R. de Freitas — Assine a planta.2291G|33 — Sociedade Industrial de Ladrllhos S. A. — Aplanta pnra desmembramento não confere com a de loteamentoaprovada e planta de situação.1047|33 — Aln.ir A. do Amaral — Compareça para esciare-cimentos.

para

1« DIVISÃO — (41 D. O. P.)DESPACHOS DO BR. ENG*. CHEFEEXIGENCIAS A SATTSVAZER
Hilda Santos Nascimento (processo n. 3475136), rua DJalmaDrlclt n. 88 — Indeferido.Orlando Delacavè," (processo n. 977136), rua Farine de Amoe-do n. 111 — Facilite o exame do Ipredio.José Patrocínio Lisboa (processo n. 932(36), rua Prudentede Morais n. 19 — Indeferido.

2* DIVISÃO — (42 D. O. P.)
DESPACHOS DO SR. EHG. CHEFE

Francisco G. Cardoso, rua Cândido Gaffrcé n. 19S — Lagoa(processo n. 41255;3'd) — Aceito as obras.Filomenu Pcrea c Manuel Kegreira Peon, Avenida N.lemc;crn. 210, apartamentos 1 a 25 — Gavea (processo n. 4140!3(5> —
Pôde habitar. Prédio dc tres pavimento.?, sub-solo. terraço do co»bertura, com 25 apartamentos destinados a hotel.

3a DIVISÃO (43 D. O. P.)
DESPACHOS DO SH. ENQ°. CHEFE

Fasse-se alvara" :Heitor tiarramey Mellen, rua Ipiranga n. 90, ca-
sas Xfl e XIII  139$690
597^33 — 9.a Circ. — Gloria — José de Carvalho, rua Mar-

quês dé PInedo n. C5 — Ficam aceitas as obras de acréscimo
oo W. C.PASS3-SE ALVARA, UMA VEZ TACOS OS EMOLU1IENTOS,

NA IMPOR! AN CIA DE:
42171'36 — 9.' Circ. — Gloria — Ida de Abreu Wel-

llsch, rua Pinheiro Machado n. 89 — Aprovo o
projeto  2:48S>$500
34137j36 — 9." Circ. — Gloria — Lavanderia Alva Ltda., rui*

Soares Cabral n. 3i-A — Ficam aceitas as obras de reforma do
pavimento, de predio comercial.
315,36 — 8.° Circ. — Santa Teresa — Asilo S. Cornelio, rua

do Catcié 11. 6 — Ficam aceitas as obras de acréscimo de la.-
vancicrla c gabinete sanitario, em predio de Asilo, com um pavl-mcnt.o.'311õ9'3S — S.R Circunscrição — Santa Teresa — Antonio Le-
oncio Morais, rua Almirante Alexandrino n. 91 — Ficam acei-
tas as obras relativas á construção do garage e muralhas de sus-
tCnt2U632|36 — 8.a Circ. — Santa Teresa — Antonio Santos Mar
lheiros, rua Silveira Martins n. 86 — Fienm aceitas as obras do
acréscimo dc uma cozinha e de modificação de v&os, em predio,,
residencial, com dois pavimentes.691:36 — 8.1 Circ. — St.a. Teresa — Manuel Antonio Abran-
ches, ladeira dos Meireles n. 15 — Concedo a licença. N60 ha
emolumentos. g a circuiv-crição — Gloria — Lulsa de Fraga Nor-

ton ClariSiC índio do Brasil 11. 11 241$70S
23C77I36 — 8.a Circ. — Santa Teresa — Cia. Ferro Carri\,

Carioca, rua Joaquim Murtinho n. 56 — Pôde habitar o predio
residencial com dois pavxmcntos.EXIGÊNCIAS A SATISFAZER

19235135 — 8.a Circ. — Santa Teresa — Margarida Hoepcke,
rua Bcrnardino Santos n. 4 —1 Conclua as obras.

23977130  8.' Circ. — Santa Teresa — Cia. Ferro Carril
Carioca, rua Joaquim Murtinho n. 56 — Legalize o vão feito em
C>CC34920i36  8.° Circ. — Santa Teresa — João Vitormo Pareto
Júnior, rua do Russell n. 180 — Requeira prorrogação de li-
cença, para pintura.

4.» DIVISÃO — (44 D. O. P.)
DLSPACHOÔ DO SR. ENU. CHEt£

TCIX Hachar: , , . ^Processo n. 11091136 — 18°. S. Cristovam — Jacinto Fc.iTL.n-
des da Silva, Praia do C3jú, 2-A, 2, 4-A, 4, 6-A e 6 e rua Círne-
ral Sampaio 22 e 22-A. — Pôde habitar apenas os ns. 2-A •« 4-A,
da Praii do Caju (lojas). — Despacho parcial.

PASSEM-SK ALVARA'S, DEI-OIS DE PAGOS OS EílOLUMEKTOS
NA IMPORTÂNCIA DE: j

Proc. n°. 738136 — 16". R. Comprido, Almerlnda de
Sousa Elejalde, rua Haddoek Lobo, 281. apt. 1
a 6 e Manuel Laitão 3, 5 o 7 l;98o?400

Prôc. n°. 29055 i3G — 16 R. Comprido, Ciara Muller,
rua Itapirú. 183. casa XIII 73S'<»
Concedo a ucs-n^a. Nào ha emolumentos
Processo n°. 806 36 — 18 S. Crlstovam, Sldney Franklln,

rU3 Proc."n°. 790136 — 18°. S. Cristovam, Vasco Silveira, rua Con-
dc de Leopoldina, 76. '

Passem-se ai.vara"s. DErois de pagos os emolumentos
na importancia de: ' .

Proc. n°. 48412i36 — 16°. R. Comprido, Luis Coelho
Rua Ambiré Cavalcante, 13j.  i'íçvw

5» DIVISÃO — (45 D. O. P.)
DESPACHOS DO SR. ENG. CHEFE

Despachos definitivos
rAGUE GUIA DE PRORROGAÇÃO! .
430 36 4DSG — Irmandade do S. S. Sacramento daCanae-

laria. rua Buenos Aires 1041104-A — Sacramento — 2825200.
CONCEDO A LICENÇA NÃO HA EMOLUMENTOS".
860:36 45DOP — Westem Telcgraph Ccmp. Ltd. rua da Can«

delaria. :>Fica aceito o concreto: .
430.36 4 DSG — Irmandade do S. S. Sacramento da Can-

delaria. rua BuGnos Aires 104Í1Q1-A — Sacramento.
^33?36A4 dIg! — DCollnda Pereira Campiglio, rua Sete do

Setembro 229 — Sacramrnto, 5*. Circ. — Colc.ação de marquiso
cm predio comercial de 2 pavímcnics.

731^36 45JDOpS— Antonio Gonçalves de Carva&o, Avenida
Teme de Souia. 16 — Sacramento. 5\ CUrc. — Construção da
caixa dagua no primeiro pavimento dc preoio cumcrciU cc 4
pavimentes. íAf tirAS AS PniTtm<S:  - .. 1

45673:36 — Antor.io Msr!a dos Santos, rua Gonçalves
13 — Sacramento — 5a. Circ. — Fintur&s em predio comercial •
residencial dc 2 pavimentos.
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771130 45 DO? — Sociedade Bíblica Americano. Avenida
Krasmo Braga, 13 — 8. José, 2a. Clrc. — Colocação de divisões
do madeira em prédio comercial de 0 pavimentos.

Aceito ai* pinturab: , M „45674130 — Camilo Achcar, rua Urugualana 27 — Sacramen-
to, 15*. Clrc.  Pinturas em prcdlo comercial de 2 pavimentos.

Aceito as obras:
42033136 — Antônio Gonçalves, rua XVI n". 64 — S. José

 2». Clrc. — Construção dc parede divisória em prédio comer-
ciai do 1 pavimento.Acuro as pinturab: .

46601136 — Baslllo Imobiliária S. A., Avenida Rio Branro
255, 257 — S. José — 2a. Clrc. — Pinturas cm prédio comercial
e residencial de 6 pavimentos.Aceito as odrah: . _ _ ,762136 45 DOP — Silva Gomes Largo dc S. Francisco 42 —
Sacramento — 5." Clrc. — Concertos no 2o. pavimento c;e pre-
dlo comercial de 2 pavimentos.Aceito as pinturas:

46600136 — Cia Aliança da Bafa, ma Rodrigo Silva 30 -• Sao
José — 2\ Clrc. — Pinturas em prédio comercial de 5 pavimen-
tos. Aceito as fintuhab: . .45676136 — Ganot Chateaubriand, rua Rodrigo Silva, 12 —
2\ Clrc. — S. José — Pinturas em prédio comercial de 4 pa-
vimentos.Aceito as obras:

4001136 — Convento de Santa Teresa, rua Sete de Betem-
bro 175 — Sacramento — 5». Circ. — Modificação de inchada
vãos, colocação de portas de aço, marquize e reforma de prédio
comercial c residencial de 2 pavimentos.EXIGENCIAS A SATI8FABER

22969i36 — Antenor da Fonseca Rangel, rua' do Riaehuelo
416 — Santo Antônio. — Compareça para esclarecimentos sobre
o projeto.849136 45 DOP — Maria das Neves Dias da Silva, rua Sate
de Setembro 219 — Sacramento — Abra o prédio.853136 45 DOP — Charles Alfred Barrene e outros, rua Sete
de Setembro 65. — S. José — Declare a superfície do passeio a
ser ocupada pelo tapume.

857136 45 DOP — Calil Rlff Avenida Tomé de Sousa 106 —
Sacramento — Suprima as divisões de madeira que formam di-
visões dc madeira.

6* DIVISÃO — (46 D. O. P.)
DESPACHOS DO SR. ENG. CHEFE

Despachos definitivos• 2567136 — Insausti Ferreira & Cia., rua Uruguaiana n. 10,
6* Circ., Ajuda — Aceito as obras.

30870135 — Henrique Ambrust, rua do Passeio 62, 62-A, 62-B
6* Circ., Ajuda — Pode habitar os Io, 2o, 3o c 4o andares (habite-
se parcial). EXIGENCIAS A SATISFAZER

313136 — M. Pinto & Urlino, rua Senador Euseblo 80, 13a
Circ., Santana — Requeira a legalisação das obras feitas em
desacôrdo com a licença separada do pedido de cancelamento de
auto de flagrante.Passem-se alvara's:

229136 — Luis Souto Gançal*», rua Gene-
ral Caldwell n. 241, 13a Circ., Santana —
Reforma (prorrogação) 

30118136 — Hernani Bilac Guimarães, rua do Passeio
n. 2, sala 1211, 12° pav., 13a Clrc., Ajuda— Legalisação de divisão de madeira •••«

12S$700

S8$80C

Coletilo N. S. da Piedade (2053 de 1033). Avenida
Amaro Cavalcante n. 003 67J30O
AlROVO O 1'HCJEtO, 1'ROSSIOA-SE C-ll o CALCULO BOM

EMOLUMENTOS E EXTRAÇÃO DA OOI 1 RESPECTIVA:
Joio Vieira Franca (22000 de 1030) mo Vilela Tavares n'i-

mero 302 — Caixa de C. de Casos para o pessoal do M. da
Guerra. (18.435 de 1336) rua Miguel Ângelo n. 575.

Aceitação de obras:
Leonel José Peixoto (22351 de 1930i, rua - Fábio da Luz nu-

mero 185 (22/ Clrc.) construção de muro de arrlmo em um pre*
dlo residencial de um pavimento. — Ficam aceitas as obras.

Adfto G. Feirelra (641 de 1930).. rua Eduardo Raboeira nu-
mero 23 (21." Circ.) — Acréscimo de um quarto em um prédio
residencial d? uni pavimento — Ficam aceitas as obras.

Ernesto Francisco de Paula Veloso (C44 de 1936), rua Gra-
liem Barbosa n. 30 (22.* Circ.K reforma, modificação e roves-
timento de fachada cm um prcdlo residencial de um pavlmenf.»Ficam aceitas as obras.Aceitação de concretos:

Heitor Ferreira Pimenta (27202 de 1930;, rua Carijís n. 21.
Antonio Jaime Fróls da Cruz (33983 de 1030), rua João Fe-

lipe n. 3 apartamentos 1 a 4 — Ficam aceitos os concretos.
Indeferimentos.Graciano Sousa Soto (405 de 1936), rua Jardim ns. 17 e 21Não aceito o concreto. Legalise as modificações c.informe foi

intimado.Casa Luses S. A. (19152 de 1030). rua Dias da Cruz n. 630 —
Não aceito rs cbras. Providencie sobre o pagamento da prorro-
gação. pois o prazo do alvará de licença terminou a 7-8-C33.AS A • .o •zJs

desé Diniz Góis (41331 de 1035), rua Itobí h. 23 — Não écaso t.e simples aceitação mas de pedido de licença para habitar.Deve pedir habite-se.Idalina Freitas de Araújo (2978 de 1833), rua Guimarães nu-mero 42 — Providencie sobre a retificação de designação de local.Não existe prédio, na rua Guimarães, com o numero designado.Antcnio Carlos de O. Mafra (2039 de 1936). rua José Verissi-mo n. 7 — Satisfaça a exigência já publicada.Aristeu Soares Batista (2842 de IS33), rua Santos Tltara 155A exigencla desta Divisão não foi devidamente cumprida. O"projeto não está usòinado por quem de direito.Manuel Loçes Martins (2676 de 1036), rua Camarlsta Meyern. 140 — Apresente planta de situação completa, com indicaçãode todaí as construçoes existentes no localJosá Maria Barata da Silva (39878 de 1936). rua AUán Kardejns. 56-A e 50-B — O projeto não satisfaz ao art. 2 letra B doDec. 4.935 de 11 de Julho de 1934. devendo ser corrigido.Adelaide C. Roussoulieres (13362 de 1830), rua 24 de Maion. 187 — Faça a demolição da antiga construção de acôrdo como projeto aprovado.
11.* DIVISÃO — (411 D. O. P.)DESPACHOS DO SR. ENG°. CIIÉFEFasse-se alvaha' depois de pagos os emolumento*NA IMPORTANCIA DEIAndré Gomes Bonel — Rua Peixoto de Carvalho nu-meros 22 e 24, Ilha do Governador (Ficha nu-mero 2.882|36)  801$200Aprovo o projeto, prossíga-se com o calculo dosEMOLUMENTOS E EXTRAÇÃO DA GUIArespectiva:Duarte Estcves de Almeida — Estrada Paranapuan n. 100,Ilha do Governador (Ficha n. 3.256|36 D. S. G.)

> í7» DIVISÃO — (47 D. O. P.>
DESPACHOS DO SR. ENG. CHEFE

Despachos definitivos' 1381136 — Álvaro Augusto de Sousa Mendes, rua Guaplara 18
Tijuca. Construção de prédio residencial de 2 pavimentos — Fod«
hab2ll9|36 — Instituto Nacional de Previdencia, Av. Maracanã
a. 1298, Tijuca — Aceito o concreto.

Concedo a licença. Não ha emolumentos
a cobrar: _v 968|36 — Abigail Borges Garcia, rua Coatí 17, Tijuca — Pm-

ra967|36 — Dr. Mariano Falcão, rua S. Francisco Xavier 236,
Tijuca — Pinturas. , _064(36 — Carlos Duque Estrada Barros Teixeira, rua Enea
de Scusa n. 107, casa III, Tijuca — Pinturas..

965|36 — Jacinto Antonio de Matos, rua Uruguai 203, Tijuca
— Pinturas. . , „ , ..

945|36 — Condessa dc Avelar, rua Marquês de Valença 85,
Tijuca — Pinturas. .

961|36 — Oscar de Passos Macedo, rua S. Francisco Xavier
a. 155, Tijuca — Pinturas.

PASSE-SE ALVAKA'. PAGOS OS EMOLUMENTOS NA IMPOR-
TANCIA DE'. _ .

23976136 — Maria Augusta Barroso Pinto, rua 18 de
Outubro II. 83-C, Tijuca (prorrogação) ..

¦ Instituto Nacional de Previdencia, Ave-
nida Maracanã n. 1292, Tijuca (constru-
cão) — Alvará gratuito de acordo com o
artigo 127 do decr. 24563 de 3-7-34

1715136 — Virglnio Calmon, rua Desembargador
Izidro n. 123, Tijuca (prorrogação) ...

903136 — Corina Machado de Oliveira, rua, Sotero
dos Reis 1011103, Eng. Velho (revesti-
men da fachada) ;. Serafim Ferreira Barbosa, praça Guapuri
n. 50. Tijuca (construção) — Mcdificaçao

.t prorrogação, aprovado 
(EXIGÊNCIAS A SATISFAZER

3196136 — Marlana Lcpes Gonçalves, rua Campos Sales 71 p
Tl-A (Construção), Eng. Velho — Indique em planta os muros
divisorios a construir ou a conservar. .

2421|36 — Elisa Heckt da Fonseca, praçaS. Miguel 578-A
Tijuca (acréscimo) — Compareça a esta Divisão.

920136 — Almerio Ramos, rua Jorge Ltfesio 24, Tijuca (acres
cimo) — Satisfaça o que determina o art. 199, II, Vil do ae-
CrC^935?36 *— Ernest Augusto de Amcrim Lisboa, rua do Matoso

129, Eng. Velho (concerto) — Suprima as alçovas.
47127136 — Instituto Nacional de PreMdtncia, iua S. MiúUwl

714 (construção) — Declare o praso.

3101|36

650136

73S7C0

Grátis
81$700

190$300

101$700

n.
n.

8' DIVISÃO — (43-D.OP.5

Habitação:2024|30 -- D, S. O. — Joel Silva, rua Frederico de Albu-
querrjue n. 00 — 20" Clrcunscriçfto — Irajá — Construção de pre-ato residencial de um pavimento — Pòdc habitar.Aceitação de obras:34065 i30 — 1'ranclsca Meyer, rua Maria do Carmo n. 107 —
26* Circunscrlção — Irajá — Construção de muro de frente —
Ficam aceitas as obras.

Aceitação de concretos:30181136 — José Ramos da Cunha, rua Joazelro n. 18 —
apartamentos I c II, e n. 18-A e 18-B — Fica aceito o concreto.

3004136 — Maria Rosa, rua Miguel Ferreira n. 189 — Fica
aceito o concreto.Aceitação de obras:

João Pais Barreto, rua Cardoso de Morais n. 458 — 25* Clr-
cunscrlção — Penha — Construção da paredes divisórias, refor-
ma prédio comercial e residencial de .um pavimento — Ficam
aceitas as obras (processo ficha n. 9852136).Habitação:20029i36 — Cecillo Barbosa da Paixão, Estrada do Saco nu-
mero 47 — 20" Circunscriçâo — Irajá —.Legalização de constru-
ção de prédio .residencial de um pavimento — Pôde habitar.

{:739$000
378$800
267$100
100(500
1599200
172$900

065000
172(100
73(70083(100
186(000
164(30073(700
227(500
99(800

507(900
466(700

1:20l?3i)0

123Í700
1:142(200

1:303Í900

do

VI

DESPACHOS DO SR. ENG°. CHEFE
PASSEM-nn ALVAH.\'S, PAGOS OS EMOLUMENTOS

NA IMPORTÂNCIA BE:
Fernando Pedrosa Fernandes, rua Itftbalana

20.* Circ. Andarai (ficha n. 3.041 de 1936) —
Construção  • • • • • • • • • —

Eíridio C. Pessoa da Silva, rua Barão do Mesquita, nu-
mero 736 — 20." Cii'C. Andarai (ficha n. 917 de
1936) — Reforma ......... ...

Alberto dc C. Filho, rua Juiz dc Fora. n. 123 •— *0
Circ. Andarai (ficlia n. 3D.150|36) - Construção

Nelaon Barbosa Rodrigues, rua Barão de Mesquita,
n 1027 c outros 20.a Circ. Andarai, Ciicha nu-
mero 26.556 de 1935) — Construção 
FloHanò° Lopes Rodrigues, rua Barão de Mesquita, u. 733

20.» cSc Andarai. (ficha n. 22.735 de 1036) - Construção
um prédio rcsidcncial ccm dois pavimentos — Podv haolt-r.

Concedo a tjcença. NAo ha -molumektos
Antonio0 Gonçalves Concieiro. rua Caçapava n. 118 Cjl a

20.» Circ. Andarai (ficha n. 920 do 1930) — ConcevtwS.
José Carlos dc Montrenll, raa Araújo Lima n. S0 — 20. Circ

Andarai (ficha n. 930 de 1936) — Concertes. nvn -a»
Deolindo Pinto, rua Justiniano da Hocha, n. 22 C|Vii

Circ. Andarai (ficha n. Ü23 dc 1933) Concertos. . 17.Carlos Alberto Fercira B. Pinto, rua Professor Valadares, 1<1
20.» Clrc. Andarai, (ficha n. 921 de 1936) v— ConcertM. |Valdeniiro Gonçalves, rua Jorge Rudgc. ^03 C|III — «3. Clrc.

Andarai, (ficha 933 do 193è> — Concertos.
Pais Machado, rua Teodoro da Silva n. 937-A — «0. Clrc

Andarai, (ficlia 934(36) — Concertos
Manuel Tercira da Cesta, rua Silva Teles, n. 14 — -0. Circ.

Andarai. (ficha ni 932 dc 193G) — Demolição — Deferido.
EX1UEKC1AS A SAXISFALf.'!

Joaquim Nunes O.iveira, rua Jorge P-udge, 92-fundos ~ 20.
Circ. Andarai (ficha n. 829 de 1935) — Requeira prorregaçao da
licença dentro de tres dias.

Duarte Fernandes, rua Dona Zulmira, 93 — 23.a Circ. Anda-
rai (ficha n. 922 dc 1930) — Requeira liccnça paia reforma no
prazo de tres dias, seb pena de multa .e embargo.

Eduardo Antcnio Crist, rua Henrique Morise. 18 — 20.» Clrc.
Andarai (ficha n. 803 de 1936) — Requeira prorrogação da li-
ccnça no prazo de 3 dias. sob pena de multa e embargo.

Julieta F. Almeida, rua Jorge Rudge, 110 C| V e IX — 20»
Circ. And'árai tficha 720 de 1936) — Requeira prorrogação da
licença no prazo de 3 dias sob pena de multa e embargo.

Antonio A. C. Neto, rua Santa Luisa, 39 — 20." Clrc. Andarai
(ficlia n. 617 de 1930) — Requeira prorrogação da liocn;a dentro
do prazo dc f.ca dias seb pena de multa e embarco.

9» DIVISÃO — (49 D. O. P.)DESPACHOS DO SR. ENG. CHEFE
PASSE-SE ALVARA, UMA VEZ PAGOS OS EMOLUMENTOS

NA IMPORTANCIA DE.
Adcmai Pinto Carneiro (ficha 655143 DOP de 1936),

rua Afonso Cavalcanti n. 175  101$700
Álvaro Alvim Barroso (ficha n. 23.904 de 1936), rua

Beneditinos n. 18  129(70.)
Como requer:
Construtora Brandão S. A. (ficha n. 43.523 dc 19361, Traves-

n Fonseca Lima iin — -Como requer, po.ienao ser restltuldos as
plantas mediante recibo'-.exigências A SATISFAZER

Hclio Ribciio ca Fonseca (ficha n. C76. 41 DOP de 1335). rua
do Livramento n. 179 loja — Apresente planta conferindo coai
o local.ACEITAÇÃO DE OBRAS!

J. Ramalho da Silva (ficha n. 541 49 DOP dc 1935), 3.1 C!~c.
Banta Rita. rua Senador Pompeu n. 78 — Concertos no segundo
pavimento dc prédio para comercio c residência de dois pavl'
mentos. (Aceitas os obr3S).

Manuel Dias (ficha n. 35120 de 1936), 14.» Clrc. Gambôa,
rua Cunha Barbosa n. 56 — Legalisação de modificação de fa-
chada e acréscimo, no 2.° pavimento, de cozinha c banheiro em
prédio de dois pavimentos residencial. Aceitas as obras.

Equitativa das E. Unidos do Brasil (ficha n. 17771 de 1931)
14.» Clrc. Gamboa, rua Leoncio de Albuquerque n. 5 — Reforma
consistindo na retirada da c'araboia c substituição do assoalho
da arca por pLso impermeabilizado. — Aceitas as cbr.-s.

10» DIVISÃO — (410-D.O.P.)
DESPACHOS DO SR. ENG. CHEFE

PASSFM-ST: ALVARÁS PAGOS OS EMOLUMENTOS
NA TM^CRT.* NCT \ D ti

Gustavo Nicoles <1137 de 1935), rua Santos Tltara
ns. 107 e 109 

12» DIVISÃO — (412 D. O. P.)DESPACHOS DO SR. ENO°. CHEFE. Despachos definitivosPAÜSEM-SE ALVARA'S. UMA VEZ PAGOS 03 EMOLU"MENTOS:S. C. Oposição (Ficha n. 47.066|36) — Rua Oliveirade Andrade n. 28 — 23a. Circ. Inhaúma  73(700Artur Fernandes de Sousa Neto (Ficha n. 41.016j36)— Rua Guineza n. 50 — 23". Circ. — Inhaúma .. 123J309Flavio Ferreira (Ficha n. '459136 DOP) — Rua Be-niclo de Abreu n. 12 — 23». Clrc. Inhaúma .... 85(300Alda Pereira de Sá (Ficha 2.943j36 DSG) — Rua Mor-ro do Vintém n. 31 — 23». Circ. Inhaúma .... 111(100CONCEDO A LICENÇA, NAO HA EMOLUMENTOS, DEVENDOCOMPARECER PARA RECEBER O DOCUMENTO DEAUTORIZAÇÃO:Penedo Pedra (Ficha n. 469|35) — Rua Berquó n. 77 — 2i».Circ. Piedade.Lúcio da Costa Morais (Ficha n. 465|36 DOP) — Rua AssisCarneiro n. 200-B — 24a. Circ. Piedade.Pôde habitar:João Manuel da Silva (Ficha n. 1.010,33 DSG) — Rua JoãoBarbaího n. 143-B — 24". Clrc. Piedade — Construção de um
prédio residencial de um pavimento.Ficam aceitas as obras:Henriqueta da Gloria Borges (Ficha n. 2.427|36 DSG) — RuaCirne Mala n. 25 — 23". Circ. Inhaúma — Acréscimo de ba-nheiro, modificação de um vão e construção de muro divlsorio cm
prédio residencial de um pavimento.Benedito Lourenço Peres (Ficha n. 434|33 DOP) — Rua DJal-ma Dutra n. 168 — 23». Circ. Inhaúma — Legalização de re-fôrma em prédio residencial de um pavimento.Ismael Correia (Ficha n. 3D.091|36) — Rua Junqueira Freiren. 29 — 23». Clrc. Inhaúma — Lcgelização de reforma e modl-flcação de 1 vão em prédio residencial dc um pavimento.Antonio Teixeira Lopes (Ficlia n. 383j36 DOP) — Avenida Su-burbana n. 2.028 — 23». Clrc. Inhaúma — Legalização de cons-trução de parede divisória e modificação de um vão em prédio co-mercial de um pavimento.JPTCAM ACEITOS OS CONCRETOS!Domingos da Cruz Mallet (Ficha n. 23.833|35) — TravessaDamlão de Aguiar n. 10 — 23". Circ. Inhaúma.Eduardo Vogt e outro (Ficha n. 34.863136) — Rua OdorlpoMendes n. 48 — 23». Clrc. Inhaúma.Deferido :Maria Pereira da Silva (Ficha n. 398j36 DOP) — Rua Ge-nesio de Barros n. 94 — 23". Circ. Inhaúma — Deferido, de-
vendo comparecer para retirar a escritura mediante recibo.Indeferido:Acacio d'Almelda Varejào (Ficha n. 3.246138 DSG)— RuaCupertino n. 81 — 24a. Clrc. Piedade — Indeferido tendo em vista
o art. 4o. do Decreto n. 4.985.EXIGENCIAS A SATISFAZER

Joaquim Enos de Azevedo (Ficha n. 389|36 DOP) — Rua José
Domingucs n. 16 — 23". Clrc. Inhaúma — Facilite o exame to'
terno do prédio.Maria Usilia Nunes (Ficha n. 3.094133 DSG) — Rua Torres
Sobrinho n. 6 e 6-A — 23". Clrc. Inhaúma — Satisfaça as exl
gcnclas do Sr. Eng. Ajudante.

Pedro Alves Ferreira (Ficha n. 380136 DOP) — Rua Capitão
Sampaio n. 59 — 23". Circ. Inhaúma — Não aceito as obras.
Cumpra o projeto aprovado, retirando as decorações não permitidasem lei dentro de cinco dias s.ob pena dc multa.Antonio Moura (Ficha n. 400|36 DOP) — Rua Emilio de Me-
nezes n. 63 — 24". Circ. Piedade — Requeira prorrogação ecompareça para esclarecimentos.Luis Narcimento (Ficha n. 13.135133) — Rua Maria Deolinda
n. 23 — 23". Circ. Inhaúma — Legalização de reforma e modl-
jeto aprovado.Augusto Cardoso de Figueiredo (Ficha n. 37.591|36) — Rua
Francisco íiclva n. 43, apanamantos 1 c 2 — 23». Clrc. — Inhaú-
ma — Apresente projeto de acôrdo com a lei.

Carlos Fernandes Brochado (Ficha n. 16.377|36) — Travessa
Guerra n. 30, apartamentos 1 e 2 — 24». Clrc. Piedade — Não
pode ser concedido o habite-se. Impermeabilize a parede encosta-
cia no terreno mais alto afim de evitar as Infiltrações das aguas pre-
judicando o comodo por éle interessado.

Circulo dis Sargentos (Ficha n. 10.238|33) — Rua Nerval de
Gouveia n. 331 — 21". Clrc. Piedade — Compareça para esclareci-
mentos.Isaac Gama da Cunha (Ficha n. 2.E32I33 D3G) — Rua Cia-rimundo de Melo n. 634 — 24". Ciro. Piedade — Compareça paraesclarecimentos.Manuel da Silva Pesqueira (Ficha n. 40.323|36) — Rua Feli-
clano de Aguiar n. 40 — 20a. Circ. Inhaúma — Abasteça pelomenos o prcdlo dagua afim de ser posteriormente a»recicüo o seu
peüiüo para habitar o prédio condicionalmente.

EXPEDIENTE DO DIA 10 DE DEZEIftBRO DE 1S3SDESPACHOS DO SR. ENQ. CHEFE
FASSE-SE ALVARA', UMA \LZ PAGOS OS EMOLUMENTOS

NA lM4»QRi'ANCIA# DE:
3143133 —r A. Sousá & O. Santos, rua Miguel Ferrei-

ra ns. U e 11 
171Cj;óu — Aii„onio kranciseo Carvalho, rua das ivi.j-

fices n. òJ 
3020,—. Januano camara de Oliveira, rua

Gurupà n. bi 
u2i<i/oióJ — Joaquan Ferreira ae Azevedo, Cami-
ulio de Maria Angu' ii. . 124 

2435-1;33 — Vicente Lutolfo, rua Dr. Noguclil nu-
mero 67 

1463a |3í.— Hciui'3uc«a dos Santos Argemil, rua das
MLbsões n. lo2 

1743135 — Juiia Augusta Gonzaga Diogo, rua Plínio
de Oliveira n. 9 

3457|36 — Antonio Vieira da Sousa, rua Gurupá
numero .79 2061133 — Regina Helena Garcia, rua Humboldt
numero luO 

36113o — Ângelo.Moil, rua João Silva n. 88 
3266136 — Antonio Joaquim Fernandes, rua Barrei-

ros numero 127 ... 
24306136 — Manuel Moreira Duarte, Caminho de. Itao-

ca n. 931 1922|3S — Antonio Bastos, rua Darlce de Matos 58 ..
33484|36 — Eduardo Ferreira da Silva, Avenida Auto-

movei Clube n. 995 
1809136 — Alfredo Antero .Garrido, rua Juveriál Ga-

leno n. 33-A 
22448136 — José Teixeira Ancedo Filho, rua Uranos

n. 1145 e outros" 
2718|36 — Davi de Sousa, rua. Barros Barreto nu-

mero 40-A e 40-B 
Habitação:4323710ó — Adelino Nunes, rua Bonsucesso ns. 29 e 29-A23a Circunscrlção — Penha — Construção de dois prédios,sendo o r.. 29 comercial e o n. 29-A residencial, um pavimehtoPôde habitar.2022136 — D. S. G. — Luis Antomo Rodrigues, rua das Mis-

sões ns. 70-A e 70-E — 25» Circunscrlção — Penha — Constru-
ção de dois prédios residenciais de um pavimento — Pôde ha-
bitar.«3312136 — Antonio Alves, rua Costa Rica n. 196 — 25» Clr-
cunscrição — Penha — Construção da prédio residencial de dois
pavimentos — Póue habitar.

929133 — D. S. G. — isidro de Oliveira Redes, rua Castro
Lopes n. 84 — 23" Circunscrlção — Irajá — Construção de pre-
uij inixbü uvj uúi paviiiicAitJ — Pode naoitar.

35717136 — Regina Torres do Nascimento, rua Baroosa Cor-
deiro 11. 32 — 25» Circunscrlção — Irajá — Construção de prédio
residencial de um pavimento — Pôde habitar.

28806133 — Alexandre Mecler, rua Mesquitela ns. 44, 46 e 432^a Circunscriçâo —« Penha — Pôde habitar iconstrução de
tres prédios residenciais no alinhamento) ¦¦

Aceitaçáo de obras:
2j703|35 — Osorio Gomes Cantuaria, *na André Pinto nu-

mero 71 — 25» Circunscriçâo — Penha — Construção de acresci-
mo de varanda, prédio residencial de ¦ um pavimento — Ficam
aceitas as obras. ....2685138 — Luisa Sadon, rua Bonsucesso n. 12 — 2oa Circuns-
crição — Penha — Construção de muro de frente — Ficam acei-
tas as obras.

2615|36 — Argccitina Marques Mesquita, rua Quito n. 318 —
25» Circunscriçâo — Penha — Construção de acréscimo de sala e
quarto — prédio residencial de um pavimento ™
os obras.

38310136 — Manuel Antonio Esteves, rua Gurupà n. 73 — 23"
Circunscrlção — Construção de muro de frente — Ficam aceitas
as obras.274136 — Alfredo Mesquitela, rua Cardoso de Morais n. 385 —
26» Circunscrlção — Penha — reforma — Ficam aceitas as obras
(prédio residencial de um pavimento).Aceitação de concretos: ,

1856136 — Companhia Imobiliaria Kosmos, rua
Guanabara n. 1) — Fica aceito o concreto. 1

1855136 — Companhia Imobiliaria Kosmos
Guanabara n. 8) — Fica aceito o concreto.

1858|36 — Companhia Imobiliária Kosmos,
Guanabara n. 4) — Fica iceito o concreto. ,

1859136 — Companhia Imobiliaria Kosmos, rua
Guanabara n. 6) — Fica aceito o concreto.

2521136 Companhia Imobiliaria Kosmos,
Fica aceito o concreto.

2S770|36 — Companhia Imobiliaria Kosmos, rua 21 n.
Fica aceito o concreto.

1852|36 — Companhia Imobiliaria Kosmos, rua. 21 n.
Fica aceito o concreto.

1851| 36 — Companhia Imobiliaria Kosfos, rua 21 n.
Fica aceito o concreto.

1849| 36 — Companhia Imobiliaria Kosmos, rua 21 n.
Fica aceito o concreto.1850136 — Companhia Imobiliaria Kosmos, rua 21 n.
Fica aceito o concreto. _

1847136 — Companhia Imobiliaria Kosmos, rua 21 n.
Fica aceito o concreto. , __1843133 — Companhia Imobiliaria Kosmos, rua 21 n.
Fica aceitp o concreto.1857136 — Companhia Imobiliaria Kosmos, rua 21 n.
Fica aceito o concreto.

Passe-se ai.vara\ uma vez pagos os bmomjmehtos
NA IMPORTANCIA DE*. t .. . _ . n1060133 — Etelvino Grando, rua Tenente Abel Cunha

numero 40 EXIGENCIAS A SATISFAZER
28806' 33 — Alexandre Mecler, rua Dona Isabel n. 243 con-

Clua3001133r~' Luis Pacheco Drumond, rua Dlogo de Brito n. 55
— Apresente planta de situação indicando exatamente o exis
ten"lÒ01|36 — José da Cunha, estrada Braz de Pina n. 90
Apresente planta fiel do existente. ¦ _43134|3t> — Estefania Graça Campos, rua Gurupá —- Re-
queira levantamento de perempção.

26631136 — Amadeu Pereira da Silva Ribeiro,
Ribeiro n 78 — Compareça para esclarecimentos.

23407136 — João Bitar,'rua Francisca Kayden n. 33, casas VII
^^liSO^—^^Cia?5 Brasileira de Terrenos, rua Leopoldina Rego

823 — Compareça para esclarecimentos
20632?35°— Hermogena da Gama Esteíania, Estrada Braz de

. — 1 -r -citno nnotlfl n fnnríTfitn.

MULTAS
Ficam multadas ars Emprcsnn do. Ônibus abaixo mencionada!

de acôrdo com o art. 43 do Regulamento baixado com o Decreto
n. 3.926, dc 23 dc Junho dc 1932, pelos Infrações que vão lndl-
cadas *

Empresa "Vlaçfio Brasil" — 20$000 (vinte mil réis) — porinfração do art. 37 do Regulamento citado (o trccador do ônibus
n. 8. no dia 10, ás 13,45 horas, na Avenida Marechal Floriano, não.
tratou um passageiro com a devida solicitude e urbanidade) —•
Mcm. Ti. 1072.Empresa "Viação São Jorge" — 20$000 (vlte mil réis) •—
por lnfraçãs do art. 33 do Regulamento citado (o motorista da
ônibus n, 18, no dia 10 do corrente, á» 12,00 horas, na Avenldi
Marechal Floriano Peixoto, conversou cm serviço com passageiros)— Mcm. n. 1073.Diretoria dos Serviços de Utilidade Publica. 11 do Dezembro
do 1936. — Dulce Ribeiro Cintra, Auxiliar de Escrita. — Visto:
J. B. de Freitas Melo, Chefe de Secção.

EDITAL
Faço publico, para conhecimento dos interessados que, d»

acôrdo com o que dispõe o art. 55 do Regimento baixado rom o
Decreto n. 3.926, de 23 de Junho de 1932, esta Diretoria resolve
distribuir da seguinte forma durante a semana de 14 a 20 do
corrente, o serviço de ilmpssa dos locais de estacionamento abaixo
indicados, em cada um des quais fazem ponto mais de uma Em-
presa de Ônibus:Ponto da Penha — Viação Guanabara

Ponto I de Cascadura (rua Silva Gomes) — Viação Primavera
Ponto do Leblon — Empresa Brasileira de Ônibus
Ponto da Praça Mauá — Empresa Ônibus'de Luxo
Ponto da Muda — Empresa Brasileira, de Ônibus
Ponto ãa Praça Saeni Pena — Viação Primavera
Ponto I do Meyer (Jardim) — Viação Excelsior
Ponto II do Meyer (rua Arqulas Cordeiro) '— Vlaçfio Santa
Helena 'Ponto III do Meyer (rua Arqulas Cordeiro) — Viação Globo

Ponto II de Cascadura (rua Coronel Rangel) — Viação Vera
CruzPonto do Palace Hotel — Viaçao Gloria

As Empresas que tiverem pontos Isolados de estacionamento
cuidarão permanentemente da limpesa dos mesmos.

Diretoria dos Serviços de Utilidade Publica, 11 de Dezembro
de lt'36 — Haroldo Bezerra Cavalcanti, Eng. Fiscal dc Ônibus.

EDITAL
De ordem superior, ficam estabelecidos os seguintes horários

para as partidas da Praça Mauá. depois - das 20 horas, 'dos ônibus
das linhas — "Mauá-Ipanema" e "Mauá-Leblon", pertencentesás Empresas "Viação Vitoria", "Limousine Federal" e "Ônibus da
Luxo", os quais deverão entrar em vigor a partir do dia lã do
corrente:. 'DIAS UTEES, EXCETO SABADOS
Llmousine  ..
Vitoria (via Rainha Elisa-beth)  • • • • •
Ônibus de Luxo .. ..
Llmousine Vitoria (via Forte de

Copacabana) Ônibus de Luxo .. ..
Llmousine
Vitoria (via Bainha Eli'

sabeth) 
Ônibus de Luxo .< .. .

20.00
20.0220.04
20.06
20.0820.10
20.12
20.1420.16
20.13

lü» DIVISÃO (413 D. O. P.iDESPACHOS Do KR. ING°. CHEFE
Edmundo Muniz Gitai (F. 262) — Estrada Páu Torro nu-

mero 282 — Deferido.
Centro Espirita. Amôr e Caridade Maria Madalena iFiclia

n. 23.397) — Rua Capitão Pires n. 21 — Deferido.
Pedro Ferreira Ce Lima (F. 2.233) — Estrada do Realengo

n. 222 (31°. Distrito) — Realengo — Uni pavimento residencial— Fóde habitar.PASSE-SE ALVARA', PAGOS OS EMOLUMENTOS NA XM-
PCRTANCIA DE"

Manuel Guimarães de Barros (F. Sfl.Oja — Rua Joio
Romeiro n. 71  1:9315000

Avelino de Abreu (Ficha n. 230) — Rua Divisória
n. 196  133S700

Ivo Fiúza Pontes (F. 3.432) — Rua Japaratuba nu-
mero 205 35J300Ernani Figueiredo Cardoso 72ü) — Rua Coronel
Rangel n. 233 73J700
PASSE-SE AI.VARA* CRATls:
Cia. Lighl and Power (F. 42.193) — Rua Coronel Ranscl

n. 152.
EIOVEDIENTE DO DIA 11 DS DEZEMBRO D3 1933

14* DiVlóAO t414 D. O. F.JDZSPACHOS DO SJ1. ENti. CHÃFK
PASSE-SE ALVARA', UMA VEZ PAGOS OS EMOLUMENTOS

NA IMPORTANCIA DE:
305C8133 — Augusto Lacerda, rua Aurélio Graclndo

numero 193 101$700
3425136 — Luis Alves da Silva Lima, rua Sargento

Pinto de Oliveira n. 56  177J600
203133 — A. Bento de Melo, rua Lobo Júnior nu-

mero 23 73$700
3003| 36 — Lourlval Tavares de Campos, rua Quatrode Novembro entre os nc. 166 c 178  319S400
443C6i33 — Noel Vspinola de Me'o, rua Milton nu-

mero 123  30$300
3134 26 — Elisa Ferreira de Morais, rua Paranapa-

nsma n. 170 81$700
Aceitação de concreto:
43lG4j3S — Antonio da Cunha, rua Nicaragua n. 28 — Fica

aceito o concreto. EXIGENCIAS A SATISFAZER
888136 — Manuel Dias de Pinho — Requeira prorrogação de

licença dentro de tres dias. sob pena de multa e embargos.
3362135 — Paulino de \raujo Loureiro, rua Dlonlsio n. 186-A

 satisfaça o artigo 2.° letra "b" do Item V do dec. 2087.
26730:33 — Margarida Joenk Parker, rua Barbosa Cordeiro

n. 13 — Apresente o alvará.
371 |3õ — Marciano João Maria, rua Pereira Landim n. 90 —

Deferido por 3T dias327 35 - - Antcnio Galheço Quezada. rua Senador Antonio
Carlos n. 88 — Apresente planta das modificações dentro de "
dias. sob pena de multa e embargo. ,1917:36 — Antonio José da Silva Medros, Avenida Paris nu

(mero 
1E0 — Abasteça o prcdlo. „41554136 — Ari indo Ximenes, rua Tupinambas n. 16 — Re

queira prorrogação de licença para terminação das obras dentroqueira prorrogaçao ae licença para lermin
158J30O I de 3 dias, sob pena de multa e embargo.

21 — (VilaI •
rua 21 — (Vila
rua 21 — (Vila

31 — (Vila
rua 21 n. 59 —

32 —
30 -
26 —
22 —
24 —
20 —
18 —
12 —

1225400

rua Lourenço

Llmousine 
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) 20.20Ônibus de Luxo 20.22
Llmousine 20.24
Vitoria (via Rainha Elisa-
beth) 20.26

Ônibus de Luxo .. .. 20.28
Llmousine 20.30Vitoria (via Foi te de Co-

pacabana) 20.32
Ônibus de Luxo ., 20.34
Llmousine 20.36Vitoria (via Rainha Eliza-

beíh) 20.33Ônibus de Luxo 20.40
Llmousine 20.42Vitoria (via Forte de Cd-

pacabana) .. .. .. .. 20.44
Ônibus de Luxo .. .. .. 20.46

5/

Levante-se a porem-

Sub-Dirstoria (05 S. D.)
(Topografia e Nivelamento. Cadastro lmoJ'il'SJÍ°A.Flano Gcraí

dc Transformação e Extensão da Cidade)
DESPACHOS DO. SR. SUB-DIRETCI* .

Cesario Ribeiro de Almeida (proc. 47543136) — Aprovado <13
acôrdo ccm o Boletim 31 de 2 de MarÇo^lS31- Ánruvado doNarciso Paim de Menezes (proc. 34510136) — Aprovado av

côrdo com o Boletim 31 do 2 de Marco de 1934
Artur Carlos da Luz (prcc. 10294136)

P'a<Llns Machado (req. 176,36) — Deferido, pagando os emolu-
mentos despacho do sr. eng. chete da 3.m divisío

EiDO-io de Jcsé de Almeida Marques (pron. 3u2o0|3S) -
Corrin nlar.ta ;prís:ntada e exiba o titulo «o propriedade.

Alfredo Pinto do Morais (proc. 14772136) — Apra,-n.c
titulo do propriedade.

15* DIVISÃO — 415 D. O. P.)
despachos do br. eng. chefe x

Passe-se o alvará", uma vez faoos os
EMOLUMENTOS NA IMPORTANCIA DE:

Tone — Jaime Marciues Carneiro, estrada Monse*»..89136 616 (27» Clrc.) - Constru-
ção de prédio residencial ••• ••••:«!

'163133 — Justlno Neves, rua Carmina Amado 46B' (33» clrc.) — Constr. prédio residencial

Limouslne 23.08Vitoria (via Forte de Co-
pacabana) .. .. .. 23.08Ônibus de Luxo .. .. .. 23.10

Llmousine  .. 23.13Vitoria (via Rainha Eliza-beth) ... .. .. .. .. 23.HÔnibus de Luxo .. .. .. 23.16
Limouslne .. ., .. .. .. 23.13Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) ... .. .. .. 23.20Ônibus de Luxo 23.22
Limouslne .. 23.24Vitoria (via Rainha Eliza»-bétli) .. 23.28Ônibus de Luxo .. .. .. 23.28
Limouslne 23.30
Vitoria (via Forte de Co-< pacabana) .. 23.32
Ônibus de Luxo .. .. .. 23.31
Limouslne 23.33
Vitoria (via Rainha Eliza-beth) 23.33
Ônibus de Luxo 23.40
Llmousine  .. 23 A'2
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) .. 23.44Ônibus de Luxo 23.43
i.imousmc
Vitoria (via Rainha Eilza-beth) .. 
Oulbus de Luxo

23.23.52
LlmousineVitoria (via Rainha Eliza-

.bebh) Ônibus de Luxo
Limousine 
Vitorai (Via Forte de Co-

pacabana > 
Ônibus de Luxo 
Limouslne
Vitoria (via Rainha Eliza-
beth)Ônibus de Luxo

Limouslne
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) Ônibus de Luxo
LimouslneVitoria (via Rainha Eliza-

beth) .. .. 
Ônibus de Luxo
LlmousineVitoria (via Forte de Co-

pacabana) Ônibus de Luxo
LimouslneVitoria (via Rainha Eliza-

beth) Ônibus de Luxo
LimouslneVitoria (via Forte de Co-
pacabana)Ônibus de Luxo .. •» ••

LlmousineVitoria (via Rianha Eliza-
bteh) 

Ônibus de Luxo .. .. ..
Limousine .. 
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) .. .. .. ..
Ônibus de Luxo
Llmousine
Vitoria (via Halnha Eliza-

beth) •• .. .. •• •• ••
Ônibus de Luxo .. ..
Llmousine .. .. .. .. ..
Vitoria (via Forte de Co-
pacabana)Ônibus de Luxo

Limouslne  ..
Vitoria (ria Rainha Eliza-

beth) •• .. •• •• •• ••
Ônibus de Luxo .. •• ••
LimouisneVitoria (via Forte de Co-
pacabana)Ônibus de Luxo

20.48i
20.5020.52
20.54
20.5620.53
21.00
21.0221.04
21.08
21.0821.10
21.12
21.1421.16
21.18
21.2021.22
21.24
21.2621.28
21.30
21.3221.34
21.38
21.3821.40
21.42
21.44
21.46
21.43
21.5021.52
21.54
21.5621.58
22.00
22.0222.04
22.06
22.0822.10
22.12

Llmousine 23.fvl
Vitoria (via Forte da Co-

pacabana) 23.53Ônibus de Luxo 23.58
Limousine 
Vitoria (via Rainha Eliza-
bctli)  .. ..Ônibus de Luxo

Limousine
Vitoria (via Forte de Oo-

pacabana) .. .. .. ..Ônibus de Luxo
Limousine
Vitoria (via Rainha THw-beth) •• •• •• •• •« mm
Ônibus de Luxo ......
Limouslne .... .. .
Vitoria (via Fort* da

pacabana) ..Ônibus de Ixtx»
(*) Llmouslna .
(•) Vitoria (ViaElizabeth) .'.
(•) Ônibus de

290$á0fl
244$890

DIVISXO DE CONSTRUÇÃO PROLETARIA — (04 S. D.)
(4 D. C. P.)

DESPACHOS DO SR. ENG. CHEFE
Pro:. 975)36 — Ermelindo Pereira da Costa, rua Fomandes

Toâo ri "*112 — Pacue os seles e escolha o tipo. _ . .
Prcc. 877136 — Elido Merques Maria e outros, rua Luis de

Azevedo *36 — Concedo & licença.
Proc 880136 — José Maria Fernandes de Carvalho, rua

Luis de Brito 42 — Ccnceilida a licença.
Proc. 938136 — Rafael Martins Vieira, rua l n. ol Con-

ccdo a licença.
Diretoria dos Serviços do Utilidade Publica

EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1C?3
DESPACHOS DO 6K. DIRETO*

Despachos definitivos
Cia. Telefônica Brasileira (proc. 4747 e 4800) — Deferido

DESPACHOS DO SR. SUB-DIRETOR
Despachos definitivos

Cia. Llght and Power (proc. 4403X — Deferido, nas termos
da. informação do Sr. Engenheiro Fiscal.

Cia. Llght and Power (proc. 4870) — Aprovo a titulo pre-
CariCia. Llght and Pcrxer (proc. 4721) — Aprovo, a titulo pre-
C31^Cla. Imobialiaria Nacional ,proc. 5100, 5101 e 5i02> De-
íerÍdViação Central (proc. 5120) — Deferido. t

Viação Oriental (proc. 5133) --Defendo.
Transporte Guaratiba (proc. 51S3)

DESPACHOS DO ENGENHEIRO FISCAL DE ÔNIBUS
Exigências a cumprir

Empresa Llmousine Fe^al (proc. 4!>91) --- Satisfaça
cxigencias do item 2o da Portaria n. 20, datada de 4 de
zembro de 1933.

De-

LimouslneVItora Kvia Rainha Eliza
beth)  .. .. 22.14

Ônibus de Luxo 2-. 16
Limouslne 22. 1S
Vitoria (via Forte de Co-
pacabana)Ônibus de Luxo 2-.-2

Limouslne .. .. .. • • • •
Vitoria (via Rainha Eliza-

beth) Ônibus de Luxo
LimousineVitoria (via Forte de Co-
pacabana)Ônibus de Luxo .. • • • •

Limousine  ••
Vitoria (via Rainha Eliza-

beth) 
Ônibus dc Luxo
LimouslneVitoria (via Forte dc Co-

pacabana)  •
Ônibus de Luxo •• •• ••
Limouslne .. ••
Vitoria (via Rainha Eliza-

beth) Ônibus de Luxo •• •• ••
Limousine .. .. ..
Vitoria (via Forte de Co-
pacabana)Ônibus de Luxo .. .. ••

Limousine  - -•
Vitoria (via Rainha Eliza-
beth) Ônibus de Luxo .. ••

2.24

24.00
0.04o.oa
o.ia
M«.a

><•)
•)

UmoaatnaVitoria ..

-i- m

£=¦¦3

~lC3(WvHP(
FaeuHsttm.

6ABADO6.ÍWADOe
Vitoria (via Poria 4a

pacabana) .. .. .. —Llmousine •• •• •• •• ••
Vitoria (via Bainha XBaa-bDth) •• •• •• • a mmÔnibus de Ltno
Vitoria (via Forte de Oo-

pacabana) .. Llmousine
Vitoria (via Rainha:beth)Ônibus de Luxo
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) •• «• •• •• ••Limouslne
Vitoria (via Rianha Eliza-beth) •, •• •• • a'•• ••Ônibus de Luxo .. .. .'.
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) •• ., ••Limouslne
Vitoria (via Rainha Eliza-

beth) •• •• .. •• •• ••
Ônibus de Luxo)
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) Limouslne .. Vitoria (via Rainha Eliza-
beth) Ônibus de Luxo

Vitoria (via Forte de Co-
pacabana)  ..

Llmousine .. 
Vitoria (via Rainha Eliza-

beth) Ônibus de Luxo

76.0»no. tn

ao.oa20.09
22.1022.11

20.1220.13
20.1420.15

20.1820. ir
20.1820.10

20.2020.21
20.2220.23

22.2823.23
22.30
22.3222.34
22.36
22.3322.40
22.42
22.4422.46
22.48
22.50
22.52
22.54
22.5622.58
23.00
23.02
23.04

Vitoria (via Forte de Co-
pacabana) .. .. .. .. 20.24

Limouslne .. 20.25
Vitoria (via Rainha Eliza-

beth) 20-25
Ônibus de Luxo 20.27
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) 20.2TLimouslne .. .. 20.2J
Vitoria (via Rainha Eliza-
beth) xliVÔnibus dc Luxo «O.ul

Vitoria (via Forte de Co-
pacabana) Llmousine .. .. .. • - • •

Vitrola (via Rainha Eliza-
beth)Ônibus de Luxo •• •• ••

Vitoria (via Forte dc Co-
pacabana) -Limouslne .. ••.•••• ••

Vitoria (via Rainha Eli»-
beth) ., .. • • •• • •

Ônibus de Luxo •• •• ••
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) Limousine  ••
Vitoria (via Rainha Eliza-

beth) Ônibus de Luxo .. •• ••

20.3220
203420. wi

20?)
29.ST
?*)
:o.cJ

20 41
23 41
20.4220.4J

mm
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¦fc-JJ  
Vitoria (vlfl porte ds Ca-

pacabana) UmousineVitoria cvla Rainha EUzaS
beth) Ônibus cie Luxo

Vitoria Cvla Porte de Co-
pacabana) Llmouslne .. .. .. ..

Vitoria ivia Rainha Elisa-beth) 
Ônibus de Luxo .. .. ..
Vitoria (via Porte de Co-

pacabana) .. Limousine .. ..Vitoria (via Rainha EUza-beth) Ônibus de Luxo
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) •• •• •• ••LimousineVitoria Cvla Rainha Eliza-bfith) m té' •• •• •• ••
Ônibus dc Luxo

23.1420.4j
20.4620.41

20.4820.49
20.5020.51

20.5220.53
20.5420.55

20.5620.57
30.5820.59

Vitoria (via Forte de Co-
pacabana) 21.00Umousine 21.01Vitoria (vi» Rainha EUza-
beth) ii 21.02©nttws de Luxo .. .. 21.03

Ittori» (Tia Forte de Co-
pacabana) 21.04Umousine .. 21.05

Vitoria (via Rainha Ellia-beth) 31.06
Coibiu do Luxo 21.07

 fria Forte de Oo-
pacabana) .. 21.08.MmfiiwlTw ..  21.09

JWttoria Cvla Rainha Hlxa-
beth) •• •• •• •• •• •• 21.10

Ônibus de Luxo .. .. 21.11
JBtoria (via Forte de Oo. peçabana). —

(Tia Rainha Ellxa-tflül) •• • • » ^ •• • • • •
Ônibus de ms» — .. ..

.. .. 31.12
31.13
31.1421.19

31.1821.17
31.1821.19

31.3021.21
21.22
21.23

21.24
21.25
21.2621.27

(Tia Forte de Oo-
pacabana) Umousine .. .. -.. .. ..

Vitoria (via Rainha Eliza-beth) •• •• •• «i •• ••
Ônibus de Luxo .. .. ..
Vtterla (ria Forte de Co-

pacabana) Umousine
Vitoria Cvla Bainha Elisa-fcfith) •• •• mm mm mm mmÔnibus de Luxo .. .. ..
VHorla (Tia Forte de Co-

pacabana)  ..
Umousine.. .. . . .. ..Vitoria (via Rainha Eliza-foctil) • • •• • • mm mm ••Ônibus de Luxo .. .. ..
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) 21.28klmouslne ., .. .. .. .. 21^29Vitoria (via Rainha Eliza-beth) .. 21.30Ônibus de Luxo 21.31
Vitoria (via Forte dc Co-

pacabana) 21.33Umousine .. . . .. .. .. 21.33Vitoria (via Rainha Eliza-beth)   .. 21.34Ônibus de Luxo .. .. .. 21.33
Vitoria (via Porte de Co-

pacabana) :. .. .. .. 21.3#Umousine 21.37Vitoria (via Rainha Eliza-beth) 21.38Ônibus dc Luxo 21.39
Vitoria (via Porte de Co-

pacabana) .. 21.40Limousine 21.41
Vitoria (ria Rainha Eliza-

bettV)  .. .. .. 21.42Ônibus de Luxo .. .. 21.43
Vitoria (via Porte de Co-

pacabana; .. .. .. 21.44Limousihé 21.45
Vitoria (via Rainha Eliza-beth.) 21.48Onbius dc Luxo 21.47
Vitoria (via Porte de Co-•• pacabana) 21.48Limousine .-. .. .. .. 21.49Vitoria (via Rainha Eliza-

beth) .. .. 21.50Orilbus dè Luxo .. .. .. 21.51
Vitoria (via Forte dc Co-

pacabana) .. 21.52Limousine .. 21.53Vitoria (via Rainha Eliza-
beth) 21.54Ônibus de Luxo 21.55

Vitoria (via Forte de Co-
pacabana) 21.50Umousine 21.57Vitoria (via Rainha Eliza-

i. bctll) *• • ,, • •• •• •• •• 21,53
Ônibus de Luxo 21.59
vitoria (ria Porte de Co- .

pacabana)  22.00Limousine • • .. .. • • 22.01
Vitoria, (via Rainha Eliza-beth) 22.02Ônibus dc Luxo .. .. 22.03
Vitoria (via Porte de Co-

pacabana) 22.0*Umousine 22.05
Vitoria (ria Rainha EUza-
beth) 22.06

Ônibus dc Luxo 22.07
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) 22.08Llmouslne 22.00Vitoria (via Rainha Eliza-
beth) 22.10Orilbus de Luxo .. .. .. 22.11

Vitoria (via Forte de Co-
pacabana) .. 22.12limousine .. .. .. .. .. 22.13Vitoria (via Rainha Eliza-beth) .. .. 22.14Ônibus de Luxo 22.lã

Vitoria (ria Forte de Co-
pacabana) 22.16Umousine 22.17Vitorai (via Rainha Eliza-beth) 22.17Ônibus dc Luxo 22.19

Vitoria (via Forte de Co-
pacabana) .. .. .. .. 22.20Umousine 22.21Vitoria (via Rainha Eliza-beth) 22.22

Ônibus de Luxo 22.23
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) 22.24Umousine 22.25Vitoria (via Rainha Eliza-beth) 22.2SOnibiu dc Luxo 22.27
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) .. .. .. 22.23Umousine  22.29

Vitoria (ria Rainha EUza-beth)
Ônibus de Luxo
Vitoria (via Forte de Co-

pncabar.a) .. .. .. ..LiniousineVitoria (via Rainha EUza-zeth) Ônibus de Luxo

22.3022.31

22.3222.33
22.3422.35

Vitoria (via Forte de Co-
pacabana) 22.36Limousine 22.37Vitoria (via Rainha Eliza-beth) • • • • •• •• •• •• 22.38Ônibus de Luxo 22.39

Vitoria (via Forte de Co-
pacabana)  22.40

Llmouslne  22.41
Vitoria (via Rainha Elizabeth) • • •• • •
Ônibus de Luxo .. .. ..Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) .. .... ..Limousine  ..Vitoria (ria Rainha Eliza-beth) .. Ônibus de Luxo 
Vitoria (via. Porte de Co-

pacabana) .. .. ....Umousine .. Vitoria (via Rainha Eliza-beth)  ..Ônibus dc Luxo . . .. ..
Vitoria (via Porte de Co-

pacabana) Umousine
Vitoria (via Rainha Eliza-beth) «• • • • • ••Ônibus de Luxo .; .. ..
Vitoria (via Porte de Co-

pacabana) .. .., .. ..Limousine
Vitoria (vlá Rainha Eliza-beth) . ? .• •• •a mmÔnibus de Luxo
Vitoria (via Forte de Co-
pacabana)Umousine  ..Vitoria (via Rainha EUza-beth) .:  ..Ônibus de Luxo .. .. ..

Vitoria (via Forte de Co-
pacabana) .. Umousine .". ..Vitoria (via Rainha Eliza-beth) •• •• •• •• a» • e'Ônibus dc Luxo ... ..

22.42
22.43
22.44
72.45
22.4622.47

?2.4822.49
32.5022.51

22.5222.53
32.5422.55

22.5622.57
22.68
32.59

23.0023.01
23.0223.03

23.04
23.05
23.0623.07

Vitoria (via Forte de' Co-
pacabana) .. .. .. 23.08Umousine .. .. .. .. .. 23.09Vitoria (via Rainha EUza-

I beth) .. .. .. .. ,. 23.10Ônibus de Luxo 23.11
Vitoria (ria Forte de Co- ¦

pacabana) .. .. .. .. 23.12Limousine 23.J3
Vitoria (ria Rainha Eliza-beth) .. .. .. ... .. 23.14Ônibus de Luxo .. .. .. 23.13
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) 33.16Limousine 23.17
Vitoria (ria Rainha Eliza-beth) 23 18Ônibus dç Luxo 23.19
Vitoria (ria Forte de Co-

pacabana) .. .... .. 23 311Limousine 23.21
Vitoria (via Rainha Eliza-beth) .. 23.22Ônibus de Luxo".. .. .. 23.
Vitoria (ria Forte de 'Jo-

pacabana) .,¦¦ .. ,. 23.24Liniousine .. .. 23.23Vitoria (via Rainha. Eliza-beth) JU».". 23.26
Ônibus de Luxo 23.27
Vitoria (ria Porte de Co-

pacabana) .. ... .. 23.23Limousine  .... 23.2aVitoria (via Rainha EUza-beth)  .. 23.30Onibusde Luxo'.. .. ,. .. 23.J.
Vitoria (via Forte dc Co-

pacabana) 23.32Umousine 23.33
Vitoria (via Rainha Eliza-beth) 23.34Ônibus de Luxo .. ..... Z3.3b
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) 23.38Limousine 23.37
Vitoria (via Rainha Eliza-beth) 23.38Ônibus de Luxo 23.3!)
Vitoria (via Forte de "o-

paoabsna) 23.40Limousine 23.41
Vitoria (via Rainha Èíiza-beth)  ,, .. 23.42Ônibus de Luxo 23.43
Vitoria (via Porte de Co-

pacabana) 23.44Limousine 23.45
Vitoria (via Halnha Eliza-beth) 23.48Onibusde Luxo 23.47
Vitoria (via Forte de Co-

pacabana) 23.48Limousine 23.49Vitoria (via Rainha Eliza-beth) 23.50Ônibus de Luxo .. .. .. 23.51
Vitoria (ria Forte de Co-

pacabana) 23.52Limousine 23.53
Vitoria (via Rainha Eliza-beth) 23.54Ônibus de Luxo 23.55
Vitoria (ria Forte ds Co-

pacabana) .. >t .. .. 23.58Liniousine .. .. .. 23.57Vitoria (via Raiíiha Eliza-beth) 23 53Ônibus de Luxo .. .. .. 23.59
Vitoria (via Forts ds Co-
pacabana) 00.00Limousine 00 04Vitoria (via Rainha Eliza-beth) .. 00.08Ônibus de Luxo 00.12

Vitoria (ria Forte de Co-
pacabana) 00.16Llmouslne 00.30Vitoria (via Rainha EUza-betli) .. 00.24Ônibus de Luxo <>0.23

Vitoria (via Forts de Co-
pacabana) 00.33Limousine 00.36beth) 00.40

Vitoria (via Rainha EUza-
Ônibus de Luxo CO.44
Vitoria (via Porte de Co-

pacabana) .. .. .. ..
Llmouslne .. .. .. . . ..
Vitoria (via Rainha EUza-

beth) • • . • •• •• •• ••
Ônibus de Luxo .. .. ..

2 — CONCESSÃO DE FE'RIAS
Concedendo férias: a) 15 dias referentes ao exercício lindo,

a partir de 14 do corrcnte, ao 3.° oficial da Secç&o Central —
Jofto Ribeiro Machado; — b) 15 dias, a partir de 14 do andonte,
ao 3." oficial da Secçilo de Marechal Hermes — Henrique Carmo
do Espirito Santo; — c) 15 dias. a partir do 14 do vigente, a AJu-
danto de Oílcinl do Gabinete do Diretor — Vanda Teles Costa;d) 15 dias, a partir de amanhíl. ao fiscal da Secç&o de Copa-
cabana — Terenclo da Mota Cortes; e) 30 dias, referentes aoj
exercícios findo e corrente, a partir de. 14 do ándante, ao Au-
xlliar de' Piscalisaç&o da Secç&o de Pedro Ernesto — AlbertoMarques Barbosa; — f) 15 dias. relativos ao exercício findo, a
partir de 14 do vigente, ao Encarregado de Deposito da Secç&o
de Marechal Hermes — Álvaro de Abreu Guimarães; — g) 15
dias, a, partir de 14 do corrente, tio trabalhador de 1." classe, ex-
trànumerario, da Secç&o de Bangú — Francisco Vieira; — h) 15
dias, a partir de 14 do andanta, ao vigia de 3.» Classe da Secç&o
de S. Cristovam — Lambert Rcis.de Ata,ltle; — 1) .15 dias, a par-tir de 10 do mês em curso, ao trabalhador de li» classe extra-
numerário da Secç&o de S. .Cristovam — Osvaldo Borges Sal-
Bueiro. . 3 — A' DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Comunicando que de ordem tio Exmo. Sr. Prefeito, canfor-
me oficio n. CG-746, da Secretaria Geral de Viaç&o, Trabalho o
Obras Publicas, continúa servindo & dlsposlç&o do Gabinete de
S. Ex., sem interrupç&o dc exercício, até ulterlor dsllberaç&o, o
Auxiliar de Fiscalização da Sccç&o de Andarai — Oneslno Coe*lho Filho.

4 — RETIFICAÇÕESRetificando: a) para as férias referentes ao exercício lindo,as conversões üq que trata o boletim 11. 116 de 16 de Maio uí-timo c os dias ¦ compreendidos no periodo de 13 a 25 dc Junho
p. passado constantes da tabela de férias aprovada pelo bole-tim n. 43 do corrente ano. concedidas ao servente da Secç&o deExpediente — Jc&o Gonçalves de Menezes Júnior; — b) deste
para o exercício findo, a concessão dé íérlas feita pelo boletimn. V)2 de 12 dc Novembro findo, ao auxiliar do fiscalização daSecção do Meyer — Armênio de Oliveira Teixeira.5 — TRANSFERENCIASTransferindo os seguintes serventuários desta Diretoria: — a)da Secção da Gavea para a dc Botafogo, o trabalhador de 1*.classe — Carlos Gomes; — b) da Secção de Botafogo para a daGavea, o trabalhador de 1". classe, extranumerario — José LeonOrosco; c) da Secç&o de Cascadura -para a. de Andarai, o trabalha-
dor de 1». classe extranumerario — João Romão José dos Santos;-d) da Secç&o de Marechal Hermes para a da Penha, o traba-lhador de 2". classe contratado — Lourival de Abreu Gulma-
ràes; —e) na Sub-Diretoria de Transportes e Reparações, da Sec-
ç&o de Transportes para a de Oficina, o ajudante de motoristaJoão Chagas.6 — ORDEM DE SERVIÇO N. 87

Determinando, no corrente mês. o encerramento do ponto de
todo o pessoal da Diretoria a 18, dc acôrdo, com a circular n. 61, de
10 de Novembro p. findo do Sr. Prefeito, enos termos da Ordem
de Serviço n. 80 constante do Boletim n. 245, de 3-11-36.

Secção de Expediente, em 11 de Dezembro de 1938. — Leão
Horta Fernandes, Chefe de Secção Vlstó: Edison Passos, Diretor.

EXIGEMCIAS E DESPACHOS DO SR. DIRETOR
Otávio Guimarães Torxes (Ex. Port. 14.650)' — Deferido, nos

termos das informações. _ . , . ^Ernesto Cândido da SUva CCP. Port. 14.921) — Deferido, ten-
do Inicio em 12'do corrente. __ ' _ .Avelino França (RM. Port. 15.221) — Concedo, a partir de
12 do corrente _ , ,.João Severo Avelino (BF. Port. 14.733) — Deferido, abonan-
do -se 3 faltas e justiticando-se 15. ...

Jo&o Alves" da Cunha (CL. Port. 9.635) — Proceda-se & retl-
ficação de que trata a iníoxmação da Sscçáo de Arquivo e Esta-
tistica. „. . ' ' jkourival Marquei dos Santos (CL. Port. 14.853) — Aguarde
oportunidade Castilho, Mártinho da Fonseca, Abel Luis da
Silva. Jacinto Teixeira da Silva, Joaquim Pinho Brandão — Abo-
nem-se os dias de acórdo com os laudos médicos. •

Ad&o Cornei (PE. Port. 14.669); Artur Jorge da Silva (CL.
Port. 15.277); Antonio de Padua Forester Cruz (Port. Io.256);
Álvaro Osvaldo de Ivlelo tAIMX. Port. 15.275); Joaquim Gomeè
lEN. Port. 15.253) ~ Submetam-se á inspeçac-de Saúde.

Josc Vitorino' Cardoso (SM. Port. 14.035) — Submeta-se às
exlgencias do § 3o. do art. 64 fio Regulamento.

ixigewcias no n, chete dí 1." secção~ EXPEDIENTE
Gracinda de Jesus (MR. Port. 13.323) — Complete o selo.

EXIGENCIA DO SIt. CHEFE DA 2*. SECÇÃO ....
. REGISTRO DO PESSOAL

Gumercindo Sales Paiva (IG. Port, 15.272) -— Compareça a
esta Secç&o, com.a carteira funcional, cara esclarecimentos.
RENDA ARRECADADA PELAS DIVERSAS DETENDEKCXAS DESTA DIRETORIA, E BEÇO-

LUIDA Á CONIADORIA, EM 10 D*; DEZEMBRO DE 1036
ContadoriuSccção de Botafogo
Sccção do Mercado

.. Rs.

lOltOOO50(50033*000
1905300Total

Em 11 de Dezembro de 1935. — (a.) João A. FeliciodaCniz,
2°. Oxidai. Visto: Ui.cvio Qmntcla, ühefe da iSccçao de Conta-
doiia. '

EDITAL '

lUres de fiscaüzação dc Z" classe, desta Diretoria — muni-
dos das respectivas certidões de tempo de serviço» prestado
em outras repartições. ¦ 

 
.Distrito federal, em 10 dc Deiembro de 1936. — (a)

A. C AH VALHO, Chefé de Secção do Registro do Pessoal.
"EDITAL

De ordem
cía ^io'orazo^e oito dias, o carroceiro aa aecçao ao tuo w»

Vaiâcmar TeixeUa, a tim de ser submetido a ii^wçáo ^ ^aúde.Detrito Federal, cm 10 de Dewsmbrr dei 1936 — (a) Leio
Horta Fernandes, Chefe da Secç&o de Expediente. .

Diretoria de Limpeza Publica e Particular, em 11 de Deaembro
de l&dd — Çarmen Drtuiio Lessa, Praticante de Oficial.

EDITALfica convidado a comparecer ao CentroDa ordem superior, nca cünviaaao. a
de Periciss Médicas, da Secretaria Geral de Saúde e As»lsteiwia,

no orazo cie oito dias. o ajudante de motorista, nomeado, da Se-
c?ão de Vfausportes da bub-Dirétória ae Transportes e Repara-
SS? Custodio Henrique, afim de ser submetido 4
no
çôes —* Francisco Cusloàio Henx*ique
'"Sutetrito letoãl, cm 10 de Dezembro de 1836
Woria. Fernando, Cheie da Secç.ao <.c E^dientó

(a) Leão

Diretoria dé Limpei PubUci e Particular, em 10 de Dezembro
de 1836 - carmen Ortuno Lessa, Praticante ae Oíicial.

Diretoria ds Trabalho, Matas e Jardins
EXPEDIENTE DO .DIA 11 DHJ DEZEMBRO DE 1036

D bíA-íljS DO S»\. S«ÇUEl'AKiO liliRAL _
s 07c;3S — Mario Movais Alves Simões (corts e remoção dc

EUTores - Deíeriuo, pagando o alv,,rá e a lndcnizaçao de uni
fonto de réis (1:00CÍ00D) pela ritirada da arvore. •

8.371|33 — Aquiles Feiix ds Uarros (liesnça) — Deferido ci3
aCür8.°39HS6 — Antônio Miranda (licença) — Deferido, de acôrdo
C°m8?426;36i —-'ííicanor de Oliveira Pires (licença) Deferido,
p0r 8E.'(03rJüiC— Ansano Oliveira (Prazo paia apresentação de do-
cumentos) — Deferido.DE^PACSIOB DO SR. DIRETOR

8.340136 — Dr. José Miranda (corte de arvore) — Indefe-
rido. DESPACHOS DO br. CHJ3T DA SECaETAMA

(Registro de Lavradores — Dcspachcs definitivo)
8.03',i3S — Manuel Alves da. Silva. — Deierido.

& 598i30 — Feiiciaaoe ds.Jesus. — Indeferido.
EDITAL

Pelo orasente edital, dc ordem do Sr. Cheíe da Secretaria,
convido cs arrendatários dos locais dos mercados de lloreo u:
S João Batista e Praça Olavo BiUc, ababeo relacionados, a, no
prazo ds trós (3) dias, contado da data dss:a publicação, cíetua-
rem o pagamento cios alugueis cm atraLo:

S. Joáo Batista — Vâlentim Fernandes Arêds — Ix>tal 2,
S. Joáo Batista — Olinda da Conceição Arêde — Local 15

Pr Olavo Bilac — Álvaro Costa Si João Apiani — Local 20.
Pr! Olavo Bilac — Luis Vieira — Local 23.
Pr. Olavo Bilac — Antonio Fernanaes Júnior & Benjamim

ScoiLa — Local liõ. , „„Pr. Olavo Bilac — Josí Maria Pereira — Local 32.
Pi- O-avo Bilac — Seriíim Vieira dc Sousa. — Local 34.
IV. o.avo liiiac — Luis Barbosa. — Local 37.

00.43"00.52

09.561.00
NOTA — As empresas em questão só poderão fazer partir da

Praça Mauá ônibus aos linhas em apreço, nas horas exatas quelhes corresponderem no horário acima.Para evitar quzlqi;er duvida, os despachantes deverão acer-
tHr os seus relojios pelo que creste na torre da séde do Tounng
Club.

Quando fôr necessário por qualquer circunstancia, poderãoner suprimida.- unia ou rncis viagens desse horário, não podendoentretanto cada Fnipreca até meia noite fazer menos de 6 via-
Ctns por hora c depois de meia noite menos de 3.Dlretorii Penicos c't? Utilidade Publlci-. JO de Dezembro
«te 1936. Itarolúo Bezerra Cccalcanti, Engenheiro Fiscal.

LSmnsxa Publica e ParticMlar
cxrEDicirTr do dia u de dezembro de 1í»6

s. 274Atos do Diretor
1 — ABONO

^KMint3o. r>ob tcniios ds píinea IT parar, uni-Cf ia rrt. T6 or Or:r?*o n. 'Cc 14 d" Abil d* TP23. di8 .! ; do o tríb8'h."i''or 1.' etasse da Secção de SantaCru/ — LVmueio Campa, dc Oliveira.

CIRCULAR
(Transcrição)

Prefeitura do Distrito i\ideral — Gabinete do Prefeito Cir-
cular 11 oo — Em iu) dj novembro de 19Jü. — Srs. tíccretaiios
Gerais — Com o objetivo de dar e»ito cumprimento ãs disposr
çôes legais relativas a execução do orçamento e empenho oa des
pesa "material", normalizando a aquisição das utilidades neces-
sarias ao serviço dos dlvereas Secretarias Gerais, recomendo a V.
Ex. providencias ulim de que sejam rigorosamente observadas
as ins.ruções seguintes:

Io.) — De acôrdo com o estipulado no Art. 275 do orçamen^
to em vigor todas as aquisições de material serão feitas pelo De
partamento dc Compras, que manterá, assim, com a Diretoria
de Despesa, escrita do empenho da despesa de todas as sub-con-
•signações da consignação "material".

2o.) — As diversas Secretarias manterão, também em per-
feita ordem e em dia, a escrituração do empenho da despesa das
verbas que lhes são atribuídas, na conformidade do dctennlna-
do no Ar;. 279 da lei orçamentaria.

3o.) — A solicitação de qualquer material será feita, com
antecedendo neces3arla. nos Impressos proprios, denominados —
requisições, de acordo com o determinado nos arts. 3 a 6 do de
creto 5018. ds 13 de Julho de 1934.

Paia esse fim serão tais impressas pedidos ao Departamento
de Compras, por todas ns repartições municipais.

4o.) — Num exemplar dc requisição só se incluirá material
cuja despesa coma pela mesma sub-consignação.

5o.) — A numeração das requisições, em cada repartição, se-
rá iniciada pelo numero um c seguida até ao ultimo dia do ano,

A numeração dis cspecies. dentro de cada requisição, isto é,
das requisições parciais, será tombem. Iniciada sempre pelo nu-
mero um.

No pedido feito ao fornecedor constará o numero da rer-
ba, o da requisição c o da requisição parcial.60.! — O Departamento de Compras não receberá requisições
em desacordo com o estipulado nos rs. 3, 4 e 5.

7°.> — Nas requisições rs repartições sollcitantes menciona-
râo todes cs cnrateristicos do material pedido, segundo o estlpu-
lado no art. 3". do decreto n. 5.018. de 1934, indicarão a verba,
consignação c sub-consignação por que a despesa ha de correr,

estimando, ainda, a Importância total da requisição e declaran-
do, expressamente, que o saldo da dotação ou do duodeclmo, se-
gundo cateja ou não a verba sujeita c esse regime, comporta a
despesa.8o.) — Assim feitas, serão as requisições encaminhadas aosSecretários Gerais para autorização da despesa, na forma do art.275 do orçamento.

. 9o.) — Para que a declaração mencionada no n. 7 possa ser
feita, observar-se-á o seguinte:• a). — O serventuário encarregado do serviço de empenho dadespesa^ em cada repartição, manterá duas escritas, Uma desti-nada- ao registro das requisições feitas c outra á dos pedidos dc-flnitivos ao. fornecedor. '. b) — O valor lançado na primeira será o estimado, poden-do o funcionário para avaliação, solicitar informações quer aoDepartamento de Compras, quer á Praça.c) — Na segunda só será lançado o valor exato do pedido, se-
gundo comunicação do Departamento de Compras.10) — O empenho dia despesa, nas diversas repartições e naDiretoria de Despesa se fará á vista dos pedidos entregues aosfornecedores, para o que o Departamento de Compras, enviará,no prazo de 48 lioras da sua expedição, uma copia do mesmo,diretamente, ao funcionário encarregado da escrituração das ver-bas, na repartição requisitante, reme:endo ao encarregado domesmo serviço, na Diretoria de Despesa nò mesmo prazo uma re-laçâo dos empenhas feitos.'.11°.) — Qulnzenalmente o Departamento de Compras reme-teráj tampem, diretamente ao serventuário encarregado da es-crita das verbas em cad<a repartição, um extrato" da conta de ca-da uma das sub-consignações respectivas, raferihdo-se ao saldomencionado na quinzena anterior, ao movimento da quinzena eao saldo que passa para o período seguinte.12o.) — Verificada qualquer dlvergencia entre sua escrita eos extractos, os funcionários das diversas repartições, dentro decinco dias, comparecerão pessoalmente ao Departamento de Com-pias para esclarecel-a e providenciar para sua regularização.13o.) — Os Diretores ds diversas repartições providenciarãosobre os pedidos, de créditos suplementares, na época pre-fixa-da e sempre que se tornem necessários.14o.) — Recebida a requisição pelo Departamento de Com-pras devidamente (autorizada, este verificará, na escrituração aseu cargo, se a dotação por que vai correr a despesa a comporta,ainda, providenciando, imediatamente sobre a aquisição do ma-terial, no caso afirmativo.15_°.) — No' caso contrario, devolverá, imediatamente, a re-quisiçuo, para as providencias necessarlas sobre o pedido de cre-dito.16o.) — Se o material pedido não puder ser fornecido, o De-partamento de Compras, comunicará imediatamente ao funcio-nario encarregado da escrituração, na repartição requisitante,referindo-se, para caratcrisal-a, • ao numero da requisição gerale ao da parcial.¦ Í7°.) — Logo que seja precisamente fixado o preço do mate-ria.l ,e extraido o pedido, o Departamento de Compras anexará,duas vias do mesmo ao processo da requisição e proesderá em-penho da despesa, segundo o determinado no n. 10.18o.) — Uma vez extraido o ^pedido e empenhada a despesacerta, o Departamento de Compras solicitará ao Sr. SecretarioOeral de Finanças a importancia necessária ao nagmento, deacordo com o estipulado no art. 59 do Decreto n°. 5.019, 3e 1934,podendo reunir num só oficio vários pedidos desde que os des-crimine.19o.) — Os pedidos de entrega de numerário terão o proses-samento comum aos adiantamentos.20o.) — Recebido o. material pela. repartição requisitanto,nesta mesma será apresentada a conta que, conferida com obe-dlencia aos preceitos do decreto, n. 5.755, de 14 de Julho de 1933.sera remetida, por protocolo, ao Departamento de Compras, paraseu Drcessamento -e regular pagamento.21o.) — No caso de não ser satisfeito o fornecimento dentrodo prazo fixado no pedido, a Repartição comunicará ao Deoarta-ment de Compras afim de que o mesmo providencie nara abertu-ra de nova concorrência e aplicação das penalidades legais aofornecedor.

Qualquer repartição, devidamente autorizada pe-lo Sr. _ Prefeito, em situação de emergencia, fizer diretamenteaquisiçao de material, comunicará Imediatamente ao Departa-P^ra efei':o do empenho da despesa.
r l2.3 ~ ° Departamento de Compras enviará á Contadoria
SS™ *. _pecrefcPia Geral de Finanças uma copia de todos osextractos de contas remetidas ás repartições requisitantes.

, -Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex. os protes-tos da minha perfeita estima e distinta consideração (a) —Olímpio de Mello ?— Prefeito.de Trabalho, Matas e Jardins em 11 de Dezsmbrode 1936. — Eugênio Pessoa — 2o. Oficial — Visto — Ernani Avia-rante Gonçalves Guimarães — Chefe de Secção.
SECRETARIA GERAL DE SAUDL

E ASSISTÊNCIA
GABINETE DO SECRETARIO GERAL

.CONSULTOR JURÍDICO, EM COMISSÃO, NES-IA SECRETARIA GERAL, DR. FRANCISCO PEDRO CAR
„ . NEIRO DA CUNHAO decreto n. 114, de 27 de Outubro ultimo, no seu artigo 1.°,estabeleceu: e '"Picam equiparados os vencimentos do Medico Chefe, Médicosassistentes do Serviço Anti-Rabico e Chefe do Laboratorio dePesquisas da Diretoria de Saneamento aos dos Medicos-Chefe eMédicos Assistentes da Secretaria Geral de Saúde e Assistência,abertos/os necessários créditos";Da lei orçamentaria em vigor, decreto n. 55, de 11111936, naverba 31, n. 10 e 4, verifica-se que o Medico-Chefe do ServiçoAntl-Rablco, percebe rs. 12:0008090 anuais, os médicos assistentesrs. 9:600$000 e o chefe do Laboratorio de Pesquisas rs. 14:400$000.O que cumpre averiguar é quais são as categorias que a leibeneficia: a) do medico chefe; b) médicos assistentes; c) chefede Laboratorio de Pesquisas, todos da Diretoria de Saneamento.O intuito da lei foi evidentemente colocar em pé de igualda-de os vencimentos desses funcionários aos vencimentos de outrosque passou a indicar, e subordinados á Secretaria Geral de Saúdee Assistência.Nesse proposito a lei apontou, para essa igualdade as classesdos funcionários a cujos vencimentos se llmituriam as equipara-ções, e as colocou' na ordem seguinte: a) medico chefe; b) me-dlcos assistentes da respectiva Secretaria Geral.Vê-se portanto, que para três classes de funcionários a bene-ficlar, a lei dispôs o beneficio da equiparação dentro dos venci-mentos de duas categorias, a saber:1) para uma classe contemplada os vencimentos dos medi-cos-chefe;2) para as demais classes os vencimentos dos médicos as-sistentes.
Não ha duvida que houve uma anomalia, no estabelecer osfuncionários por categorias, com a inclusão cia um cheíe de la-boratorio de pesquisas. Seria preciso que no orçamento houvessecargo similar para se aferir a sua categoria, porquanto, conformeo texto, a equiparação se efetuaria entro os funcionários do Ins-tituto Pasteur e ouuros da Secretaria Geral. Pela intromissão, naloi, de outro funcionário de repartição cliierente, a sua catego-ria, Ucou com o único correspondente e este é o cargo imediatoem vencimentos, como passamos a demonstrar:O medico chele da Secretaria Geral de Assistência venceanualmente rs. 24:000$000, e o medico assistente, rs. 21:600$000.A lei enumerando as categorias determinou, pela ordem, quaisos funcionários incluídos nas duas classes: na primeira parte omedico cheio do serviço anti-rabico, equiparado aos medicos-che-fe; na segunda parte os assistentes e o chefe do Laboratorio dePesquisas, equiparados aos médicos assistentes da SecretariaGeral.Assim, o primeiro passou a vencer rs. 24:0005000 e todos osoutros rs. 21:COO^OOJ.Decompondo o te:;to, os grupos estão divididos distintamente;Medico chefe do Serviço Anú-itabico c assistentes desse serviço.

As denominações das categorias subordinar-se-ão á ordem em queforam dispostas. Só ha um funcionário para o primeiro grupo —
medico chefe da Assistência — e todos os demais para o segundo
grupo — assistentes da Assistência.Haveria duvida quanto ao ultimo incluído, o Chefe do Labo-
ratorio de Pesquisas, se os vencimentos deste funcionário fossem
iguais, 4u superiores, acs dos médicos assistentes. Não são, poisos atuais são de rs. 14:400^000 enquanto que aqueles vencem réis
ai:eoosooo.Se a lei pretendesse, remotamente que fosse, equiparar os
vencimentos do Cheie de Laboratorio aos de Medicos-chefe, teria
dito: "Picam equiparados os vencimentos do Chefe de Laborato-
rio de Pesquisas ua Diretoria de Suneumento, do Medico-chcfc e
Assistentes do Serviço Anti-Rabico aos dos Medicos-chefe e As-
sistentes da Secretaria Geral de Saúde e Assistência.

A lei, porém, enumerando as duas categorias a que terão du
ser elovadas as do Instituto Pasteur, e as separando com a con-
junção — c — que destaca cada classe, estabeleceu ate onde de-
via ser elevado o vencimento para o funcionário atingir a catego-
ria oxpressamente indicada no texto.

Mão vemos como o ultimo funcionário — depois dos assisten-
tes do serviço anti-rabico — a que está Usado pela mesma con-
junção — e — pudesse saltar a classe que lhe antecede imediata-
mente para obter uma equiparação visivelmente forçada, o que
seria antes atender a um favor pessoal do que a fôrma da lei.

Nos intuitos do legislador para traduzir em imperativos da
justiça social, a organização de serviços, não pôde a generosidade
substituir o que é equitativo, nem o critério individual substituir
o critério geral da ordem a bem do erário publico. Os nossos
tribunais Ja se têm manifestado sobre o assunto.

Assim decidiu o Córte de Apelação em acordao n. 1185. de 27
de Maio de 1931,, que. quanto ès equiparações, estas sao de ven
dmentos e não de cargos. .Ora, no caso cm apreço, depois da classificação das categorias,
sem que. houvesse uma referencia para destacar o cargo de Chefe
de Laboratorio de Pesquisas, para equiparal-o ao cargo de medi-
co-chefe, a lei autorizou o Prefeito a abrir os respectivos credi-
tos, devendo, portanto, o Executivo cumprir a lei, na ordem em
que se acha, pois não se trata de equiparação de cargos, mas, de
vencimentos, repetimos. .

E tanto isso se compreende, é que o Ciiefe do Laboratorio
de Pesquisas, pertence a uma repartição subordinada também,
qual seja uma da? Diretorias de que se compõe a Secretaria Ge-
ral de Saúde e Assistência. , JNestas condições, parece-nos que a lei distinguiu dois grupos:
— do medlco-chefe do serviço ontl-rablco — para equiparal-o ^aosmedicos-chefe da Secretaria, e outro grupo — onde está Inclui-

DESPACHOS DO Ml. SECRETARIO GERALRequerimentos de:
America Ferreira César da Cunha — Submeta-ae á lrupe.io

de saúde.
Diretoria de Higiene e Assistência Medico

Hospitalar
EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE lfMATOS DO BR. DIRETOR

Transferencias:
Transferindo do Hospital Miguel Couto para a Dispensaria

ao Meyer, o trabalhador de 2.» classe, Carlos Marciano.
ATOS DO DIA 10 DE DEZEMBRO

Transferindo do Hospital de Pronto Socorro para o Hospital
Pedro Ernesto, os serventes Pedro Batista de Holanda e Hehnl«nlo Ribeiro — (Publicado novamente por haver saldo com I*-correções).

CONCURSO PARA AUXILIARES ACADÊMICOS
Afim de serem encaminhados ao Centrò de Perícias Medteso,

devem comparecer a esta Diretoria os cidadãos:
Armando Seabra Fagundes, Luis de Lacerda Wemeck, Bello

de Sousa Luz. Osvaldo Gomes Maciel. Gabriel de Souaa Andra-
de, Teotonlo Flavlo Mlgues ds Melo, Nlcolau Antonio Noé, Se-
tiembre Laudelco, Eloislo de Slmas Kelly e Nelson Camilo de An»
dvade.

<*e

DESPACHOS DO SR.
Requerimentos de:
Otoniel Soares de Mendonça (Req. 19194) —.

ultrapassando o exercício corrente.
José Francisco Pereira Pinto (Reti. 188*10) —

ultrapassando o exercício corrcnte.
Hello Mendes Antas (Req. 19412) — Deferido.
José Gonçalves Filho (Req. 20208) — Submeta-a* 4

ção de saúde.Cirila Calado (Req. 20210) — Submeta-*» » Inapa#
saúde.Didlmo Martins de Castro (Req. 20228) — Submeta-ae » ia#»
peção de saúde. ••••••»

Secretaria da Diretoria de Higiene e Assistência Medico Ho«-
pitalar em 11 de Dezembro de 1933. — Nadia Gomes dos Santos,
Auxiliar de escrita. Confere: — Gabriela Segadas — 1.® Oficial.

Diretoria dos Serviços Auxiliarei
Renda da Secretaria arrecadada em 10 de Dezembro de 1880.

pela Diretoria dos Serviços Auxiliares e recolhida & Diretor!» o«
Receita.RENDA DA DIRETORIA DE SANEAMENTO:
Imposto de c&es 

Renda da Diretoria 
Renda eventual 20 °J° 

^ o'(o 

13*000
1:350$20030S(X)0276Í50074S200

26$800 i-xinrm
RENDA DA DIRETORIA DE HIGIENE K ASSISTÊNCIA MEDICO *00-
PITALAR: ir7/v*nOA

Taxa de socorros  "W*»
\ oo  8S500
1 2$500 219*X»

Total Rs.: 1:B87$700
Rio de Janeiro. 11 de Dezembro de 1938 — Edgar G. da SUva

— 4 Oficial. Confere — A. Prado — Encarregado de Arrecada-
ção e Despezfi. Visto — Ernesto Di Rago — Pelo Contador-Chefe

EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1936
ATO DO SR. DR. DIRETOR

Concedendo 10 dias de dispensa de ponto ao trabalhador
contratado Francisco Pinto Peixoto, a partir da data do acldente.

Diretoria des Serviços Auxiliares, 11 de Dezembro de 1935
Elsa Moutinlio — 3.° Oficial^

Diretoria de Assistência Social e Prevideneia
EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1936

DESPACHOS DO SR. DIRETOR
An'on7e7ta'deSMorais (processo n. 20.273) — Assine a petição.
Marciano Rosa Pereira (processo n. 19.13o) e Prancisca d-

Oliveira Raimundo (processo n. 18.995) — Deferido, paga a de-
Vld\Hretoria de Assistência Social e Providencia, em 11 de De-
zembro de 1938. — Josc Fontes Romero — 3. O.ieiai.. Confere

 Maria Hilária,— 1,° Oficial.
Diretoria de Saneamento

EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMERO DE
ATOS DO SR. DIRETOR

1033

Designacao: ,, , . .
Designo o Veterinário Dr. Silvio 1ci::ci aGoriot para

substítuír*'no"HrapítâT~vêterinario deita Diretoria o Veterinário
D,- Femahdo Chaltcin a partir de 12 do corrente, no período do
gozo das ferias regulamentarei,.

Distrito Federal. 11 dc Dezembro
Guimarães — 4.° oricial.

1233 — Emanuel Nünci

OESPACHOS DO SIt DIRETO* n. 37 (req

(req. 2499Í19633)
2496119718). Silvino Estaelo

Jos* Coelho Vieira, rua Fernandes Guimarães
2455119012) — pague o comprador do animal a multa oo aru^o
83. do Decreto B305. de 2D de Dezembro de 1934.

Joaquim Marques, Estrad_a do Quitungo s n
 Pague a taxa de perempção.

da SlívaAfestrads?3Ensenho°Nov?Cn! 54"(R:q; 2«9|10030>. José
Machado" Maceda Major Avlia n 36 (Req. 2431J18751). Joa-
qulm Gomes da Silva. Estrada da Invarnada n. (req. 24641
19073) r Antonio Machado Codornis. rua dos Cajueiros n. 1-A
(Rea 2443118895): José Machado Faria, rua Bom Pastor n. oi
(ren. 2446118898). (2447|18899); Francisco Borses Mnonado. rua
Santo Antonio sjh (req. 2461119076) — Deferido.

Sebastião Alves Ferreira, rua Marechal Jardim n. 1~.> (Req.
2445H8S97); João Tomaz da Cruz, rua do Governo n. 1-9 (Req.
°458l 19024)  Paguem a transferencia afim de se*em atendidos.

Emanuel Nunes Guimarães (Req. 2051115392) Aguarde
OP°Ca™oCBksillo. Estrada Dendê s|n (req 1527^979) : tao^l-
cio Cândido, rua Francisco Graça n. 11 (Reqv4S30| 13715 e lalol
10137)  Compareçam para retirar a certidão dentro de 10 dlao.

SERVIÇO DE INSPEÇÃO YETERINARIA NOS 1KTAIHCLECTMEKT08 COMCTCMIS,
FEIRAS LIVRES, MERCADO E PONTOS DE EMBARQUE E

DESEMBARQUE:
Foram removidas para o Hoaptfcal Veterinário 5 ires doen*

tes, sendo: ... , __Da rua do Catete n. 315 ....... 1
Do Mercado Municipal, rua 15 n- M 1 av®
Do Mercado Municipal, rua 15 n. it i arw
Do Mercado Municipal. ...  }Do M. Municipal, P. Central n. 18 1 ave W rcrmt

Foram removidas para o Retiro Satidoso 96
caprinos, sendo:
Do Mercado Municipal, r. 15, 17
Idem, Idem n. 56

morta» e 1
7 avwave*aveave»

aves11 avea12 avea • t <
1 avo

10 aveaavea • 11—9 aves 68 aves e 3 eattasa»

Idem. idem n. 20 
Idem, idem n. 12 
Idem. idem, 
Idem, idem rua 7 n. 10 
Idem, Idem, rua 5 n. 24 .........
Idem, idem, P. Central 11. 13 •••
Idem. Idem, idem n. 17 
Idem, idem, idem n. 29 ••••••»•••
S. Díogo 

Não foram encontradas aves doentes nos
mC1 Da rua do Catete ns. 13. 67, 119, 131. 180. ÍW •

Do Mercado Municipal rua 10 n. 43.
Do Mercado Municipal, rua 16 n3. 10, 13. 23 O w.

MOVIMENTO GERAL DA DIRETORIA DE BáHEAUMIO
DIA 9 DO CORRENTE:

Animais matriculadas 
Animais transportados ...........
Animais transferidos 
Animais tubercullnlsados 
Animais em estada .
Animais sepultados 
Renovação de imposto 
Vacinas  • • •
Caixão para sepultamento de cao .
Multas
Flscalisação 

A SABER:Na SecçXo de Fiscalização:
Transferencia de local de 2 bovinos
Renovação de imposto de 4 efies
Matricula de 2 cães 
Matricula de 9 bovinos 
Fiscalisação Veterinaria ••••••••••••
Trinta tubrrculinas 

12310
30244
871

2

162*30015990038$400
322Í3005$20035$600
27$600110Ç30025$300
6$000J:402$500

7 $600S7SGOO24$500
125S000

í:398$6003225300

1:140*00»

J:906#W0
No Hospital Veterinário:

Matricula de 1 cão de vigia 
Sepulturas rasas para 3 c&es .........
Transferencias de propriedade de 4 bov.
Estada de 2 cães ap 
Transportes de 2 cães ap
Multas de 2 cies ap.medicos-chefe da Secretaria, e outro grupo — onae esia inciui- -r x câo do o Chefe de Laboratorio de Pesquisas da Diretoria de Sanea- ^^^te sol clt oo^p^

mento. para equipara-lo aos médicos assistentes da mesma Se- Caltóo para^MpW^ento^e
cretariaE, parece-nos, por esta forma devem ser apostilados os tltu-
los dos respectivos funcionários.

Distrito Federal, em 24 dc Novembro de 1933. — F. P. Car-
neiro da Cunha, Consultor Jurídico em comissão.

EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1936
DESPACUOS DO SR. PRETEITO

Requerimentos de:
Augusto Jaqucs da Silva Ramos — Aguarde a oportunidade

ATO DD ER. DR. SECRETARIO GERAL
Dispensa de ponto:Concedendo 11 (quatorre) dias para tratamento, a contar da

data do acidente á Guardiã desta Secretaria Geral. Nair Nabuco
Pimentel, acidentada em serviço, a 9 dc Dezembro corrcnte.

Concedendo, a 3 do corrc# n. alta, apto para o trabalho, ao
Trabalhador desta Secretaria Geral. Manuel Pinto Ribeiro.

Sepultura rasa para .G. P. Veterinarla de 1 bovina
No Instituiu Pasteur:

Quatro series de lo vacinas
üma serie de 25 vacinas ..
Uma serie de 22 vacinas ..

12*40019S20010*400õ$2002S8036SOOO
12S7002ÓS3006 $4003S903

504800
31S700
27?80a

124)703

Íl0$300

Distrito Federal, 11 de Dezembro de 1938 — Moriwi Furtado
Praticante de Oficial — Visto — Albino Rebelo Pinheiro — En
carregado de Arquivo e Estatística.

Altas PE FLAGRANTE
Pelo encarregado do Serviço. Sr. Arlindo Fra-acisco a**

Paula, foram autuados com 3 multa de SOOSOOO. os proprie-
taries abaixo mencionados, por terem infringido o artiço
do D«creto n. &SC3. d; 29 Dezembro de 1934.

*



«

João Pereira Pontinha, rua Álvaro Ramos n. 159..José Machado Fnxundc.B rim Fernandes Qulmarftcs n. 01.Francisco Toste Parreira, rua General üanabarro 11. 435.Foi autuado rom a multa de 20$000. pelo eneiUToiíado do Ser-viço desta Diretoria, Sr. Arllndo Frnnclsco do Paula, o proprlc-tarto nbnlNo menclonarlo por ter Infringido o Hrtlgo B2, do Do-creto 5305. do 20 de Dezembro do 1034.
Francisco Toste Parreira, rua General Cana.ba.rro n. 435, Ha-

grante n. 1033.
Foi autuado com a multa de ÍOSOOO, pelo encarregado do eer-

riço. Sr. Arlindo Francisco de Paulo, o proprietário abaixo men-
clònado, por ter infringido o artigo 82, do Decreto n. 5305. de20 de Dezembro de 1934.

.José Machado Fagundes, rua Fernandes Guimarães n. 01,
tt. 1030 o 1931.

Distrito Federal, 11 de Dezembro do 1936. — Marina Furtado,
Praticante dc Oficial — Visto — Emanuel Nunes Guimarães —
4.° Oficial.

JORNAL DO BRASIL SABADO, 12, DE DEZEMBRO DE 1936

ASSISTÊNCIA MEDICO-CIRURGICA DOS
EMPREGADOS MUNICIPAIS

EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1936
DESPACHOS DO BR. PRESIDENTE

Augusto Amador de Sá, Joaquim de Sousa Alho, José Anasta-
cio Llssonger — Deferidos.

Rio do Janeiro, 11 dc Dezembro de 1936. — A Auxiliar da
Secretaria. Heloísa dc Azurém Furtado. Visto: A Chefe da Secre-
taria, Silvia Borges.

EDITAI, DÍ CONVOCAÇAO
De ordem do Sr. Presidente do Conselho Diretor desta Assis-

tencia. comunico aos Srs. Conselheiros que a reunião extraordinaria,
do mesmo Conselho, será realizada dia 14 (Segunda-íeira), ás 13
horas, na Casa de Saúde, á Avenida Henrique Valadares nu-
meros 101/107. , Rio de Janeiro, 11 de Dezembro de 1936. — Silvia Borges, Che-
fe da Secretaria.
PROCURADORIA DOS FEITOS DA FAZENDA

MUNICIPAL
BOLETIM N. 44, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1936

APRESENTAÇÃO*
Apresentou-se, ontem. 10 do corrente, o Terceiro Procurador

tir. Joaquim Mandim Filho, que se achava em goso dc fé-
rias desde 10 de Novembro p. p.

Por1 despacho dc 9 do corrente, do Sr. Procurador Geral, fo-
ram concedidos 14 dias dc férias ao exercicio de 1935 c a partir de
12 deste mês, ao escrevente Pedro Xavier D'Arau.io.

Procuradoria dos Feitos da Fazenda Municipal. 11 de De-
sombro de 1936. — A. do A. Fontes, Escrevente. Visto: Francisco
Jardim, Secretario Geral. /

EDITAI.
Dc segunda praça c Leilão Judicial com o prazo dc 20 dias, j>ara

venda o arremataçáo do prédio e terreno a rua Capitao JVia-
cluião, numero 67. ,
O Dr, Mario Zeferlno Barroso, Juiz dos Feitos da Fazenda

Municipal nesta Cidade do Rio de Janeiro,
Faz saber aos que o presente edital virem, que no dia vinte

e dois de Dezembro de 1936. ás treze horas, após a audiência do
geü Juízo, 110 Falacio da Justiça, á rua D. Manuel, o Porteiro
dos Auditorics trará á pregão do venda e arremataçao, ç nao lia-
vendo liei tantos procederá ao leilão do imóvel penhorado a Ber-
nardino Pinto da Fonseca, no Executivo Fiscal que lhe move a
Fazenda Municipal per eeli Io Procurador dos Feitos, para cobrança
do 4o é 2o semestres dc 1932, do imposto predial devido pelo
prédio á rua Capitão Machado, numero 67, cuja descrição e ava-
liacão c a seguinte: Prédio terreno dc um pavlmeqto, sito a rua
Capita, Machado numero sessenta e sete, Jacarépáguá, construi-
do de páú a pique, coberto de telha de zinco, feitio de chalet,
tendo na frente duas janelas, de um lado uma porta e uma ja-
nela e do outro lado uma janela; portadas dc madeira, me-
d indo do frente 4.40 c. e de fundos 8,50 c. dividido em i|ma sala.
três quartos e cozinha, tudo de chão e telha vã. O prédio em re-
crular estado dc conservação está construído afastado da rua em
centro dc terreno que mede do frente 22,00 por 88,00 de com-
nrlmento, cercado na frente, nos lados e fundos com arame lar-
pado efn pilastras dc pedra, plantado de arvores frutíferas e PC-
nuena lavoura. Confronta pelo lado direito com o prédio n. 6a de
ü. Elisia Macedo Hcrmida, pelo lado esquerdo com o n. 69 dc
Antonio dc Sousa Hcrmida o, pelos fundos com a propriedade de
Ausrusto Alves Ferreira Pacheco. Avcliamos o imóvel em cinco
contos dc réis — Rio. 22 dc Outubro de 1936 — ía) F. G. Duval
— José Alves Araújo — Pérsio Brasil — importancia esta que
feito o abatimento dc dez por cento, fica reduzida a 4:500$000.
Consta dos autos uma petição cm que se declara que o terreno
c forelro a n. Emilia Joana da Fonseca Marques. E quem o
mesmo pretender arrematar deverá comparecer no dia, hora
e local acima designados, c não havendo licit.antcs para a -sc-
KUndo praça, será vendido em leilão pelo maior preço que for
oferecido. E. para que chegue ao conhecimento de todoi, faz
expedir o presente edital, que scra afixado no lugar do costumo
e' publicado no "Diário da Justiça" e imprensa diaria. — Rio
dc Janeiro. 30 dc Novembro de 1936. — Eu. Manlio C. Giudicc,
Escrivão,, o subscrevi. — Mario Ze/erino Barroso.

MONTEPIO DOS EMPREGADOS MUNICIPAIS
CONSELHO DIRETOR' Expediente despachado pelo Sr. Presidente na sessão rcall-

*ada. em 10 dc Dezembro dc 1936:
João Silvcrio dc Santana (Proc. n". 1391); Eulalla Grunwald

veira Pinto (Proc. 1856): Jos de Sousa Lima (Proe. 1921).
Deferido, nos termos do voto do Conselho Diretor.

Arlindo de Almeida Rosa I Proc. 1663); Eduardo Barroso
(Proc. 984) •— Deferido, de acordo com o voto do Conselho Di-
retor, para o total, descontando o debito.

Ernani Werneck Passos (Proc. .1328) — Indeferido, nos ter-
mos do voto do Conselho Diretor.

Herdeiro:; de Antonio Augusto (Proc. 260) — Aceite-se a
comprovação quanto ás importâncias, tão só, referentes ao X'u-
ncral, conforme voto do Conselho Diretor.

Antonio Siqueira Calmou Júnior (Proc. 1569) — Proceda-se
dc acordo, nos termos do voto do Conselho Dirrtcr.

EDITAL
CONSELHO DIRETOR

Dc ordem do Sr. Presidente, comunico aos Srs. Conselheiros,
íjuc Segunda-Feira dia 14 do corrente, ás 16 horas, será rcaltaa-
dai uma reunião especial do Conselho Diretor do Montepio doõ
Empregados Municipais, na Sede desta instituição, para elei
ção dc Presidente,' Vice-Presidente. c Secretario, conforme dc-
termina o í Io, do art. ln. do Decreto 4.453 dc 19 dc Outubro dc
1933. J. Pir.arro Filho — Sub-Sccrctarjo.

EXPEDIENTE DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 1936DESPACHOS DO SR. PRESIDENTE
Herdeiros dc Silvcrio Gonçalves Mala (Proc. 436136) ; Her-

«loiros de Manuel Jacinto Cordeiro (Proc. 475136); Herdeiros de
Tertuliano José dc Carvalho( Proc. 590|36) : Herdeiros de Anto-
nio Teles dc Noronha (Proc. 041|36) — Deferido, noa termos dainformação. —

Herdeiros de Juão Higino dos Santos (rroc. 393130; — jul-
Rada a justificação. Prossiga-se.

Herdeiros de Jcsuino de Morais (Porc. C53Í3C) : Herdeiro;!
de Daniel Darensc (Proc. 119136) — Faça-se a* justiricaçao.Herdeiros de Adermeval Gonçalves Portugal (Proc. 239,36)—¦ Proceda-se ao desconto, na forma da lei.Celestiel Grilo (Proc. 782|36> — Certiiiquc-sc, cm termos.DESPACHOS DO SR. SUR-SECRETARIORubem César (Proo. 1500|36); Janserico Albino dc Souss.<Proc. 1725136)' — Verifique a conta corrente levantada pel;»Secção de Controle.Lidia Magalhães (Proc. 1205136) — Submeta-sc ft iaspeç&oóe saúde no Centro de Pericia Medica da Secretaria Gcrnl deAssistência.Woigrand Ferreira (Proc. 1722136) — Apresente titulo dc no-meação e carteira militar que. de inicio instruir o processo.ícaro da Silveira (Proc. 1965136; — Submeta-se A inspeçãodc saúde.José Pedro dc Carvalho (Proc. f. 1; Justino José Ralmuudo(Proc. f. 3100136): José Mandú de Oliveira (Proc. F. 262Ü36);Mário Alves Lisboa (Proc. F. 1050|36); José Crispim PinheiroCFroc.F. 2025135); Marinho Moreira I.ima (Proc. 'J904|iC) —Oomoaree.sm com toda urgência ao Montepto.José de Oliveira Galvão (Proc. F. 3313:36) — Compareçaao Montepio juntando a carta dc fiança.Mario Alves Lisboa (Proc. 1172136); .José Maturo (Proe1129136); José Siqueira (Prós 1705136;; João Alves de MoraisÍProc. 1634136); Galdino da Silva Brandão (Proc. 1674Í36) •
Aristides Nunes (Proc. 1766136); João da Silva (Proc. 1859'36) sBraz Ferreira Batista (Proc. 1850|36): Valdcrnor Maria de Sou-*a (Proc. 1826136); Eurico Alves da Silveira (Proe. 181235) Restituam-se os documentos, mediante recibo.PAGAMENTO DE EMFREST1MOS. Serão pagas hoje dia 12, as propostas marcadas doa seguln-tes números: 5.G90 à 5.691.Nenhum pagamento será efetuado a apresentação do ultimo,cheque de pagamento.Por ser Sabado o pagamento será feito das 14 ás 16 horas.Mario Lago — Sub-Secrctario.PAGAMENTO DE ALUGUEISSerão pagos hoje dia 12 (9o. dia util), das 14 ás 16horas, os alagueis relativos aos contribuintes afiança-dos das letras L e M — livro 6.

Os alugueis com mais dc 3 meses, só serão aten-didos quando requeridos c mediante despacho.
J. Pizarro Filho — Sub-Secrctario

TOURING CLUBE DO
BRASIL

O SERVIÇO DE INFORMA-
ÇÕES AOS OFICIAIS E MA-RINHEIROS NORTE-AMERICANOSO Sr. P. B. de Cerqueira Li-ma, presidente em exercido doTouring Clube, recebeu do 3r.R. F. Whitehcad. adido naval áEmbaixada Norte-Americana noRio. a seguinte carta:"Aceitai os meus agradeci-mentos pelas vossas inúmerascortezias para conosco duram ea recente visita do presidertedos Estados Unidos ao Rio dcJaneiro.O serviço dc informações no

Clube c os cartazes informativoscm inglês, colocados no edifíciomuito auxiliaram os oficiais etripulantes do Indianopolis eChester em obter as informaçõesnecessarias relativamente á cl-dado.Tudo que foi possível para tor-nar a visita agradavel, foi fei-to pela vossa admirável orfe-a-nização, e as cortezias cster.di-das foram grandemente apre-ciadas.Rogo comunicar nossos sincerosagradecimentos àqueles mem-bros da vossa organização quetomaram possível tão grandeêxito. — (c.) n. F. Whitehead, jadido naval á Embaixada Norte-Americana".

CAMARA MUNICIPAL DO

DISTRICTO FEDERAL

Ia LEaWTWtT-AltNO II
SESSÃO LEGISLATIVA EXTRAORDINÁRIA

Acta da 22a Sessão, em l i de Dezembro d« 1936
FRESIDENCIA DOS SRSV. ERNANI ÕÀRDÒÍ30 VTrtTn-ppir«TDENTE n|M MOURA NOBRE, 2o SECRETA-RIO, E 'FLORI ANODE GO'ES, 3? SEORTARIO .
suWta'do^apresldente,aconvWa ^IÉÍ i^^Nobre?^S^tarfõ
de ^°e2®°Sec° etários. 3° Wff.

Procede á chamada á qual respondem os Srs; .Veivndnriko*Edgard Roméro, Moura Nobre, Ádalio, Reis, Azevedo Santos Cèl*so Magalhães, César Leite, C app FUho. Coríéa Wra &tande Góes Heitor Beltrão. Jansen MullerTja^ irSjo joS^oboRocha Le&o, Ruy Almeida e Tit-o Livio- (16). *
„„„,D?ixa5,am de responder á chamada os Srs. Vereadores: Er-nani Cardoso. Alcêo de Carvalho, Alberico . de Moraes,- AttilaSoares, Auipsto Alves, Caldeira de Alvarenga, Eduardo Rlbei-ro, Fernandes Dantas, Frederico Trotta, Henrique MagffiolI. Je-ronymo Penido, Jorge Mattos, .JUlio Lima e.:Roméro- Za^der (14),

Havendo numero, é aborta a sessão.
E' lida c approvadà a àcta da sessio anteriói.-
(Comparece o Sr. Attila Soares)
O sr. Io secretario (interino) procede á isitura do-seguinte

EXPEDIENTETelegrammas: , ¦

,g° Secretario do Presidente da; Répública — Accusandò orecebimento de um telegramma dest^ Gamara, e que tomaráas providencias ncUe contidas. (Sctenic).. •¦¦¦
Offjcios: .

10 eí-JSP? — Da Caixa. Econômica — Agradecendo ao Sr;
reador THo Lh-ioe.n\0Jc?en^i)C. ^«-^10 567: do. Ve-

N. 2667 — Do Prefeito — Enviando ao Sr. í" Secretarioresposta do requerimento 145|36 do Vereador TI to Lívio.(De-se seienexa ao autor do Requerimento).
A imprimir

Í936 — REQUERIMENTO • N. 6õV .
Requçlro que a Mesa, ouvido o plenário, officie' aò -Prefeito

?1?1u?xfrci.ci0, Para que interceda junto, a The R16: de JaneiroLiignt & Power no £entido do . que mande completar a iluminaçãocijiru5 pomlngos Pirec, cm . Terra Nova e bem assim a da . ruaAdherbal de Carvalho (antiga Mendonça), no n\» mo local.
Sala das Sessões, 11 d- Dezembro de 13S5. — Janáen Mtíller.
JucTiricAçÃo: — Da tribuna,

10S: — REQUERIMENTO N. 633
Considerando que o VI Congrcc^) Nacional de Estradas dèRo-Jagcm dispertou grr.nde interesse em todo o Paiz;Considerando que es se certamen foi organizado pelo Automo-

ycl Club do Brasil sob os auspicios cíò Ministério da Viaçáa eOoras Publicas:
9°'^icl3rando que ao meemo compareceram dèlegacôes de ea-tldadcs tcchnico-scientifiças, de firmas interessadas, dos governoscie todos os Estados, de varias Municipalidades, inclusive a Pre-leitura e a Camarà Municipal do Distrlcto Federal, de variasrepartições federaes, etc.;Considerando que muitas conclusões desse Congresso dizemcie perto com os interccrcs cconomicos, sociaes e administrativos doDistricto Federal:Requeiro, ouvido o plenário, a transcripçãò. nos Arinães dasconclusões approvadas de 15 a 24 de Novembro de 1936 pelo VICongresso Nac-onal dc Estradas de Rodagem c constantes da Se-jjarata annexa do Boletim do' 4o trimestre de 1035 da Inspecto-ria Federal do Obras Contra as Seccas.
Sala das Scs:õcs, 11 do Dezembro dc 1936. — Tito Livio.

PARSOER DA COMMISSAO DE FINANÇAS AO PROJECTON. 323. DE 1933
conclui: TELA .UTROVAÇÃO po TROJECTO N. 223, DE 193S •

Conaid«raHdo que a isenção de impostos de que trata o pro-.lceto n. £29, do 1C36, beneficia uma classe dc operários de pou-co.s rsouisos;
Considerando que não é dc vulto a isenção a conceder.a Commieoáõ do pereeer que seja approvado o projsctoli. «29, dc 1936,
Sala das Commls.wes. 11 de Der.embro de 1636. — Aialto Reis,Presidente — F/cderico Trotta, Relator — Caldeira dc Alvarenga— Fernandes Dantav.

por 11. 14 °|°— deflclencla ctaa que provem de haver contribuir)-tes que pngam nquelln taxa de 18 °|° o outro» apenas a dc 10 °1°,
taes estudos foram confiados a um techn'co• ° P°^* com "cálculos atuariaen, calculojteennieos . que se prec.sarA o que cada contribuinte de\\? pagar.

LÍi^«riiJS.rR .nenhum facto occorreu tio Montepio que pu-fcrisivelnielite. a Insustentável situação patentea-
ilí? £cln\a referidos. Da inclusfto dos mag^trades c ou-

5 » . ?^° lDca1' ?m 1934, só uma insiprniflcanU
orínl? í i c 0 La}:n "?Wla. é admiravel. A dlfferença
bon^eri?a instituição ° qUC co"tlnuou- PolB- ft ameaçar a
SaSFSU se fe' nuer «alvar o Montepio do descquilibrio JA .conhe-n Auc,i'er® arrastado. 6 preclso unifor-
saeii a taxa (ln^ eontrlbuii;6eB men-

;e_.clleSftr' porém a tal convicção não parece que se-iam necessários' novc« cálculos,'novos estudro; são de tupor bas-tantes os que existem, e acs quais se referiu o proficiente critico
iHmm'rL°'',,Sn [or?ra; como Ja dltse, feites por um tcchnicoIdoneo.- De vacillar.. hoje, em ¦ recebel-os. .viria vaceilàr. amanhã,em acceitar quaesquer outros. E nunca se daria um passo emMdvaKuar<I&'-dos interesses do Montepio. Taes calculcs, taes e£tu-
SSUcustaram grande eomma. ,e ,'Já -vieram, officialmenté, A Ca-c^Bla# e<5 esliâo certoa,:-quaesquer outros que também, oejtejam nao de apresentar os mesmos resultados. Se náo apresen-tessem, • qual seria o errado? E' de crer que a Camaira, em mate-ria . tào^especiallsada, nao pudeíee dccidLr, dc sciencia própria,como-armtro. .

*?¦ r®dVu'/ntão. & este dilema: ou a Camàra não ooh-lia nesses trabalhes, coi nao ha necessidade de nenlium outro
2°— Inexlctehcia 'dc Jota correspondente aà augniènto da•; v *pensão: •
E'- procedente o reparo. Se a qualquer augmento üa -pensão,ou por promoção de funccionaric, ou por melhora de veneimen-tos, Bempre correspondeu o pagamento de joia, não se-lhe poderádefender a glosa em nenhum outro- augmento. Não se deve ccn-siderar a Joia como uma superfetação, Se é exigida. 6 por sernecessaria. ó por fer parte dos. recurso^ econômicos com qua con-

ÜwíLunS? -r° Montepio. Nao e. pois, razoavel augmentar as res-
Indispensável5 ' Ci 0 mcsmo passo, privai-a. de uma renda

3o — Iniqüidade para com alguns contribuintes tio pagamento, ¦ > jjj. . d03, coniribuiçõc-. mensaes: • "
No Montepio,'.ha, como bem accentuou o eminente ceiisòr doPíojeoto, dois grupos de pensões instituídas. Num ellas são,' -nomáximo, de 30pf000 itiénsaes, e no outro vâo até õOOSOOO tambémniensaes. Para as do primeiro grupo, duas são as taxas de con-trlbuição mensal - a de 10 °f°. para as instltuidas pèr coiitíl-
í ja,- £L1l °os' e a de 15 I para as instituídas pelos modernos..„. Admitta-se que. jjara o augmento da pensão, se tivesse dedobrar a contribuição mensal, e. logo se apanhará que, paraobter o mesttío. -o -mesmiesimo beneficio, certos contribuintes, pa-gariam^ mais. 50 °|° do que os outros. Exemplificando: dois con-wlbuintes —¦,uni, antigo (ccntribuicão de 10 °l°), e òuti-o. moder-no. (contribuição, de 15 ?i°): pensão mensal maximá —'3009000.Para- que -cada uni pudesse :eleval-a ao dobro teria de pagar,mensalmente, o primeiro mais 30$000, e o segundo mais '453000

.rMas ,nã° e eesa. a única desigualdade de tratamento que re-sultarla. da. aplicaçao. da medida como foi pròjectàda. Tome-se,agora,, o. segundo .g-rupo das pensões, e delle, uma. de õOOSOOO,V^r-se^a, jogo, que o respectivo ccntribuinte,. que paga,: actual?mente, 5_0?000 _pqr mez (10 °|0),.-pois todos os contribuintes desse
ípupo-eao antigos. • teria dc pa^ãr mais 50^0 pelo augmentode, somente., mais 1008000, visto que só até -600$000 é que, ho Pro-Jecto. pode a pensão mensal, ser augmèntada. 'i--' .A 5isa Pasmosa. desproporção entre 30 pàra 300, .46 ainda para.300.,e oO para 100 e que se iria. si. como ¦---ü?™

c r:to. f o ri !-:',r."\r-;da projuidgBçÃo dtlls/ú/fta mf.nUirconír.ncn:.;.
Alt. 2' — O Corque riu-.5®rircês .tí? .u.iw t:o R:nelln, dc r.cco:*do cc-i v'"0

te, c*' !'"."o c'?#S3 d'us contado*nu ¦;u; c-i que Bí: cn-
rn •• vj'."

a) - pinsJo bdcVx.voTiá|x.n-ui. flxcda .para cçsda c.:

o c. r n 1rA. parav i M.uibijiei, ai b'.i-r.Tontvpic, incluncio' "i.c'-, rj c?q;ulrit.c:a 'J.3 dj p:rí*Rj ma-

"s contribuições obrigatoriae a
i" •— Falha das reversões:

•er o reza o projecto, pásías-' dobro das. áctuaes"..

• A rever,sâó das pensões conio se pratica, aotuaimonte, e "o
projeto conserva, não é razoavel.'claroyque.;a;.pensão; a- Um só herdeiro, pensão qüe nè ex-MngUe por niorte delle, onera muito menos o Montepio do que apensão- a mais de um iierdélixi, pensão que hão se extingue por

/ e delles- antes se transmitte aos sobreviventes.Todavia, entre :a contribuição pára a primeira e a contribuiçãonara a Rptnmrfií. nãn ho rHffrtT.oi-.oo ~ . -1 ,.v_para a segundá não ha differença. Orá, ce a- maior entis deve.sempre_ corresponder maior compensação, a da pensão revereiveldeve^nao ser. a mesma quê a da petisão irreversível.A parte revertei tem» pois. dè.ser considerada como nòvapensão instituída. E. na realidade, não -6 outra coisa. Mas a hv-potnese da reverslbilldade, não sendo verificável t-enão após ámorte do instituidor da' pensão, não sc justificaria que constituis-se aleatória sobrecarga.
¦ o problema que um desconto (aliáa pequeno), no pa-gamenvo das-pensões com direito a • s.; prolongarem em segundavI, a": consegue -re:olver. deixando aos contribuintes inlciaes acontriBulção. a - que- ja -estão obrlgadcs, para as' pensões em geral.£ejam ou -nao, de facto, reversíveis, e creandò outra p2ra as pen-sões recebidas com-direito á.reversão

50 — precarícdad-c de deis dos auxilies consignados â caixa doMontepio {jogo c riqueza movei):
E acceitavel a condemnacao de ambae ;ps£ss. verbas. Do pontode vi&ta constitucicnal. a da rique.3a movel: do "ponto de vi^tamoral", a do jcgo. Ambas. repudiaveis. e nenhuma, indispensavel.A Orinisira IS, fulmJllftfln. Nnn co'^Hftri nit*'.nnui_'

1?36 — PROJECTO N. 236
MAMBA C0KTAH O TEMPO Dr SERVIÇO Otn: W3ÍSCIOKA, PARA TODOS OSrr FEITOS. Ao FuATICANTE Br OJTICIAL DA DlRECTClUA DE SEGURATIÇA.Cvno de Ealles Abkeu.

Az CoMMiasõEs RruoiniAf:
Cohniderando que lhes foi presente um requerimento de Cyrocls Salicc Abreu, praticante rie official da Directoria de Seguran-ça. solicitando a contagem, para todos os effeitos, do tempo desvrvlçò dc 14 annos, 7 meacr. c 13 diis, que prestou, de Abril deIDIO a Junho inclusive, de 1913 c de Agosto.de 1913 a 30 de No-venibro inclusive, de 1815, como escrevente razista, primeiramen-te, o r:»poÍ3 como cscrc-vento juramentado, de 30 de Novembro de1915 a 27 dc Novembro dc 1916:. dc 30 de Novembro dc 191G a19 de Janeiro de 1918 e de 21 dc Janeiro de 1918 a 8 de Maiode 102>, no 7o Officio de Nota», na 2'- Pretória. Criminal c na2" Vara Pericial desta Capital, conforme certidões annexas aorequerimento;Considerando que o antigo Conselho Municipal e a própriaCantara, por actos legislativos cspeciaes, tém mandado contar otempo de serviço nas mesmas condições e para todos os effeitos.conforme se verifica no decreto n. E2, de 17 de Junho do 1935.abaixo tvímscripto;Considerando que o mencionado tempo dc serviço foi pres-tudo r.:? repartições piiblices federaes, com séde neste DistrictoFederal o está compro-,'ado, mediante documentos, pelas mesmasexpedidos:Opinam r„? Con\mlECõ:s Reunidas pela approvaçáo do sc-

gulnte projecto (ie lei:
O PODF.R LEGISLATIVO DO DISTRICTOFEDERAL D;cheta: V— '

Art; Io — Seja contado, para todos os eíísiioõ. ao praticantedc offtciç-.l da Directoria de Segurança,'Cyro de Salles Abreu - otnnpo de serviço de 14 annos, 7 mezes ,e 13 dias, que-prestou-comoc- ercvent: razista. primeiramente, e depois nomeado, como es-
cvevcnlc juramentado. 110 7o Officio dè rfot?.3, na 2" Pretória Cri-minai c m 2r' Vara Federal dest<i Capital.Art. 2o — Revogam-ce c3'disposições em contrario. .

Sala das Commissões. 11 de Dezembro de 1936. — Clapp Filho,
Procldenr.c — Henrique Kaggiolt — César Leite — Jaymc AraújoJancen Multe- — Adalto Reis — Ruy Almeida — RoméroZamler — Heitor Beltrão — Corria Dutra — Rocha Leão — Fer-nc.n'i'.i narlas — Tito Livio — Josc Lobo — Azevedo SantosCaldeira dc Alvarenga. -

DEcr.nro ». 62, m 17 m Jcirno de 1936 ¦
"Artigo unicc — Ecrã contado para todos os effeito3 o tem-

po de serviço prestado pelo Dr. Antonio Dormund Martina, mc-
díco da Assistência Municipal, no Governo Federal, nos cargos
de pharmaecutico do Hospital Nacional de Alienados e auxiliar
dc 1" classe do Laboratorio de Serviço dc Fiscallsação de Lolte
e Laticínio? do extineto Departamento Nacional de Saúde Pu-
blica e como Intendente municipal, do trienio 1929-1931. tudo no
total de iícz nnpos. onze mezes c um dia de trabalho, revogadasas dtrpa;Í70Cj cm contrario".

1236 — PROJBCTO N. 15B-A .
(Substitutivo)

ALTERA O REGCLAMEKTJ na MOHTEPIO DOS EMPUSCADCS MOTtCIPAES, E
DA* OUTRAS PROVIDENCIAS

Retirada da ordem do dia, a requerimento do Er. HeitorBeltrão, voltou ãs Ccmmissões dc Justiça, rie Finanças e de
Assistência o Projecto n. 158. de 1936. . .Pela approvação do requerido, manlfestcu a Camara sua con-
cordancia com as alegaçõe: do requerente, as quais têm as Com-missões, ipso Jacto, o dever de examinar.

Os defeitos que o illustrc Vereador apontou no projecto. eas Comtnisaões reconliccim como de indispensável correcçfio,
podem ser, asfim. articulados c commentados:

1o — Fa7ta de uniformisação da tax, das contribuições men-sces em 15 °|° do valer das respectivas pensões:
E' jufta a critica. Neila se diz que estudos teehnicamente fei-

tos sobre dades colhidos ató 1933 rr.cstram que. pp.ra garantiada cstabilide.de do Montepio, o pe.iamcnto das ccntr.bu^côfts men-cr»«5 deveria lzv vniformisíido na mínimo de 15 0 0 do valor men-
tal dito rcspecaíw pensões, m<i> a taxa aetual, cm m:íia, orça

vhia moral, também é condemnavel a dotação proverSsnte dounposto sobre_ bebidas alcoolicas. que o projecto consigna e asCommiesoes nao repeüem. Ambas incidem, 6 certo, sebre a ren-da do vicio. Entretanto, se uma sc origina do proposito de incre-mçntal-o. para'suppcstos effeitos de turismo, e tira do jogo gran-de proveito pecuniário, a outra, ainda que com, lucro, vem de in-tento contrario, o de. por meio de fort : taxação, encarecer o con-
5P"?0-?35 bemdas alccolicas. para tornar a, embriaguez mais dif-ficil, E esta e que é immoral no uso de taes bebidas» mas. feliz-mente, nao lhe é. em regra, o objectivo.Para o fortalecimento, para a prosperidade da Instituição,para amparo desta cm casas de emergencia — supprimido oart. ... cujas verbas, ha muito, deharam dc écntribuir para ofundo do Montepio, em troca da subvenção annual de 400:000$000concedida pelo Decreto 4.943. de 3 de Julho de 1934 — são còn-tervadas rendas dae outrás verbas, que não soffreram impu-gnaçao.A Camara. em sua alta sabedoria, resclverá. porém, se aeconomia municipal suppcrta. agora, esse peso ou se ccnvemtvi.nsferil-o para oecasiao dc alguma folga.

6°'— Vicio de rcdacçâo:

cW T T r *.
:•*C Vw\ a-j c

r! "PWcj; e*H Joaèop.-«$ remodeladas:
nic!paca. cr..::v. l: morada para cr, cmprjgatíoa mu-
em &
Fuí.f iStenfa™! % /S^S5|C^eM; bcnl 'i0310 da renda da

~.'Respeitados au conàlècaçiftí actualmentc feitas po-Kr funceirner.os mujiiclpa:a em fsv&r rio Montepio c instituiçõescii\crta.% ficam vcoc.daj, d'or& r.vantr,• novas ronc^gnaçôes que in-teresEcni ài tmportenciej r~:e: a auamonto dc veneinientoapor majoraçco. ou premorjão.Ax.t,.--C'J — Revojam-ce ea- tUepobUp&s3 -cm' coalrain.
Sala das Coramiseões. cm 11 de Dezembro de 1936, — ClanrtFilho -r-, Presidente e Relator — .lansen .Mullcr ~-Her.rque Maq-gioli -r- Corrôa Dutra — Jayms Araújo Josá Lübo — Caldeiradc Alvarenga .-r- Cocar Lsitc — Fernandes Dantas.
E' lido e ssm debates c.pprovado o seguinte RequeritnentOin. 657^ do.Sr. Corrêa Dutra, sug^erindo. ao i3r. Prefeito a auc-pensão .da.ordem que determino-j o-feehácieiito- das cassa de avejc ovC3 acs dcmtnccia e fcrledce.

. O SR.PUPMOEJíiü- — tesníiàiia. a leitura do Expe-diente.
4»»ífs;síff-£ft er. CísssoíSo éo lie<tusrtexz:9. «..CS2, d: 13S5.
Ò Crt. RUV AÍ.MEIDA —; Sr. Pre£idonte,..p:ço a. y, KX'qusme taça chegar is tB&aa o tolegrcnima do. Sr- Presidente da Re*pubUea. cm.reípm,ta no. que esta Casa. .dirigiu a s.. Bs. .(.Pausai5r. Pr.csldvnte, inetu collegas, quando, desta tribuna, declaielque o meu fito pratclpal. pr;pondo que a Camara da Cidade 'i;rj

dlrlgiis&e .ao. rnaia alto magistrado da Naçào, «ra.o dc provar qváS. EsV não tinha .conhecimento dos desmandos, praticados, peloPadre Olympio de Mello, na Prefeitura c não me enganava. ^Desde que cs representantes -da' Cidade, appellaram .para o Sr.Dr. .C-etuüo. tepsas, a reeposta ní.o se íea esperar c aqui està.

Lê-se r.o projecto que. , . . - - - , - a peneao moncai", "será, na-formar.a íegislaçaq em vigor, oe 6005000 no; máximo'?. Ora, o máximo fl-xacio na legislação em vigor, c outro, mais balxó. Logo, rui fôrmade tal legislaçao, nâò e possível que a pensão suba a 600^000.Deisc-se, porém, a interpretàçfto litteral, e passe-.se ã'inten-c.onal. O que o projecto pretende é que. lia legislação cm vigor,o máximo da pensão seja elevada a 600§000 mènsaes. Nem assimso lograra absolver a redacção. Poucas, pouquíssimas são as pen-sopa instituídas supéricrés á 300$000 menóaes. Este ê, pois. omáximo c:m que se teni cie argumentar. Ora. "na fôrma'da le-giâi.açao em vigor?-, aos contribuintes còm ordenado de 6OO$0OO,
^tlcnhum lucro viria do projectadó augmento. porque' na forma, dessa legislação, sendo a pensão Instituída egual ámetade do ordenado, nèo poderia eer de mais ds 300$(K>0. Só oaordenados superiores teriam beneficiados. I-og^, proteger os gran-tíe3, sem cuidar dos pequenos.

Evidentemente, nada disso foi o que ac quir.. mas. innega-velmentc,* tudo isso e o que se colhe na redacção do projecto. c«er. mantido, para que sc não prejudique o louvávelcbjeetivo deste.
'Não fieoii eni uma cata de defelto; 0 arguto diseutidor dò pro-jécto. Fez tánibem trabalbo constiuotlvo.' Indicou as rièeèssariàacondições a que o • genero-;o proposito de dar maiór amparo aviuvas c orphacs deve áttender, para que mereça a appriva^ãoda Camara.-Todas essan süggcstõcs éeràõ aproveitadas no substitutivo comque terminara este parecer.
íilas ainda p::ecl.;r.m as Conmiissões dlsír:quc não vêm nenhu-ma conveniência no adiemento dc tun benéfic o que tòciós julgamurgente, nem necessidade dc pre.vià consulta ao preálmo»o e res-peitavel Conselho Director do Montepio.Não 83 trata d euma rçfovmá''radicai. ESsa é que deve vir de lá.E a Camara fica-Lhe á e;pera, não obstante todas a.'j anterioreatereni sido dc iniciativa c elaboreç.ão do. Conselho Mun'cipal. no-tadamente a ultimaj era que te estabeleceu, para cs novos con-tribulntes. aquella tao citada taxa dc 15 °|°.
Apprcvado, o projecto não ficará dispensado da cabia colla-boraçno do Conselho Director do Montepio. Terá de Ir. ?. se.ncçàodo -Prefeito. E esse Conselho será, então, ouvido, para que a sua

pvcvèitosa experiência aponte quaesquer defeito que encontre notrabalho cfa Camara, e devam ser.vetado'. Abreviar-se-i, aseim,o andamento dè um caso que não tolera delcnga.

Posto isco, tão as Commissões. reunidas, de parecer que, emsubstituição do projecto n. 158. dc 1036. seja epprevado o eeguinte:
O PODER LEGISLATIVO DO DISTRICTO FEDERAL DECRETA:

Art. Io — O regimen das pensões c contribu'çõe6 no Monte-
pio dos Empregadoo Munlc'paes obedecerá ás-oegulntes disposições,sem prejuieo do que no respectivo Regulamento aetual cem estasíôr compatível: '

a) — Ate ao máximo de 600$000 mensaes, qualquer pensão jàinstituída, ou que sc institua, cm favor de herdeiros, ou legatariosdos contribuintes obrigaterios, será igual ao dobro da importância
que lhe é. actualmente, consignada;

b) — Qualquer contribuição mensal c-brigatorio £*rá do -valor
de 15 °|° dò total da respectiva pensão aumentado;

c) — Cada contribuinte pagará mate, dc uma só vez, e dentro
de 30 dias ccntadcs do deste decrcto. cu cm 12 prestações men-
uaeí) de Igual valor, ininterruptas, desde o d'a. da lmmediata con-
tribuição mensal a que esteja obrigado, uma Joia, na razão res-
pecttva dc 18. 27. 35 cu 45 décimas partes do augmento, para os
de idade até 26, 35, 44 ou 49 annos. c na dc mais 1 °i° do máximo
dessa joia per cada anno a mais de 49, para os de idade maior;

d) — Ô3 prazos a que se refere a disposição antecedente po-
derão ser prorogodoí», de uma so vez. até ao . dobro, pelo Conselho
Director dò Mcntepiò. em caso6 individual: dc equidade, c a re-
querimento'do interessado; ... .....e) — Os herdeiros ou legatarios de contribuinte fallecldo an-
tes de integrado o pagamento da joia só terão direto ao augmento
da pensão, depois de descontados deste as prestações cm debito»;

/) — Do pagamento das penróes augmentadas e das que £«
instituírem serão descontados 5 °]°. mensalmente, nos casos cm
que haja direito à reversão:ni O contribuinte que sc aírazar cm qualquer pagamento
mensal terá dc fazel-o no mez seguinte, com a multa dc 30 °|°,
ou no outro subsequente, com a de 50 °i°, sob pena de exclusão e
dc p-rdi autemat ca das contribuições ja paga.', c do direito á
pensão líutftuiáa. eüida que não augmentads:

h) — Os contribuintes que olico»"d27cm do dispõe to neste de-

CLendo): ,'.•jPrjsldents da. Republica determinou-.-,;.-, conimujiicí.v-vcjtomou melhor apreço appello essa Camara. lhe transrnittisteatelegramma hontem c vac í-cecmmendal-o com todo o. inte-• reis?, consideração Prefeito interino .D^tricto Federal'.'.
O que 'acabo dc ler c m?b urna priva dc que.o-Sr-, Oi; mp:jde Mello. é$tâ agindo por xua llvrs e;:ípc«tanea vpataíc.. Fíea,aosim, dest.-.uida .de uma .vea,.O 5ír Moura Nobre — Ainda ha duvida.i dc que S. Es. citei*agindo por sua livre e expcnte.riea vontadçy  .O Sr. Ruv" Almeida — ...: ésta-bajlelp. meu çr>-ro csjiJcj-i.S.'.

Vereador' Moura Nobre, que o Sv. Padre Meilò espalhava, cie qd'>agia á riíandó do Sr. Prcsidehtc (la Republice, nüo c verdade.
Queip q desmente não eoü cu, não é. V.. ijera^ neaVam. doanesses ccllegas: è o prçprio Sr. Presidente dr- R«p^'e'3ca.' ; • ¦¦ r-

Ó~ Sr. .Áíoura Nobre — Posso alfii-mar a V. Ex. cie que. n Oo-
nego .("'ympio-.de Mello nunca trouxe á .baila, o noir-.e iò Sr. Pr;-
sidente dá Republica-, nestas demissões  .-• «

Q.Sr. Jancen Mullcr — O Sr. Olympio de Melio. c:-.i tuJa di-
que está seguindo a orientação do Sr. Presidente da. Republiop,

O, Sr. Ruv. Almeida tt- .Quando eu. mantinha. relaçõii .com o
Sr. Olympio. dè Melk). S. Ex., varias vezes,. .daclarou-rmciíqiie rgi.i
de aceôrdo com ó Sr. Presidente da Republica, còm õ -'Sr. >M.-
nL':tro da.Juítiça e com o Sr. Chefe cie Policia. «-

Quanto-ã part-e referente ao Sr, -Presidente da Republica; ejí.i,
provaclo scr-uma inverdade.

liífelizmente, Sr. presidentp. a. minha =vo» ,nab. n:j. perralfts
qüe continue na ¦ tribuna por mais tempo:- ent-rccant3.->.;-.ú3 de
ler umá-das muitas cart;s que tenho- reesbiclo,- -tle-. e-pplauipâ;
epplauscs. alias, que r.éo mereço... •

O Sr. Celso Magalhães — Não apoie do.
O Sr-. Ruy Almeida —^ ..; porque -não- estou -irnC.o d.çssiihpe-riliando criteriosament-e a minha mtsçâo dc repreientante cia C;-

dade — • lembraria a todos os ciemittfdos, a todes aqüetes tjua
se viram-privados do pão dc cada dra.-que- se -turistassm-
Sr. Presidente da Republica, para- que S. Es:, putíer.ée' veriSicar
que não ha cxaggero quando• declarei que mais de dw'mil-em-
pregados iám ser lançados, á miséria. 'Si 'todos esses •cidadáca sedirigirem, como espero, ao mais alto magistrado tia, Ni^ão..- coínmais rapidez, estou certo, deixará s. Prefeitura o Sr.. Concjjo .O»jsnr.-
pio (te Mello. Aqui está, Sr; Presidente,* a carta a que me rc-
feri: (lendo) 'r ........ %..'¦'."Rio; DéÉenibi-o "dè 1936. — Sr. Vereador Ruy 'iUmekifi:

Eu. soii um daquellcs a quem-o padre-prefc-ito-interlno aüeoi,
de tirar o trabalho. Tirando dos rrteus braçc-3 o trabalhcr lio-restó ccm que .sempre m-s esforcei'para ganhar' a' vida', riuni-
mómento de difficiildadcs para todos aqiicles que vivera do
seu esforço honesto, ellc trouxe- a miséria para o meu laj. 'S
por .que' essa crueldade, Sr. Vereador? Por que csra-.miséria,me àítirigiu-?- Porque — diz o Sr.; padre.-pre4'o*tc-iniiçrihoha entre cs funccion'ario.3 e empregados contraciadcs da Pr?-feitura plguns qu.c não trabalham. Mas então is:o c motivobastante para arrancar o pão da beccá'de 19.003 pv&icas?Dlz élle que a Prefeitura lião agu=nta a despesa,-com oa .-cpntractadí)S. .Mas conio pôde ser isso. se 05 inipwtcs, qúiaté .agora.o povo tem pago, longe de ciiminui:', ausmau-..'.-•ramí Se a renda da Prefeitura não basta para patíar acs.seus empregados, comcae o exemplo de .cima: ccv.é;n-so c-s
ordenados dos altes funccionariO;'. diminuam-so es i'&£p.ip&supérfluas... Mas coiu-iderar supérflua a despesa-qüe'
para pagar o trabalho lioarado de 10.000 pesspas. que ou
noite para o dia vêem a miséria entrar ;:c: /.:vs !crr.<-. à a
pior das-injustiças, a maior das crtsekaúea. o nni.j ados crimes."Como chefe de família e 'como.homérn .í.j.j .'.-rnphr aura-
pria o seu dever trabalha.ndo honradamente, c msvcstntío ,:cioseu trabalho o-dinheiro que a Prefeitura lhe dava, appoio ..J
suas palaM-as e a de todos os senhores Vereádoic j qüe is.-aãiCamara defenderam o pão dc nostos ¦ filhos.. • Esse Saüerdúta
quo não- comprehende o que é uma criança com fome si.»
lar de um homem desempregado, não pócie faiar cri ccn.-
ciência nem em cumprimento do dever. Só urna ciosJúipa;
ellc tem:'a-inconsciençia. Mas isso-será -desculpa suficlenid?.J
Para mim, não é", Sr. Vereador, porque .quaciquer q.ie- sej.a -i,
as'palavras do Sr. padre-prefeito-interino. cu vejo r.a rn iih.i.
frerite; na minha mulher que chora c no -m-eu filho que !>--.!ocomida, a resposta viva para os argumentos merlos do no^s-j
carrarco.Sr. Vereador Ruy Almeida: um homem, nesta cidade,-.,
acaba'de' decretar a fome em 10.060 lares. Esse -hsm-írn «•
um sàCérdete c ocupa infcèrinamentj a Prefeitura da-capital
do Brasil. Esse hemem re chatíia Olympio dc Mello. Er. 7c»
rèádor Ruy 'Almeida: os homenss que vivem rio trabalho ho»
néstó; é. quó süstentam dignamente sues famílias, nf.o esq r.-
cerão esse nome.

Lutando p:la nessa volta ao irabaUio; vós e os vossos
dignes collegas podeis eit.ar Certa; Cli que nesse momento erir
-cámaes a consciência popular, que unanimemente açç.tsa 9
Sr. padre-préfeito-interlno de carrasco de 10.000 brátüielróa,
cáúsador. aa miséria, responsável pelo desemprego, inimigo
das crianças c das mulheres, inimigo da família brasileira.

Sr. Veread-or Ruy Almeida: se a minha palavra dc lio-
mcm. .honrado" .ainda constitiic penJior' dc ' segurança no hio-
mento em que. a deshenra e a vergonha cobre a capital do
cio Brasil, podeis estar certo de que. o nome da um homem
não será. esquecido: o nome do Padre Olympio de Mello.

. Pela felicidade cie meu filho, pèla hoiira, de minha-fãnii-
lia, cu juro: o castigo rão tardará para aquclles qúc fazem,
do poder uma arma contra os- que trabalham. .
Sr. Presidente, o meu amor á responsabilidade obriga-me *

destruir a asslgnatura ¦ dc quem confiou cm mim para esse desa-
bafo (UiMílisa a parte a qiic se refere). Eu. destruo a assigna-
íJra. porque-estou certo de que o Sr. Vigário, dcante dc tant*
ousadia, deante de quem reclama com tanta impertinencia —
dirá ellc —o pão pára o seu lar, naturalmente, não satisfeito co:n
a desgraça lançadá, mandará nggrcdir pelos seus capangas ossn
pebre mif.sivista. Foi essa a rasfto por que cU*í>truí a assignatur»
de quem confiou cm mim. (D.) j. .

O ¦ SR.: HEITOR BELTRÃO — Sr. Preiidcnte. acabo dc ré«
cebcr a seguinte carta, relativa a um trecho do discurso'em que>aqui combati o projecto '201.' Jú' meu dever-do cthica lér* a carta
a que me refiro.

(Lendo):¦ ¦ vRlo dc Janeiro, 10 (í: Dezembro de 1938. — Exmo. Sr.
Dr.-Heitor Beltrão, M.D. Vereador Municipal. — Cumpri men-

tos respeitosos. Cremas que, somente, por desconhecimento
de causa, o eminente Vereador a. quem temos a. honra de
dirigir estas linhas, fosse levado a fazer um Juízo desarrazoo-
vel na- sessão do dia 7 do corrente, por oceasião da discussão
do projecto n. 201, contra as medidas que visam melhorar a
situação dc alguns funccionarios que sempre .souberam cum-
prir-cs seus deveres c conseguiram, cm curto prazo de tempo,
organizar um doo serviços da mais alta relevancia para a
Municipalidade, "

Queremos referir-nos aos professores fiscaes do ensino
particular de cujo quadro, com muita honra, fazemos parte.Lamentamos que as defesas apresentadas, nessa oecasião,
ao tllustrado Vereador que trouxe a queitão. aos cSebal.es, de-
fesas' altás feitas por dote outros não menes iUustrado.t com-
ponentes desta Camara, não desfizessem os seus argumentos
contra os aUudidos funccionarios que. na sua maioria, con-
tem mais de vinte annos de serviço, prest3dos a bem da lns-
trucção publica municipal- A auegação, partida dc V. E-\\,
de que essa gente vac ganfiür 15 contost emquanto os dire-
dores de escola vencem 14:400*000 e a suppcslçào de quo
esses rapazes, por leLs futuras, passam ser. preterindo cs. di-
redores de escola, promovidos a superintendentes de ensino,
ism o merecimento c o direito que lhes pormittissem tal
prêmio, além de injustas são v;-atorlas. E. por assim, jul-
garmoa. principalmente quando nos encontramos entre oj
attingidos pelo conceito desfavorável de V. Ex, pedimos li-
cença pera nprcsentar-lhs aljunô c^clarecimcntcò sobre o

¦ aLzumpto.
Os profesEores fUcaca do ensino particular, do quadro

effectivo. são todos professores diplomados pela antisa Es-
cola Normal do Districto Federal, tém largo tirocinio na
Magistério Fublico e foram tirados do corpo des dlrectorea
dc escola — ex-professores cathedraticos — a cujos poetes
elevaram, passando por todas as categorias dc classes de então
(adjuntos dc 3*. 2» e 1». e rcçentc interino d: cvcolaV. na3
quaes sempre prestaram, com dedicação c entuíiajrao, -ccf»
riços bens c rc:onhecidcs á causa do ensino.
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Foi por encolha e Indicação dos antigos inapectoreí eeco-
lares. hoje superintendentes de ensino, que a passada admi-
nlstracão os designou para os cargos que, ntualmcnie, «xei-
cem Junto a multas centenas dc estabelecimentos de ensino
particular, onde a sua atuação criteriosa tem sido louvada e
acatada, com a maior consideração por parte dos seus dl-
re°"Nâo s&o,r°portantc>, rapazes, como íoram d'adc* no do-
correr da discussão, nem íuncclonarlos novos e Inexperientes,
mas se^dores antigos da Municipalidade e chefes de família
aCatãrflsCcarefPdtaednTlnrPa°rí!CcSfaCl-C-foram os organizadores
prlncipaes do atual serviço de fiscalização do
dc Inicio prejudicados nos proprios vencimentos, porquanto
não receberam, durante largo tempo, a gratificação de dire-
ctores de escola que percebiam nesses cargos, apesar das one-
rosas obrigações que se lhes apresentavam nas novas f uneçõs,
num meio onde a representação íunccional Uiesimpunha
maiores responsabilidades, despesas e sacrifícios. Com a atua-
cão habilidosa de educadores têm conseguido, sem provocar
anlmozitlades ou protestos da parte dos collegios particulares,
mas ao contrario, dando lhes sempre um novo estimulo de rei-
Uzacfto, modificar em parte o systema de ensino nelles antes
ministrado. Uma das provas desta aífirmaiAva, V.Ex. não a
desconhece, porque em occasiões anteriores V.Ex. mesmo já
8e manifestou, da tribuna da Camara Municipal, fenvolvimento que tem tomado o ensino privado, nestes uiti-
K08 

Procure, Sr. Dr. Heitor Beltrão, investigar o motivo prin-
çlpal desses* progressos 

e V. Ex. certiflcar-se-a da veracidade
d° <Nàof"ãoC"portanto, os fiscaes do' ensino particular, aquillo
que o lllustre Vereador deixou transparecer no seu discurso:
gsnt* protegida que procura, fóra do direito, conquistar a
posição de superintendentes, mas professores, quasl no fim
da carreira, que se sentem com os mesmos direitos dos dire-
cfcores d-» escola, porquanto directores também o foram, au-
rant.e muitos .anncs. Vê, pois, V. Ex.. que
e sacrifício são imposições do dever que os fiscaes do ensmo
n^° 

Convencidos estamos, entretanto, que outro não foi o
motivo, senão o alludido no inicio destas linhas, Que lsvou
V. Ex. a emittir um juizo Inexato sobre cs fiscaes do ensino,

'V. Ffx. não foi bem-informado a respeito; e. de sorte, acre-
ditames ciue, • após :um melhor exame, poÊsa modificar a
s"v*de do ^ juízo para aquelles que também sabem
cumnrir as suas obngações, sem maiores recompensas.

Temes mesmo a certeza de que o lllustre Vereador, ant:
liseira exoosiçfto. procurando conhecer de perto com

melhores informes, o trabalho dos fiscaes do ensino, princl-
nalm^nts junto aos estabelecimentos do ensino privado, con
cluirá reconhecendo, dentro daqueíie espirito de justiça que
sr.mpre o tem inspirado,. cm sua vida politica, como um dos
lídimos defensores do povo desta Capital, como dos funcciona-
rios da Prefeitura Municipal, o direito que assiste aos mesmas
fiscaes 4 promoção a superintendentes de ensino e tornar-se-a
úm dos seus defensores na Justa causa que pleiteiani.

Apresentando-lhe desculpas pela liberdade que tomámos
nara *»>ela presente, .lhe expor a verdade .ra situaçao aos lis-
caes' do ensino particular. — Subscrevemo-nos. com o maior |
apreço c cc*.?.slc*ci*3 ^ão, de V. Ex. Amos. .Atos» Obros.

Sr. Preuidente, no meu discurso. e tomo . o testemunho de ]toda a Camara, nem um memento eu diminui em coisa alguma |o merecimento dos Vscs.cs. .
O Sr. Celso Magalhães — Confirmo as palavras de V.Ex.
O £3*. Heitcr Beltrío — Tenho a alegria de ver confirmadas

its minhas palavras pelo brilhante e denassombrado collega Si.
Vereador Celso Ce Magalhães. _ .

O Sr. Cel3o Magalhães — Oorigado a V. Ex.
O Sr. Hf.ttcr BeltrXo — O que eu disse foi simplesmente que,

com a redaccão que se havia dado aquelle projecto Igja qual ha-
veria maior remuneração. poderia alguém, amanhã, suggerir que
só desce ^rupo deverirm sahir os superintendentes, quando ae\e-
riam «ihir de todos indistinetámente.

O Sr. Celso Magalhães — Lembro-me disso perfeitamente.
O sr. Heitor beltrão — Aproveito a opportunldade da lsitu-

ra desta carta, leitura que fiz com a alegria que semprô tenho de
restabelecer a Justiça e a verdade — para dizer aos íiscacs do en-
sino particular que. nenhuma vez, diminui em nada o mereci-
mento desses funccionarios. Apenas, quiz tornar bem claro que os
direitos delles. de futuro, deveriam ser pelo menos eguaes aos
dos directores d: '
que já não o Sau —r— cu. puu»»»»»  cr _¦
quizera eu, que toda- a gente me chamasse de rapaz, embora sai'
ba que não o sou. „ .. , . ¦

O Sr. Celso Magalhães — V. Ex. tem direito ao titulo de ra-
paz, pelo physico,- pelo moral e pelo ardor combativo.

O sr. TTErroR beltrío — Obrigado a V. Ex. — (O.)

{Lendo):
"1036 — PROJECTO DE RESOLUÇÃO N. 21

ANDA PAGAR DIFÍTRENÇA J)E VKNCIMENIOS A FUNCCIONARIOS DA
SECRETARIA DA CAMAA MUNICIPAL E ABRE O RESrECTIVO CTIE-
DITO.
Considerando que os funccionarios Raul de Barros Modu-

relra, Nicolào Rodrigues d03 Santos França e Leite, Braz Pin-
to de SanfAnna, Jorge Cordovil de Oliveira, Oscar Pinto
Sampaio, Gualberto Macedo Soares e Alfredo Machado Men-
dei reclamam contra actos da Directoria de Fazenda que,
contrariando despachos do Interventor Federal, reduziram a
simples indcmnlzaçâo arbitrariamente calculada, a importan-
cia dos vencimentos devidos aos alludidos íunccionarios, no
período de Julho de 1923 a Janeiro de 1025, e correspondentes
aos cargos para que foram nomeadas pelo Parecer, com foi-
ca de lei n. 2, de 1023, do Conselho Municipal a quem na
oonformldade do disposto no 8 3" do artigo 12
ca então vigente Cdec. Fed. n. 5.160, de 8 de Março de 1904)
competia, privativamente "organizar sua Secretaria e no-
mear os respectivos empregados" sem nenhuma intcifeiencla
ao Poder Executivo, ao qual correspondia, nos termos aj
8 6o cio artigo 27 da mesma lei, "nomear, suspender, liçe.i-
ciar ou demictir os funccionarios não electivos do município,
excepüuando os da Secretaria do Conselho". />

Considerando que tratando-se de vencimentos liquidos e
certos, especificados em lei e concernentes ao desempenho
dos referidos cargos no mencionado perioao, mancados pagai
sem reducção podia ter sido feita por exigência de qualquei
natureza, a menos que essa reducção proviesse de dividas de
vldamente autorizadas, o que não existia; e demais

Considerando que a outros funccionarios da Secretaila
do Conselho Municipal, em condições precisamente eguaeo
ás dos funccionarios de que trata a presente resolução c te-
lativos ao mesmo período e ao mesmo Parecer n. 2, de 19-d
foram mandados pagar integralmente os respectivos venci-
montos como se póQe verificar dos processos existentes na
S2Crcm^deranúo.mflnah^ente!'Ique o direito dos íunccionarios
que ora recorrem a esta Camara, é insoph^mavel, e deves.i
satisfeito com o respectivo pagamento da differença que dei
xaram ' Dircctora submette ao plenário a seguinte
Resolução:

O PODER LEGISLATIVO DO DISTRICTO FEDÉRAL
decrtta:

Art l° Fica aberto o credito especial de 49:901$655 réis
rara naganienlo de üiiíerença de vencimentos a que tem.di-
Feito câ tuncclonarios da Secretaria da Camara Muriicipa
Raul de Barros Madureira, Nicoiáo Rodrigues dos toamos
Franca e Leite, Braz Pinto de SanfAnna, Jorge Cordovil
Oliveira, Oscar Pinto Sampaio, Gualberto de ^Macedo Soares
c «üfredo Machado Mendes relativos ao período de Julho de
1923 a Janeiro de 1925, assim discriminado, conforme apurou
a DlrectoSa de Qcpediente e contabilidade: a Raul e Bar-
ros Madureira, de Redactor de Annaes e Secretaria da Meja,
q^n^ contos setecentoa e oitenta e sete mil e trezentos
réis. tl5:787$300):

cldos uelo augmcnio, os que estlvciaoni cm exercício actual
c o.s que ucUe nflo tivessem sido definitivamente nJMt.KlOrf,
ou em (IlHpònlbllldado — 6 evidente que quiz comprehendel-oh
cm uma só t» mesma clnsse, quanto uos vtni.lmenUto.Poi
entes fundamentos, Julgo procedente a accão o condemno a
lê no pedido, como se liquidar nu execução. P.R.I. Exoem o
nrn^n nor aflluencla de eervlco. Desta deciffto &PP®}}°«
o/"íc?o, parrt o Egrégio Supremo Tribunal Federai Dlstncto
Federal, 19 de Abril, de 1929. — Oclavio Kelly .
Sr. Presidente, vã V. Ex. mais uma opinião do um consa-

EltéSHÓ-°ÍluaVmató0èw"favor dos funcclonarlre prejudi-
cad^ ^r.lo ucW aVblUarlQ do fprefeito do Dintrlcto Federal ne-

dlò^ror,urado 
° Gerai^da RepubhX Mi-

íítesss»,\n» narte tio Poder nxccutivo. . .
A summula do voto de S. Ex. 6 a seguiiiw-:

O Sr. Fi.oriano db Ooes — Attentatorio à moral, à JU£ti:a c i
religião de que S. Ex. t sacerdote.

O Sr. Celso Mnnalhâes — Multo bem.
(Revisto pelo orador;,
(Assume a Prcsldencia o Sr. Ernanl Cardoso).
(Comparece o Sr. Alcêo dc Carvalho).
O SR, JANSEN MULLER — Sr. Presidente. V. Ex. sabe que

as cousas andam eorreiVj muito mal ou, então, Sr. Presidente,
andam correndo às mil maravilhas. ....

Não 6 paradoxo. Parece que ha uma moléstia de zanga por
ahi afóra, e todo mundo vae ficando zangado.

Ató o Sr. Olympio dc Mello Jã ec zangou, e com quem, Sr.
Presidente? Com a austera figura do Sr. Deputado Bailes Filho,
homem de uma linha admiravel, de principio» de cortezia impec-
caveir» Precisamente com esse cavalheiro, que da id.ea de uma.

. *> em(Lendo):
suetenteu que o funccionaiio vitalício

disponibilidade contra a kL"^t.^°"ga^'tercsseUpub?^ò, conserva
prego ou outra quaU u . cau^a de u^e0ic^c^end0-0 mesmo

Z.võCa'a&blUdade a^d^

este direito ao autoi, mas Q Eeu pedido decorre
verdade e negar a Justiça,,contestaid<J caU5a.
necessariamente do accon
2 ile Setembro dc 1929

rtirtníZA pnntos setecentos e oitenta e sete
ts 115:787$300): a Nicoiáo, Rodrigues

r pite de Chefe da Redacçao de Annaes, seis contos oito-
centos e noventa e tres mü sete^ntos e vinte e oito reis
C6:893$72S); a Braz Pinto de SantAnna de Amanuense,

e oito mil cento e cin-
rrse ^is^^SMIl&^Í^Jorg^CÓrdõvirFípctricista, cinco contos e vinte e seis mil oitocentos e

cinco réis' (5:026$825); a Oscar Pinto Sampaio,^de^A^ianuen-

Í5aae novéis W f a GÍalberfo^Ma^Soa^
en^n?eUaetr£°eâ0?^ ^

St£^$£!^X TZ& «S6WK

2o  Revogam-se as disposições em contrario.

Saía da Commissão Directora, 9 de Outubro de W36. —

rs^ssífii.iSdenie •Floriano de Góes, 3o Secretario.

de futuro, deveriam ser pelo menos eguaes aos i Alü está, sf - Residente, a indicação direi-
a escolas, e quando os chamei da rapazes — se é d&de dos funwionajrlQâ tão tojus Ju£tlça de3ta Casa parecer
^.-^á.podiam «oaj* J^tlsfeJto^com^go.flBem | to,,Recebeu áe Ber assim, uma vez que_este

'dão qur lhe deu ganho dc causa.
- (a.) Pires e Albuquerque".

Finalmente, Sr. Presldcnte vou proMi^ ^0le^0 que g per-
dão do Suprtmio Triouna^ Federa ion^mo adald0 e em dia-

(Lendo):

tew&,arsg&BSrí~~ 
~

nheo^i^^^c^o^funcciona^l^^dá^MuniolpalWaúe^q^^^^ ^^g
sstrslst!

corporação l^mara
porque determinou que en\ disponibilidade,
funccionarios. inclusive aos ad nalavras são ditas, neste nio*

Sr° Presidente, sfacha, grandemente

o Sr. Floriano de Góes •• f achava que esses íuim>
razões do véto ao projecto n. 88, dispensados. Portanto,
cionarios não podiam, arbitrariam ,'fé com 0 único e exclusho
S. Ex. agiu Pr,e^e^líaf„~4ionarios que não adoptam a sua po-
intuito de prcjudLar fun-c ^ d0 desmando...litica de perseguição, a sua política ac

O Sr. César Leite — De perveio -filhadagem.
O Sn. Floriano de Góes — .. -c ^nsclentes desta Casa J4 se

SS« Si ."SS&r^S
feclaniasse ctt"la'pâit3S5f tortuosa seguida pelo Sr. Conego
Olympio de Mello. verificar, no gabinete de S. Ex.,
um tÍr\oaincTdea^, coSr um' Deputado Federal, representante do
povo do Districto. ..«wo/ír* «mico Sr. Salles Filho, que des»P Trata-se do nieuP"z|^0viSmc^í,tadi do Gabinete do Padremii Rims cans. se VIU luavjkuww Ao, dia orrfii.

tivo dessa desavença? Não se sabe. Diz-se ainda, por ahi, — cu
não tenho nenhuma confirmação, por conseguinte vae a guiza de
boato — que a cousa começou, parece, desde hontem, com alguém
muito chegado ao Sr. Mario Piragibe. Houve até, segundo me
informaram — eu n&o affirmo — uma scena de pugilato na porta
da Euf tenho'a Impressão, Sr. Presidente, de que alli pela Prc-
feitura ha emanações do miasma de mal-estar geral. Ha alli como
que um nume qualquer, adverso, instigando espiritos contra esp;-
ritos. E esse nume, esse espirito, que eu chamaria Exü, com tjU
violência se apossou do Sr. Olympio de Mello, que S. Ex. ja e:ta
brigando com a Humanidade toda.

O Sr. Heitor Beltrão — E' fácil mandai-o embora; invoque-ee
O mm, que é quem manda.

O sr. jansen muller — Mas e que foi Ogun quem despachou
Exii para o Sr. Olympio de Mello.

O Sr. Heitor Beltrão — Foi em transo? .
O sr. jansen mtjller — Não sei. Mas nao ha duviaa alguma

Sr. Presidente, um despacho ha, e muito bem feito, para cima da
i-ovorBvirtlsKimn. fiaura do Sr. Olympio de Mello. Eli o esta \ar-

ter sido st-ca actua-

O SR. irarroR beltuío — Obrigado
E' encerrada a discussão

os funccionarios os
xnente beneficiadas os addidase os em p evjstencia no pro- mente, do Gabinete d . prèsidente da Republica.

L.I *Vé SSSS&fiSSl-o Sr. sanes ^levar â pre-

Submettido a votos
«e 1936.

é approvado o Requerimento n
a mèrécer desta Casa uma atti-v . u ^.zr or» Sr Prftfp.ifco des-

 Presidente da
-- •• ° QÍlittaoTies"Füíio, como o Sr. Pre»

foram desrespeitados pelo Sr.
que todos verlflcaram_naquelle tocai. Multo

A.nntíTiúia-sc a disc.üs^âo, que t sem
Requerimento n. 633, dc 1936.

debates encerrada,

Submettido a votos,:é approvado. '

Annuncia-se a discussão do Requerimento Ti.

jj j

634; dè 1938;'
Quebrando a harmonia Consti-

O SR. CLAPP FILHO'— Tratando-se, Sr. Presidente, de re-
«juerlmento do Presidente da Camara, para que a Directoria de
Obras mande concertar ó calçamento do Largo do Pechincha,
aproveito a opportunldade de estar na tribuna para reclamar tam-
bem, não contra a pavimentação deste largo; que fica la nos con-
fins suburbanos, mas contra a falta de reparação do calçamento
da Avenida Mem de Sá, oncSe se realizou ha tres mezes uma
obra — supponho que de canalização das aguas ou de levanta-
mento da pavimentação — para concertar dormentes e, ha tres

bunaes, a responsabilidade' S. Ex. timbra em desacatar a leU.
O St. ,Celso de Magalhães—- Q:

tuclonal d^obrdenação-dos^oderes^ ^ q hannonla Consti-

ssv: s&£ r&- s»?.*,".,*' fflt iDizia ha pouco, Sr. Preo dente, [na_ leitura» , no.-,-

pto, firmou jurl5P™den®!fn,f^.r^ OTtra^ optato de JurUtas de
Poderia apresentar JM^era^^tr^opmi^^^ gaoslongos mezes, a Directoria de Engenharia ainda não encontrou eiles no que concerne 4 mcprpor

um pouco de pedra  - .
meros buracos existentes nesta rua de grande trafego
tanto, demos A Dlrectorla de Engennaria toaos os creditos pedl- tun,..;h __  „Hmim«rarao
dos para obras novas, para pagamento de contas, ctc. sendo que t situac&o multo a contragosto pela, ^^".Qn-ioso ultimo aqui votado fol viUtoso, importou em quatro mil contos. 66 Nao E^0 raras.as reclama?Ms^_dos^fu^lonanos sobre a re-

t» ar. jansen Muuer — mas, nao e m a nvcmu» | solução do Executivo, coiowuwuu-"^ onr«íntarem a ser-que urge concertar; em Villa Isabel ha ruas que são vsrdaaelros k™>«ra iiquem elles com a °^6ação& ^feresentarem ^ I
capinzies. viÇOi de um momento para outro, soo ycua.

O SR. cl.vpp tilho — Não S5l 0 que a Prefeitura faz. actual- ceber os ««» oue o Executivo force um funccio-
mr i, do pesíiEl c dss vei-bES que a Camara lhe concedeu. Ou De sorte que n&o é U ^ddldo ou de em disponibilidade e
^ ^.nicipalidade niatnflincnipntp nfto tondo dinheiro nara I nario a ficar na suuav^utuo_»« -nprpher. pm vir-I
custear as despe
essas veruas para outros misteres, o que não se pôde comprehen-I tude de ieis que ------ ar Qòrte Suprema como ou- i
der. de. vez que a_admlnistração actua, de referido d^o |

mas°opWóte a me^ve^ de |TMde 
valor ^d1^. Mlnl5(ro Car.

valho^Mouvão S' S sSJreâa. quando 3. Ek. analysava a re-
clamaçào de um prejuuicado

Diz S. Ex.;
(ionáo):

-ttSSí' w&ã!JtJc&£S$ jponibütdade tim atrmo aiowa decidido que to-\
daqueüw que ertto á rit ütção dos em açtl-
í-ídadl SSm aS» que estAO CTii disponibilidade activa.
tetofé. quípao â disposição do Governo".

V Justamente «WalSK
^rt^rp0or^rmesmoPnãSepod|\ieser encarados como
funccionarios em tawUvi|ado g|rm«ienm ü

alí

sentença dlí o seguinte:

de fundamentar
"síss* w. rsus

antou-nos que aproveitai a o e JI referem

mente ° ^cfafatoend^ divulgar a sua nota de hoje, em

rmnrelar os meus esforços junto ao Sr. Presidente da R^u-
bii-^fL nara uma intervenção no sentido que eu estaca certo

s"u bom coração não recusaria. Dahi a entrevista

reverendissima figura do Sr. Olympio
dadelramente actuado.

Ora, Sr. Presidente, de que forma podia
Sr. Heitor Beltrão — Espiritos obcessores? _

O sr. jansen muller — Talvez não; a cousa foi ft seguinte,
houve alguém que teve bastante concentração e riscou o Padre da
pemba preta, poz o ponteiro sobre a pemba, fazendo, natural-
mente, a obrigação com muito cuidado, o efô, o ebo...

O Sr. Celso Magalhães — Sr. Presidente, pediria a V. E.v. ora
diccionario para esses termos, porque não entendo nada do qus
o orador está dizendo. . . ,~O sr. jansen muller — V. Ex. já vae .entender, ou então n&o
se vá cobrindo com a capa da ignorância. Entre no brinque ...

Mas o efô, Sr. Presidente, foi feito com muita gens*Oíiãaae,
porque foi bem feito. A farofa amarella foi. para, a encruzilhada,
bem como o marafo, Sr. Presidente, que nao podo dei..ar te ter
ld0'ora, depois de despachada toda essa carga, e n^uralmentiç
encontrando o Sr. Olympio de Mello de corpo aberto., Exu tomou
COntResultado: Exü, bravio, fazendo com que o Padre se vã Indis-
pondo com a Humanidade Inteira. Primeiro, milhares dc infeli
zas dispensados; depois, vae a S. Ex. ^1'
les Filho, político hábil, porque incontestavelmente e um dos mais
hábeis e experimentados, por já conhecer as trlcas da política •
saber a procedencia ou improcedencia desta ou daquella attitude,
e. muito naturalmente, acerca-se do Prefeito para dizer-lhe.
Homem tu estás errado; repara nessa senda que pensão estar
trilhando com destino para o Bem; 6 cila que te vae conduzindo
pouco a pouco ás profundezas tenebrosas do Inferno.

E o Prefeito, que Já está no Inferno, mesmo na_terra, infer
nou-se com este conselho, com esta observação e, endiabrado, ai -
r°U Dizem'que? nessa occaslão, o Sr . s^Cg FUo?vmplo° deUMellõ
MosS ^0d°S»rantOar^dade fAálugj,tabes dorsal. Mais de perto, porém, sentiu um outro symptoma.
¦notou no fuieY-vultuostr3o Sr. Olympio de MeUo uma certa ano-
maIo'sr. Celso Magalhães — Em discordância com °Jfbes.

O sr. jahsen küller — ... em discordância com o^taoes
onde a incoordenação não podia mais ser attribuida á moicstia,
e sim a um estado anorrjM, pathologlco.

O Sr. César Leite — Em virtude do charuto. f__,
E o que é mais; o Sr. Olympio de Mello fumava

davel charuto (disseram, não vou attribuir ao Sr, SaUes FUho) •
aquelle charuto servia para modificar o ambiente, ambiente ess»
espiritual; Magalh&es _ Para -despistar- o ambiente. _

O sr. jansen muller — Para despistar o ambiente, djgfloso*
mellpisãndo em terra firme, sentiu a incoordenação natawl áo *•"
louço da nave em que viajou. E' muito natural.

Não está presente o nosso colega Sr. Vereador. Attthfc
mas está o Sr. Vereador Celso Magalhães, e amboR, que
acostumados ás viagens por mar, sabem que quando o
frenta as ondas revoltas, o viajante, o pa^ageiro, que nao ertwj»
muito habituado a essa transição, quando desembarca^ rae
do incoordenado. Elle tem a impressão, estando em ten^, de qn»
necessita equüibri"-se do vae-vem das vagas, fazendo o balooç»
que o navio costuma"dar quando enrmar agitado. - ^Peço a attenção de V. Ex., Sr. Presidente; Ha <»»»*¦•*
opinião de V. Ex.,jun_espirito_advers^ qualquer

dendo á de Alaor Prata que, por graerjo, se chamou aqui de "ad- |
rainlstração buraco". ,O Sr. Jansen Muller — O prefeito c que foi cognominado pelo
humoriemo carioca clsr "AJaor Buraco".

O sr.. claí*p filho — S»*. Presidente, na justificação desse rc-
juerlmento ha uma cou^a interessante. Diz cila;

CLCÍKIÓ) ;
"Na via publica, mesmo na curva da rua, no dito largo do I

Pechincha, acha-se um verdadeiro poço, com perigo de vida
nào só paia os pedestres como para os innumeros carros que
per alli transitem diariamente"
{Interrompendo a leitura).
Por ora, pmso que a evolução ainda não attingiu à perfeição I

ti; ietar uai euvo a- sàSitpr perl&o de vida. Ti-atar-£è;-á da vida
oo motorv Mas is:o, naturálinente, passou despercebido ao Prcsi-
ueats da Casa que. d;corto, nào foi quem redigiu a Justificação,
pw;k> :ia qualidauc de proiessor, nao poderia oeticar passar seme-
lnt.i to rsfjaccào.Todos nós rcconheccmos o valor cultural do Sr. Vereador Er-
nani Cardoto t có podemos attribuir o facto a um descuido.

O Sr. Celso Magaluães — V. Ex. reprovaria o Presidente da
Caca. num exame de portuguez.O sr. clapp rn.no — Peço. portanto, que o requerimento seja
•pprovado, excluída a JusMiicnção.Era o que tinha a dizér, Sr. Presidente. — (Jf.)

E' encerrada a discussão.

¦entía» <

Subtnetlldo
de 1986. d votos è approvado o requerimento n. 654,

marcada° lmmed?San^nto para hontem ás 14 horas e oue o

continua^o^Srí S»
íulc^o^erav^ Ot0prenf2itoevVSâm' do MrffS
fumc"ante o sau charuto, cuja cinza cahia sobre a própria
batina. O seu facies estava congesto, tudo
comente um estado physiologico que ao olho arguto de um
\?ího medtco náo podiá escapar... Sobre esto partioular -
disse-nos o Sr. Salles Filho — alongar-me-hel no discurso
tiue meteiKlo fazer de modo a não deixar iiicertezas sobre o
üiacnostico que pude fazer do estado de espirito do Prefeito,
o que os termos do sua nuta confirmam plenamente.

A única coisa — disse-nos o Sr. Salles Filho —• que de-
sejo accentuar immediatamente. é que a cntrevteta que eu
devia tem com o Prefeito nao chegou a» se Tealizax, sendo
falso que cu houvesse solicitado qualquer favor seu, conforme
elle pensa ter acontecido. Neni era crivei que eu lhe fosse
pedir novas nomeações quando todos os meus amigos estavam
SSSttWosT Füi numa missão a que eu suppunha que> o am-
paro da sympathia do Presidente da Republica .asseguraria
pelo menos uni acolhimento attencloso do Pxefeito, mantido
lio cargo que dcolustra. unicamente pela banevolencia do
Chefe dc Estado. Tutudo esclarecerei — concluiu o Sr. Salles
Filho — da minha tribuna que penso, assegura publicidade

do meu exame da actual administração do Districto • ....
Alii vô V. Ex., Sr. Presidente, que o Sr. Prefeito do Distiicto

Federal não está sempre com a calma necessária e com o estado
de animo preciso para deliberar sobre a sorte de innumeros func-
cionarios públicos e sobre a sorte do Districto Federal. Falta-lhe
muitas vezes a serenidade; falta-lhe muitas vezes o senso
commum. ^ „O Sr. Celso Magalhães — Isso 1

O Sr. Floriano de Góes — ...falta-lhe muitas vezes...
O Sr. Celso Magalhães — O Juízo.O Sr. Floriano de Góes — ... o juizo e também a superiori---ue)le que administra

uma sombra o Sr.'' Olympío de Melío? Ha . Não 6 gestão ^
piritismo... , , í

Vamos, então, para a psicologia. .. ,,
O Sr. Celso Magalhães — A resposta do Sr. mww ig

ser comprehendlda da seguinte forma S..Es. não entende« m
piritismo. Portanto, não sabe que ha espirito, mas eabe <ju* i"1
um caso ultra-normal. _O sr. jansen muller — V\ Ex. nao está de aocüTOT ««
muitas vezes, por uma alteraçao do metabolismo, senotft •
accentua gradativamente, no doente, uma certa incoorae
também de idéas? E* facto conhecido. ^

.Ex. que é observador porque e educador, pois nao »
ohum educador que não tenha o seu pendor naturai pela oc
vação, porque observando ó que se notam as anomaiwa,
poder corrigil-as com a educaçao, V. Ex. ja lia dc ter
ÍMtOra, Sr. Presidente, vamos appcUar, já qpe T. 1
aceito o credo Espirita, para a Religião Chnsta; TOmos __
lar para Jesus; vames appcUar para a Virgem Maria,
todo o grupo celestial, representado desde o Espirito Suprem»
do Deus ate os eleitos da sua benção, que_ são M^SantoSjtji»,
um pouco sobre a Terra e vá a Prefeitura c*o Districto Federa» .
ou, então, ao Rio Hotel. „

Nenhum Santo se recusara a ir, por isso que o Padre tntxuuM
asphaltar a rua ao lado do Hotel. . ..Se o Reverendo não íôr encontrado lá. eíses eleitos «uperi»-
res, vindos do Céo. pódem alcançar a Colonia de Ferias.

Assim, com essa prece que estou fazendo — e quie «MM
V. Ex. está acompanhando com o seu Amen entre dentes^.,
(ricas) — pôde bem ser que se opere uma alteraçao no estado ge>
r*l psychico, pathologico. physico do Sr. Olympio de Mello, a-im
de'que S. Ex. modifique um pouco as suas attitudes.

Ex.. Sr. Presidente, viu um telegramma do or. Pre^.1
dente 

"da Republica, em que se. prova, mais uma vez. que. o su-
premo magistrado da Nação não está oirentando attitudes, na
Mtó dlctando nermas. mormente essas, excessivas, extrema, por-
que o que o Sr. Olympio de Mello esta procurando fazer é o ex
tremismo da anarchia, con. actos por elle praticados; n«m dos
grandes dias da Egreja Catholica. Difeo da Egreia Cotholicft. Sr.
'residente, porque não posso dizer que e da religião do Sr.01ym

pio de Mello, reUglão Inconfundível com a nosaa. a nossa qua
prohibe fazer o mal. que manda fazer o bem sem nue se olhe »
auem. E' nieto q«e reside a verdadeira felicidade, ^otque cila
nada mais é do que a doçura do bem distribuído tem parcialidade.

Esta é que é a verdadeira felicidade. &r. Preildc-nte. seja com
Deus ou com a consciência do materialista. s?.-a com Buodha cu
com Manú. seja com Allah cu com Tupan.

Agora. Sr. Presidente, todo mundo vô, na Xngíaten*. unja
corôa ser abandonada e desprezada por motivos Íntimos det «mfc

Parece que Camõee tinha muita razão quando. jllítlficava a
íórma por que D. Pedro desposou D. Ignez de Castro e por u*o' que, referindo-se ao amor. diz:

dade. a elevação que devem presidir todo aq'  , - „Mas de uma vez desta tribuna procurei chamar 6. Ex. ao boui

. O Sft. PRESIDENTE — Continua o Expediente.
¦(Comparecem os Srs. Romèro Zander, Fernandes Dantas, Cal- I(feira de Alvarenga, Augusto Alves, Frederico Trotta e Ernanl \Cardoso).
O ÇR. FLORIANO DE GòES — Sr. Prasidente, desejaria I

que, durante o tempo que estivesse na tribuna, os meus illustra-
tOà cóllegas meditassem um pouco sobre o que se passa actual-
niíUte na Preteitura do Dlst;icto Federal, em reiaçòo aos lunc-
cionarios addidcs e cm disponibilidade.

Nào e a primeira vez que esta Camara decreta uma medida
tm proveito do funccionallsmo que não seja, Immediatamente,
ceírespeitaai pelo actual Prefeito do Districto Federal...

O Sr. C<vso Magalhães — Dlscricionariamente, giosselra-men.e,
O Sr. Floriano de Góes — ... discrieionariamente, gross-ei-

ramente, — como bem diz o no-so collega Sr. Vereador Celso
Magalhães. O desrespeito quasl que diário á resoluções deste
plenário, em favor do funccionallsmo, dás normallstas, dos mu-
niclpes, desrespeito que a Camara Municipal, talvez por genero-
tidade, ainda não revidou de modo mais cnerglco que no caso
»eria chamar o Prefeito a re:ponsabilidade, leval-o ás barras dos|
tnbunaes. consoante o que determina a Lei Organica do Dlstrl-
etc Federal...O Sr. Celso Magalhães — Por abuso dc poder.

O Sr. Floriako dc Góes — Está determinando uma situação I
eellcadissima entre os dous poderes executivo, e legislativo que
deveriam por torça da lei a3ir harmonicamente.

N4ô «eria um gesto faccioso da no&a parte, Sr. Presidente,!
ai provocássemos o pronunciamento dos tribunaes pois e certo
4114 não só desta tribuna, como tembem na Imprensa da nossa
(erra, temos visto, quasi que diariamente, profligados actos do I
Br Prefeito do Districto Federal, porque elles ferem flagrante-
mente A*- .eis e as determinações oriundas desta Casa.

Dahi a indicação n. 37. apresentada ha dias pelo humilde
orador kNúo apoiados) a apre^ação da Camara. A origem d^
Indicação n. 27 vem mais uma vez por 4 mestra a ma voniade
da administrarão para com a Camara Municipal, Uma vez que o
8r. Prefeito desrespeitou o que havia sido resolvido por nós por
uma maioria basunte significativa. Peço licença para ler essi
Indicação, embora isto possa cançar a attençao dos meus cone-
gas Jtias isso é preciso para rememorar os factos, afim ae que o jpienano possa votar contcientcmente.

(.Letulo):

pedidSfem 1912, para exercer I càminíro,"*Eempre con™ palavras 
"serenas, porque ei

ízúaes fvmcçóes no de Cruseiro do Sul; que, "orgtmizada a ainda 0 meihor processo para se conseguir alguma
fe^red^dal^ma'^ a^O^eTcJda^ de ^^t^erio^ssa situação não perdurará. A Camara Mu-

oue allegando ter sido extlncto o Tribunal, de jj^pa], cm bôa i1Gra, appellou para o hopado Sr. Presidente daRio Bran^, que, ^ ^Sstir-lhe o direito de náo servir em Republica pedindo a sua autoridade moral afim de <jue cesse essa
tuereu oo Governo a sua disponibilidade, só deferida pQ^ica ^e perseguição aos pequeninos, essa poUtica facciosa que1. . .i «_ .... iu» Mnnniioron r.omnetir-lhe tai .instrui* r\ iMímion oHrnnHft a niLscria um sem numero oe

entendo que ó
coisa de co-

que eraoutro, reejuereu
apôs„ deeisito^ judWarla7 que lhe rTCOtXeceucompetlr-lhe «em numero "de

*'?uacftO' aue majoradOs os vencimentos do Desembargador fnnooentes, dc chefes dc famílias, de esposas, de irmãs e de

¦ -—-
Floriano de Góes — Nós assumimos aqui na Camara a

lilidade das nossas attitudes e ci no&soa ainigos. os A.os-
ites, os nocscfi affeiçoados náo poderáo, absolutamente,"TT^m^nlníiiliSio7 õue conssquenclR lógica de sua üis- i responder pelos nóisos actos. Se Incorremos em culpa, que seja-

S^fhmdadS ^^ a fixMão doj vencimentos, de accordo com nds dfrectaniente castigados. Porque o Sr. Pleito. v
ent&o' vlgaite; que. desappareeido, como ficou,, o. Tri- que a camara tem ngido tão. n«l. nio e^poe aaletent&o' vigente: que. desappareeido.

bunal em que servia, o accrescímo de vantagens, que se se*
sulu não poderia aproveitar-lhe; que lmprocede o pedido.
SStoTJOsto* iSantO á preliminar; Attendendo a que a acção
aluteada versa, hão eá» a d^nlblUdadc. mas sobre.seu»

mente aos poderes constituídos, mostrando que estamos em
Por que? Por que S. Ex. não aponta aqui um por um os cul-
padO?Sr.0Ccsar?Lcifc — Porque o único culpado aqui dentro era
Clleo Su. Floriano de Góes - Por que S. Qc. preferejiutamentotos. Assim, o axrei 1922  e n&o estava «s innocentes, aquelles que nào poderão jamais responder pelas

perempto&ao Ãorar^ê a ^ção^m Julho de g«» W duvâa. alguma, essa attitude do Sr. Conego
rltis: Attendendo a qup o autor f<d ^o em dlspmiibU^a^e Pre n sr"Ccis0 Magalhães — Que não é Prefeito nem Conego...

ttm°ao 
areníçot! dfpIlz^S.^fart.'^1 ,Tavf one! ^"o Sr.Ce^o Magalhães - Cem os «nílmentas que eüe deve

ria 
orSR. Floriano DE GÓES — Penso ainda Sr. Presidente, que se

o Sr. Prefeito rclnncear o seu passado como administrador ao
Districto Federal, ainda está em tempo de emendar a ^
çando novas directrlíes para o seu Governo, debando M pobres,
deixando os Infelizes, deixando aquelles que labutsm diariamente
no trabalho honesto para a manutenção das famillse. ev2™.rin?l<
bem nada têm a ver com as directnzcs políticas dos Vereadores

em effeitoB n esta deve ser equiparada. Continuando á dis-
r.osição do Estado, que, cm qualquer tempo pôde reclamar os
saus serviços, tanto que restaure a funeção sunpressa. i o í|-
tular em disponibilidade um funedonarto actluo. em exerci-
cio viHual. Diversa da delle é a condlçSo do aposentado ou
reformado, liberto de vez da obrigação de servir ao Estado,
mjbstltuido no cargo ou posto, e incluindo entre os psnslo-
nistas da Fawnda. Emquanto este participa de uma situa-
çâo malteravel. que lhe faculta um estlpendlo certo e fixo.
rv?7 serviços que prestou, aquelle esta sujeito as modinca-
eóes da remunerarão, decorrentes da approvaçâo de novas
tabellas destinadas a retribuir serviços que hajam oe presta*. (ou estejam prestando; attendendo a que, se a invocada lei de ,
1922 não distingue entre os desembargadores do Acre, íavore- •

DeStVou^sentar-me, Sr. Presidente . esperando que o Sr. Pre
feito reconsidere este acto que pos tivamente foi um acto mau
attentatorio eoõ direitos des íuncclcnarios, attentatorio à lei e
'~nC'c> Sr!'cc»io Magalhães — Attentatorio á moral e á justiça.

uDe outras bellas senhoras e princczaà."Os desejados thalamos engeitas:"Porque tudo, enfim, tú. puro Amor, despreza?"Quando um gesto suave te sujeita".
Ahi está, na Inglaterra, a confirmaçao do que Camões *eaüa

ha mais de quatrocentos annos: um rei que abandona uma coro»
o despreza um império e que se entrega, inteiramente, aos affe*
ctoõ do seu coração. Esse rei e o exemplo supremo da renuncia.

Admirável attitude porque não confundiu sentimento com in*
teresse, não confundiu vaidade com aniór. Soube distinguir 09
dois e. preferindo um, abandonou aquelle que talvez constituia a
cobiça ae quasl toda a Humanidade. ___ AAssim. Sr. Preiidentc. V. Ex. que não 6 catholico. mas «

Ah!* E' catholico? Acompanhc-mc. então, na prece que fico
a Deue Todo Poderoso para que o Padre Olymp.o de Mello seja
illuminado, para que í3. Ex. se corrija antes que o corrLam de
maneira talvez tetrica. — (J.).

CAssume a. Prcsldencia o Sr. Moura Nobre, 2o SccretariOQ.
O SR. PRESIDENTE — Está cxgotada a hora destinada ao

Expediente. Vou annunciar a Ordem do Dia.
Passe-se ORDEM DO DIA
£nlra em votação o veto parcial ao Projecto n. 86-C. da 183S. ^
Procede-se á chamada.
Respondem 22 Srs. Vereadores.
O Sr. Clapp Fxlho requer e obtém destaque para o art. 1.5. \
"(Retiram-se do recinto vários Sr.r. Vereadores).
O SR. PRESIDENTE — Sendo evidente a falta de numera

fica addiàda a votação do véto ao Projecto n. 86-C.
Annuncia-se a ccntinuacão da discussão única do véto par-

ciai ao projeto *. ÍOO-C. de 1936. ^
«si» cksar LEITE — Sr. Presidente, pedi a palavra para

requererá V. Ex. destaque_ para a votação do art. 43, parag. I
do passados e do actual constava
Pre.°lent? o ?apltüto o?a vc?ado pelo Sr. Pr>í«Uo Interino,
a allcgação seguinte:

*• . .
i, Sr. \>. sob \

(Lcnio):
-No capitulo "Fcirs.; Livres (art. 4õ) è rnütér eUmlnnr
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o naI-acr Io por prejudicar o erário municipal a constituir f cise pedir absolvição. Procuro fazer o bem cm Brandi «cila »
mmffiiMl o" 1 caridade quo possa partir das minhas mãos se dirige tanto ao lm-monopono como ao protestante, ou ao espirita. A verdadeira caridade'. *!¦>. *_  ..HninuM TíMI.i A n nnn-CInterrompendo a leitura):
Em cousa alguma prejudica elle ao erário municipal por-

«manto as Dccnçaii são pügas de accordo com as taxaB cm vigor.
Também não constituo monopolio porquanto, ao ser çreado e ela-
borado o regulamento das feiras livres, íoi necessaria a apphca-
cSo do limite nos barracos onde, Justamente, não fossem ven-
ilidas generos de primeira necessidade. Isso porque, do contrario,
dar-se-ia a invasão, nas feiras • livres, de dezenas e centenas da
barracas de ramos outros que não oa classificados entre os ge-
cieros de primeira necessidade, desvirtuando-se, assim, totalmen-
te, o regulamento e a finalidade dessas feiras. ¦ ¦ •

Nosso saudoso collega Ivan Pcssóa, lembrado por todos nos
oom grande veneração, quando Secretario de Finanças, ao ela-
borar o orçamento, omittira a inclusão do capitulo para o qual
acabo de requerer destaque. Mas, ao regressar ao seio desta As-
eembléa,-reconhecendo o engano em que laborara, íoi o primeiro
B apresentar a emenda, que tomou o n. 5-A. e que, approvada
na segunda discussão do projecto, foi Incluída em definitivo, no
que tomou o 11. 100-C, approvado por esta Camara. • _

A referida emenda remtegrava no texto do .projecto n. 100-C
• Que havia sido omittido na lei orçamentaria.

Desapparecem, assim, quaesquer i suspeitas .de que possa ser
considerado monopolio o estipular metragem e numero de barra-
cas, do ramo de armarinho, fazendas e roupas feitas, que deve-
jrfio funcclonar nas feiras livres. ¦/'

SFtft, portanto, feito o meu requerimento. Peço a v> ,lux, sub-
mettei-o ao plenário, para-que; seja destacado, afim de ser vo-
tado ern separado o. parag. Xo do art. 45.

Era o que desejava dizer.— (M.)
O SR. PRESIDENTE — Havendo numero legal de Vereadq-

«es presente^, no recinto, vae proceder-se á votação dos vetos.
^"serãô votados, conjunetamente,. os auxílios destinados _ao
Abrigo Thereza de Jesus e á Legião do Bem para a Velhice
Desamparada. — (M.)

Procede-se á chamada para a votação, tendo respondido os
Brs. Vereadores; Edgard Roméro, Moura Nobre, Adalto Reis,
Alcêo de Carvalho, Augusto Alves, Azevedo Santos, Caldeira de
Alvarenga, Celso Magalhães, César Leite, ÇJ&PPdes Dantas, Frederico Trotta, Florianp ^e Góes. Heitor Beltrão,
Jansen Muller, Jayme Aráujo. José Lobo. Rocha Leão, Roméio
Zander e Ruy Almeida— (20).

Feita a apuração, verifica-se o seguinte resultado:
"Rejeito** ••••••••••••••••••••••••••¦ 20 votos

E' rejeitado o véto parcial relativo ao Abrigo Thereaa de
Jesus e ó Legião do Bem para a Velhice Desamparada.

O SR. CALDEIRA DE ALVARENGA — (Peta ordem) —_Br.
Presidente, pedi a palavra para levantar uma questão «e
aue pôde ser resolvida pela_ Mesa — porque Ç§Í5?2Í?
esslm o permltte. — ou então, a Mesa a submçtterá ao plenário,
porque se trata de um assumpto de alta relevância. .

Hontem, ao se votar ò veto ao projecto 86, requer! <>Jestaque
para a «ub-consignação 11. "Material", verba para o Hoepital de
Campo Grande, e para sub-consignaçao 11 uma subvençãoá
Companhia de Omnibus Jacarépaguâ, que presta^ inestimáveis
«erviços, transportando gratuitamente as creanças d^jueUa :rona,
e também para o Dlspensario Coronel Horacio Lemos, em Santa

*0- Sr. Presidente, submettendo englobadamente á -Camara
essa votação, levou os Srs. Vereadores que votaram, a praticar
um equivoco, não percebendo bem o que se votava. Dahl» ser re-
Jeltado por 19 votos contra 4. . 

Pediria a V. Ex. que. dada a duvida existente aqui na pu-
bllcação, que submettesse á Ca^a o meu requerimento, afim de
saber se concorda em dar como approvada a parte referente ao
Dlspensario Horacio Lemos, em Santa Cruz, e v«lflçar a vota-
cão com relação á subvenção 4 Companhia de Omnibus Jaca-
répaguá e ao Hospital de Campo Grande. *¦ Trata-se. Sr. Presidente, de dois assumptoe de alta relevan-
cia. e que a Camara deve votar com plena consciência do que
está votando, sob pena de commetter uma grave injustiça e pre-
judicar enormemente. aquella população rural.

Com relação ao Hospital de Campo Grande».. A Noite pu-
fcllca uma local nos seguintes termos:-¦ J ¦ ¦

(Lendo):
"A Camara. MmridpaT rae votar-o parecer contrário ao

véto do Conego Prefeito interino, que supprimiu a verba de
tres mil contos, destinado á construoçâo dum hospital em
Santa Cruz". . .
(interrompendo a l"Á
Aqui diz Santa Crn», un i Campo Gramlfc
(Continuando a Zettw») :i

"A attitude daquela Camara corresponde As justas expe-
ctativas da população rural, desamparada de recursos sanita-
rios,.exposta as surprezas amargas.,da mais completa penu-
ria. Às construcções de hóspitaes deveriam ter começado pelas
zonas ruraes e suburbanas. Isto íoi o gue aqui escrevemos,
desde o acto do. Conego Prefeito interino." Esse acto obedeceu
a meros desplques partidários. • visando inquietar o Senador
Júlio Cesarlo. Nós, porém, nos collocamos sempre -nos pontos
de vista dos interesses collectivos e sabemos que as popula-
cões das zonas distantes vivem no mais lastimavel abando-
no. baldas de amparo sanltario. A Camara Municipal, man-
tendo a verba necessaria & construção do hospital de Santa
Cruz praticará um acto de genuína independencia patriótica.
Diga-se sem receios, pois se trata de interesse .duma enorme" população trabalhadora".
Ora, Sr. Presidente, a própria Imprensa desta Capital reco-

»nhece. que o Sr. Prefeito procurou apenas inquietar os politicos
daquella zona. Póra das cogitações políticas, essas duas causas,
são da maior importância, tanto a subvenção acs omnibus de
Jacarépaguâ, que pi'estaiu inestimáveis serviços áquellas creanças,
que nao têm meios de traneporte, nem recursos para se locom-
mover dado o custo dos automovels, assim como 4 relativa ao
Dlspensario Horacio Lemos, exigindo o nosso apoio, v devido aos

I relevantes serviços que preetam á população.Portanto, pediria a V. Ex. que consultasse a Cas$ se con-
1 eorda em que Seja submettido o véto A nova votação, uma vez
t que, ainda estamos cuidando da votação do véto ao Orçamento,

tendo a parte a que me referi de alta relevancia.
O SR. PRESIDENTE — A Mesa acha que V. Es. pediuRdlamento. ou formulou um requerimento. V. Ex. devia tel-o

ieito por occasiào da discussão da Acta.
O Sr..Caldeira de Alvarenga — Não se trata da acta. A acta

publicou mais ou menos certo, mas não de accordo com o que
cu requeri. Trata-se de uma questão de ordem, dentro da vota-
çà, , mas não da acta. de forma que devemos verificar nova-
ment-e esta questão, porque uma parte e'u concordo que esteja
approvada. mas sobre a outra eu recorro para a Camara. Aliás,
já, houve um caso desses aqui, no.projecto da estatua de Siqueira
Campos. No dia seguinte, houve uma reclamação, e o Presidente
consultou, se a Casa queria votar novamente e a Camara ccn-
cordou. Nós estamos no periodo da votação.

O SR. PRESIDENTE — O caso a que V. Ex. se refere foi
dlfferente, porque a votação foi inqulnada de fraudulenta, ao
passo que agora não: trata-se de uma votação em escrutínio se-
cretO: A acta jà descreve a votação e. mais ainda, foi approvada
esta acta sem a rcctificação agora solicitada por V. Ex.

O Sr. Caldeira de Alvarenga — A Mesa pôde resolver essa
questão de ordem com a sur. responsabilidade, mas acho que não
pôde deixar de consultar a Casa. Nós estamos votando esse véto;
appello para V. Ex.. para què consulte a Casa.

O SR. PRESIDENTE — Comquanto seja por demais pezadoA Mesa submetter a votação o requerimento formulado pelo Sr.
Vereador Caldeira de Alvarenga, por isso que abre um prece-dente... ,O fíR. Caldeira de Alvarenga — Não abre precedente: já ha
precedentes, no caso da estatua de Siqueira Campos. Foi até no
cita seguinte, e s Mesa submetteu o caso a votaçao, e tratava-se
d« 'questão vencida. Agora, nós estamos votando; a votação 50foi interrompida hontem pelo adeantado da hora.

O SR. PRESIDENTE — (Fazendo soar os tjimpanos) — Os
Brs. Vereador rs ouviram o requerimento do Sr. Vereador- Cal-

perigoso, ater a votadeira d? Alvarenga. Comquanto o precedente seja peiMesa. com o eeu espirito de Uberalidadc. .vae submetter
ção o requerimento.O Sn. Caldeira de Alvarenga — Multo bem. (O.),

O SR. CLAPP PILHO (Pela ordem): — Sr. Presidente, comrejeição dos doÍ3 vetos que causavam a subvenção, ha longos annosccticçdicla, ao Abrigo Thereza de J2sus e á Velhice Desamparada.
O SR. PRESIDENTE tFazendo scar cs tympanos): — A Mes-ivae pôr em votação um requerimento verbal. V. Es. está falandosobre assúmptò já vencido.
O Sr. Clapi- Filho: — Perdão. Sr. Presidente. O assumpto

liga-se ao requerimento do Sr. Vereador Caldeira de Alvarenga.
O SR. PRESIDENTE: — A Mesa já cedeu, a despeito de pen-sar de modo completamènto diverso e achar que o requerimento

do Sr. Vereador Caldeira de Alvarenga vae abrir um precedentetério. Pediria a V. Ex
O Sr. Clapf Filho: — Então peço a V. Ex. que me dê a pa-lavra depois.
O SU. PRESIDENTE — V. Ex. será attendldo. — (H)

desconhece a dlfferenclaçto de cronças religiosas. Eila 6 a con-
cretlzaçfio do mais sublime dos preceitos divinos: "Amae-vos uns
aay cuíros". principio geral e básico do Christianísmo.

Rejeitar um auxilio destinado ao amparo de velhos, de crian-
tas, 

£Ó porque as associações a que se destina nao sao catnoucas
desrespeitar o ensinamento do Mestre dos Mestres.

Sr. Presidente, tive a Kitlsfação de vfir repellido, peles meus
altivos companheiros esse véto, apezar de quasi se fer leito de
sua manutenção uma questão política. Sinto-me e^avw meti
satisfeito de pertencer a uni parlamento que tem a
de recusar um véto dessa natureza c de profligar actos deslvumanos
de dispensa, cm massa, de pebrea funcclonarios flue com as[
ctivas familias, seriam arrastadas á miséria. Felicito os meus
comnanhelros pelo gesto dé altivez, de caridade e de humanida-
rlfi E nrcciso auc o Prefeito saiba que aqui não ha creaturas.
submissas á BUa vontade, que aqui y*rjf?®"'^SesFa'r3a-
para esta Casa viemos mandados pelo eleiterado livre desta oa

míiL<j do fiue nunca, sinto-me satisfeito de ter compar
nhelrS qu™ sabem manSm alta a Integridade desta Camara.

Era o qúe tinha a.dizer. — km.)
O SR HEITOR BELTRÃO — (Pela ordem) — Sr. Presidente

a Mesa considerou que não lia numero para a votaçao. Desejo

^OSR/PREfmENTEEx. está com a palavra pela ordem.
O Sr Heitor BéltrXo — Com a retirada, por parte de alguns

companheiros de uma das facções do partido Autonomista, com-
pletam-se-hoje. para a Camara se manifestar
SObro ErTIbeitor^eltoXo —"^.'.os 30(dlas para _que_o- véto. ao_E*o-
jécto 86-C, do Orçamento, sejadlscufcidoe votado.Nãoéverdade?

O SR PRESIDENTE — V. Ex. está equivocado. O prazo ex-
Pltaòn0SBPHÃ|"fp - Mas só teremos séssão na próxima
segunda-fetoa^^ ^ Alvarenga — Ó prazo expira na segunda-
feira, porque o projecto, aqiii, entrou a 14 de Novembro. •

O Sit. HÊrioR Belthào — Sr. Presidente, nosso Regimento
Interno, a respeito dos vetos diz o seguinte, no i 9o do Art. 89

(/.endoKg a Camara delibere sobre o veto dentro do prazo
de 30 dias, contados da data de seu recebimento/pela Secre-
taria ou do início da sessão legislativa, se remettido^no in-
térregno das sessões. (Lei; Orgânica,, art. 13, sigla XIV, ín-/í7ie)
considera-se-o approvado logo que expire o citado prazo ,
(Interrompendo a leitura)..
Ora. Sr. Presidente, a Camara está deliberando a respeito

do veto ha já alguns dias. Não-íoi ellè opposto pelo Prefeito em
partes mas sim englobadamente,. A;Camara é que por uma. ques-
tão Qe ordem, o está votando còm: destaques embora tenha dele
tomado conhecimento englobadamente, dentro do prazá legal.

O Sr. Celso Magalhães — Suspendeu ãsslm a prescrlpçao.
, d Sr. Heitor BeltrAo — Suspendeu, consequentemente, a pres-

cripçâo que corria, contra o direito da Camara, de votar contra
o veto do Sr. - Prefeito.

Sr. ¦ Presidente, é uma questão .de ordem porque no caso, a
Camara só poderia dar por ápprovàdo o veto,vpor .transcurso do
prazo, se dentro de 30 dias não o houvesse apreciado. Ora, a Ca-
mara começou a deliberar dentro do prazo, tomando conhecimento
integral do,veto. Mas, embora seja elle global, nós o estamos vo-
tando por partes e, ha tres dias, sobre elle estamos delibrándo
Esta- é a verdade regimental.

Nossa Lei Organica no art. 13 diz:
(.Lendo):"Art. 13 — sigla XIV — "....
Considerar-se-ha approvado ó véto que, decorrido o prazo
de 30 dias a contar de seü recebimento pela Secretaria da .Ca-
mara ou do inicio dos trabalhos legislativos quando a remessa
se der no intervallo das çessões, não fôr rejeitado"
(Interrompendo à leitura).
Ora, o veto está sendo rejeitado ou approvado, deliberado

pela Casa. Portanto, a Lei Organica, também não contraria o
ponto de .vista em que me colloco.'

Levanto a seguinte questão de ordem: tendo a Camara co-
meçado a deliberar a respeito de um veto dentro do prazo utll,
esta. ou não interrompida a prescripção que cori-e-com o tempo
da Camara resolver? Se por accaso V. Ex.. Sn Presidente, tiver
qualquer es:rupulo em • decidir, o Regimento faculta a V. Ex.
appellar para o Plenário. De qualquer fôrma é uma questãp da
maior gravidade.O que se tem visto, é que um grupo de Srs. Vereadores se
retira do recinto pára que a Camara concorde, tficitamente, com
o Sr. Prefeito. E' o que não queremos nem devemos fazer.

Como meu ponto de vista não é contrariado • nem pela Lei
Organica, nem pelo Regimento, não. se: pôde bl-partir ou tri-par-
tlr a nòssa faculdade conjuncta de deliberação pessoal. Peço. a
V. Ex. decidir a questão de ordem qu acabo de levantar. .

O SR. PRESIDENTE — A ,meu ver a Camara está dellbe-
raado e decidiria pessoalmente pela maneira liberal que propõeo Sr. Vereador ^Heitor Beltrão. Devo lembrar aos meus collegas,
porém, què estou apenas substituindo o Sr. Presidente que sp acha
afastado no momento, por motivo de' doença.O Sr. Heitor Biltrío — Mas V. Ex. pôde decidir porqueestá nas funeções dé Presidente.O Sr.'Jansen Muller — Pediria a V. Ex. que consultasse oPlenário.O SR. PRESIDENTE — Pessr-lmente decido pela fôrma
liberal do Sr. Vereador Heitor Beltrão.' >

O Sr. Heitor Beltrão — Como conseqüência continua naOrdem do Dia o veto. Sr. Presidente?O SR. PRESIDENTE — Perfeitamente.O Sr. Reitor Beltrão — Multo obrigado a V. Ex. (X).
O SR. CELSO MAGALHAES — Sr. Presidente, V. Ex? com-

;jrehende perfeitamente a gravidade da solução que V. Ex. vae;omar neste momento.Sr. Presidente, não era conveniente que V. Ex., sósinho, as-sumisse a responsabilidade da decisão que vae tomar. Assim, pe-ço a, V. Ex. que consulte o plenário, para que a deliberação, par-tida da Camara, na sua maioria, firme jurisprudência e cale maisfundo no espirito do Executivo, que é quem vae considerar estadeliberação do momento.Estamos, evidentemente, deante de um caso typlco de pres-cripção. A Camara, dentro de 30 dias, deve resolver sobre 08vétos. Se dentro de 30 dias não o fizer, prescreve o direito quoella tem de os discutir...O Sr, Heitor Beltrão — E' exato.O sr. celso magalhães — ... e. Implicitamente, os vétos estãoapprovo,dos. Sabemos que a prescripção de direito só se dá.
quando,' dentro do prazo estabelecido, não haja um IndivíduoInteressado praticado algum acto que Importe na interrupção dodireito.Ora, Cl. Presidente. V. Ex. vé que. ha tres dias, a Cama-ra está discutindo o véto de um modo pelo qual, na sua sabedo-ria, resolveu fazer: parcellr.damente..O Sr. Heitor Beltrão — Não estamos discutindo o véto: esta-mos em pleno periodo de votação, isto é, no ultimo periodO, quenão pode ser Interrompido, segundo preceitua o Regimento.O Sr. Ruy Almeida — Vou dar um aparte que servirá de re-forço á argumentação do nosso illustre collega Sr. Vereador Cel-so Magalhães: estão presentes dezoito Srs. Vereadores, o queimporta dizer que a deliberação será tomada pela maioria da
Casa.O ss. celso Magalhães — Não resta a menor duvida de que o
prazo para prescr ição foi interrompido. Estamos na ultima pha-se dos nossos trabalhos, pois estamos votando o véto: portanto,estes 30 dias não podem prevalecer para o silencio da Camara,
isto é, para a prescripção. Estão presentes dezoito Srs. Vereado-
res, o que eqüivale a dizer, a maioria da Casa.

Nestas condições, requelro a V. Ex., Sr. Presidente, que con-
suite o plenário, rot#; se a deliberação que V. Ex. acaba de to-
mar, é ou não, por elle ratificada. Não podemos interromper os
nossos trabalhos, apenas, por uma boycottage que alguns ele-
mentos componentes desta Casa pretendem fazer, impedindo queesta possa resolver sobre uma dos suas funeções preclpuas, queé a de discutir os vétos que o Executivo appõc As suas resolu-
ções.' — (O.)

O SR. PRESIDENTE — A Camara ouviu o requerimento ver-
bal do Sr. Vereador Celso Magalhães; para que te pronuncie a
respeito da decisão aue a Mesa tomou.

O Sr. Azzvedo Santos — Sr. Presidente, peço a V. Ex. in-
formar se a deliberação que a Mesa vae tomar abrange, também,
o véto ao projecto n. 100, ou se diz respeito, apenas, ao projecto8G-C. »

O Sr. Jansen Muller — A Camara. tomando conhecimento
da resolução da Mesa. e uma vez que a reconheça de direito, isto
é. Julgando interormpida a prescripção, ficará aquella resolução
da Mesa prevalecendo para todos os projectos que estiverem no
mesmo caso. ...

O SR. PRESIDENTE — A decisão da Mesa refere-se tao só-
mente ao véto ao projecto u. 8S-C, que é o qqe está em causa.

A Camara. approvando esta resolução da Mesa, naturalmen-
te, firma jurisprudência para todos os vétos que estiverem em
idênticas condições. — (Pausa).

orça a Receita e fixa a Despeza para 1037. Os mesmos termos i O Sr. Edgard Roméro — V. Ejc. assim está prejulgando.do art. 17, siglas 29 e 30, do Orçamento da Rooclta e da Despeza O Sr. Frederico Trotta — A Camara Municipal tem resolvido
para 1937, termos Já sancclonados o, portanto, com terça de 1*1. aqui questões sociaes que ás vezes nfio lhe competiam,
íoram repetidos no Projecto n. 100; no art. 24, ainda siglas 29 e O Sr. Azevedo Santos — Estou me admirando disso, como o
30. Ma», incoherentemente, o Coucgo Prefeito que havia sancclo- que a Camara apoia e como não apoiou o caso dos barbeiros tem-
nado CHtiu determinações do Orçamento, entendeu vetal-as no bem assim, porque deixa os barbeiros ser explorados e nào querProjecto 100; evidentemente..isto vai trazer ao espirito dos in- que os padreiroò o sejam,
teressados uma grande confusão. Não sabem elles se devem obe-
decer ao Orçamento que já é Jcl ou não sabem se ficam prohi- (A..continuação desta Acta styrá publicada depois)
bldos do obedecer ao Orçamento poi causa do véto ao Pro-
Jecto 100. O SR. PRESIDENTE — E' evidente a falta de numero para

Para quo o Plenário possa decidir, com conhecimento exacto preseguir a sessão. Vou encerrar os trabalhos. Designo para a
do causa, eu requelro a V. Ex., o destaque do art. 24 das siglas próxima sessão a seguinte"ü e 30, para quo sejam votadas separadamente, tíhamando a ORDEM DO DIA
attençâo dó Plenário para isso: quo eutas determinações ag:r^
vetadas Já constituem corpo de lei no Orçamento approvado
para 1937. ,O Sr. Fluriano de Gocs — Apôs o encerramento da dlscus-
são BUbmetterei a destaque o pediao de V. "Ex.

O Sr. Celso Magalhães — Obrigado a V. Ex. (G)

Continuação da votação do véto . parcial áo projecto n. 86-C,
de 1936, (com parecer das Commissões Reunidas/ rs Orça a rc-
celta: e fixa a despesa do Districlo Federal. para. o exercido da
1937.

Votação em discussão única do vóto parcial ap projecton. 100-C, de, 1936 (com parecer das Commissões Reunidas)

£ I» Voroorinr Rr nd« MacalhãüK rdm a erandeza. de tes» extingue, os. fundos especiaes e proMbe a creaçãó de novos
fundos, com exccpçõcs mencionadas; provi sobre a distribuiçãorecursos a^denucoa que possue. com a smcerloade que caracte- 'dtuil2ccímal das dotações orçamentarias; autoriza a revalidação do

Vv vr fiJ^n MartiilhÀÀ — Obriearto a V Ex c>edito aberto pelo decreto n, 3.463, de 4 dê Maio àe 1.931;. e man-
o Sn" A7FVEMS/Sms — autecinou cmií'muita felicidade da observar, na. cobrança de impostos, taxas,emolumentos emaisO Sr. Azevedo santos ... anu.cipou, conj muica ieuciaaae contribuições municipais, a legislação preexistente a decretaçãopara mim, justamente o _que eii pediiia á Camara se tneose de o+r* a mm o*** «<• & a a. mtt.mc ¦ nrmyisj/ms-isrj;.íalár antes de S. Ex. Digo com felicidade para mim, porque,tenho afflrmcdo nesta Casa e ainda ha poucos dias reaffirmei n

do orçamento a que este se refere e dá, outras providencias.
..Votação em discussão unlcã do véto ao projecto n.,71, de 1936 —Mi'*-*-' :— - * , .,7 •—  VOLacao CIU QioüUiibltU uu vcbu au u.< i J., UC AÍWU —

S. Ex. num aparte, que a defesa dos trabalhadores do Rio do sujeita os candidatos "ao exame vestibsM-r para adtfüssãà aos.ToriPirn níifvonnnt-.itup orivilcelo meu. I cursog Úniversidod^e do Districto.Fed-eral d.media .mínima dejaneiro, não constitue privilegio meu.
O Sr. Celso Magalhães — Concordo com V. Ex.
O Sr. Azevedo Santos — Não é um privilegio absoluto do ré-

presehtante çlassjsta numa Camara poiltlca: é-dever de tòdo p
representante da cidade defender o povo. E o ;povo é constituído
na maioria pelos-trabalhadores.O Sr; Jansen Muller — Muito bem.

O. Sr. Azevedo Santos — Portanto, se o illustre Vereador Sr.
Celso 'Magalhães antecipou o meu pensamento, só tenho a me

40 vara approvação em .cada niútéHa constituinte- do, grupo de
matéria exigidas para o referido èxame. ,

Votação ém discussão, única do véto ao. projecto n. 138. de
1936 (com parecer, da Còmmlssão de Justiça). — considera de
utilidade publica ^municipal- o. Matadouro da penha. .

Votação em discussão única do véto ao projecto n. 189, de
felicitar por este acontecimento, sabendo, como'sei, que é dever 1936 (com parecer ,dá Commiesáo de Justiça) — Manda contar
nosso deíehdqr cs interesses dos trabalhadores nesta Casa'. para todos os effeitós ao actual Dtrector da Escola da Policie'Mu-

O Sr. Janseii MUller — Muito bem. I nicipal o tempv.dc sçrviço .federal que mejiciona.
ó Sr .• Azèveôo Santos — E' dever porque não é'sómente o

representante classlsta que vem para., uma Assembléa quei obteirt ' votação em segunda, discussão do projecto n. 214, de 1938
o voto dos trabalhàdores. 'Todos os reprsséntantes políticos desta — Assegura á Francelina Silva, e filhos o-dirclio & pensãojlo
Casa recebem o voto anonymo de trabalhadores, de burguezes, de Montepio dos Empregados Municipaes, deixado pelo. seu falldculo
todo o pevo da cidade. marido Alfre<lo .da: .Silva, na# condições qve menciona.

O Sr. Jansen Muller — Mas a massa é o trabalhador: E o '
Sr. vereador Celso Magalhães iallou em nome de iodos nós.' '

Ó Sr. Azevedo Santcs — Portanto, se 50 e tantos mil votos Estende
que a chapã Autonomista obteve na eleição de Outubro é a ex-I dè 18 de  .
pressão da maioria do povo, estou certo que essa mesma chapa çao, nas. condiçpes que menciona.
teria obtido 2|3, pelo menos, das clãsses trabalhadoras. -• ,n-fi

O Sr. César Leite — Muito bem. Não ha duvida nenhuma. Votação em segunda discussão do nrejecto n. 236, de 19*6
O Sr. Azevedo. Samtos — Não é licito a nenhilni rèprésentantb (com mensa^m n. 84) ^^V^rt^J^ Prefpio a

negar o seu apelo, o seu voto, a sua decisão consciente, em qual- Cftncota do ÍH/dricto Federal no ramal de Santa Cruz, dando ou
quer phaBe que élle queira se manifestar env r^áção aos desejos tras providencias.
deSS|fào^éstrai§ioía attitude política da Camara Municipal. Nãu Votação ém /^ÍÍcl]f£f<L
sou multo conhecedor das trlcas é futricas políticas: Comprehenda ^^a n^toriade fazenda aue Vég^mentauá política, desejo comprehendel-a naquéUe verbo interessante, na- r^ni J ríAr»ãrL ^c^áÂHasquella phrase admirarei do Patnarcha da nacionalidade- braillei- o jogo no DUtricto Federa} e:da outras providencias.
ra, quando elle dizia: "A sã política é filha da moral é da razão"i

O. Sr. Celso Magalhães — Veja bem Vi Ex.: a,sã política -
ha o qualificativo, (são — nós fazemee, política.O Sr. Azevedo Samtos — Nós fazemos pior <3o que política:
fazemos politicagem.O Sr. Jànsen Muller — Política malsã.

O Sr Azeí-edo Santos — Política malsã, porque se a políticafosse aquella sã, por certo não assistiríamos, como assistimos, dij-
rlamente, nesta Casa,, esta situação dolorosa* Cr Droclflíinto n'c olaccpc i.rdhrilhaHftMK

Votação'ém'segunda discussão do projecto n.-197, de 1936
Autoriza o Prefeito a mandar contar, para todos os effeitós. p
tempo de serviço publico gue mencionai prestado pelo medico
dr.rmatologista auzdllar da Directorla de Hygiene e Assistência,
Dr. Aguinaldo de Carvalho Pereira Rego, coma interno e assis-
tente da Faculdade 'dè Medicina dá Universidade do Rio de Ja-
nciro. ,Segunda discussão, do projecto n. 144, de 1936 (com .parecer
da Commissão dé Saúde e Assistência) — Dá novo regulamento. . Sr.-' presidente, as classes.trabalhadoras do Brasil tiveram THstHcto Federdijom o advento dá revolução, na pessõa do seu maior dirigente J»ra obros no Dtstrtcro teaerai.

que actüalmente, preside os destinos da Republica, o. Dr. Getulio continuação da segunda discussão do projecto n. 204, de 1935
Vargas,.tiveram, nos seus auxiliares, a compensação do seu sa- (com parecer favorável da Commissão de Finanças) — Provi-crificiô'anterior, Foram, Sr. Presidente, os revolucionários de 30 amCia medidas no sentido de evitar que se continuem as cótts-
que trouxeram, ao encontro dos desejos dos trabalhadores, a te- truetaei realizadas nos districtos do Mejer. Inhaúma. Piedade e
gislação cujas vantagens _nos estamos desfruetando no momento, {nstaüaçno de novas fabricas.• Foram esses- revolucionários, Sr. Presidente, e elles trouxeram '
porque , não podiam mesmo negar; não seria mais admissível. continuação da terceira discussão do projecto n. 105. de 1939
que. & revoUiçao alicerçada em princípios de liberdade e justiça (ye^aocaò conforme o vencido' em segunda discussão, com cmen-
Êudesse 

negar ao tr^balnador aquillo que e necessário e e justo SUbâtitutivo n. 105-A, com parecer favoravel da Commissãoio dar. -- - • ... ' dê 'Finanças) — Obriga os proprietários ou responsáveis pelasPortanto, Sr. Presidente, os revolucionários de 30 tiveram "iiistniwões realizada." nos districtos do Meyer, Inhaúma. Pie-
visão de ir ao encontro das. classes trabalhadoras com a legi^a- gade. etc. a apresentarem', no prazo de' trinta dias. a conecta
ção que ahi ]tstár,_e nao <oí, Sr. Presidente, por um simples de- de suas casas; para- a cobrança do 'respectivo imposto1 predial.sejo de agradar.. Esta resolução do governo .revolucionário tinha, e^n&e'ece.
como tem, üm amparo nos conhecimentos Jurídicos distes hor nas condtçoe^ çue e„aoe.ece,
mehs e nev desejo social de attender ás aspirações doff trabalhar Continuação da terceira discuss&o dò projecto n. 175. de 1933dores. E tanto isto é verdade, Sr. Presidente, que eu quero nesie _ rrcMbemhuncios nos morros da ddafè. .momente^ trazer aO conhecimento da Camara. Municipal, um facto ... ,muito auspicioso ^ congratular-me com o Governo da. Republica continuação da terceira discussão do projecto n. 123.' de 1S3Se com a minha classe poc esse auspicioso acontecimento. E que, fco_ parecer favorável das Commissões de Justiça e de Obras.Sr. Presidente, o Governa da Republica acaha d» enviar ao Par- e urbanismo) — DUpõr sobre licenças de garages.c abri-lamento Nacional o projecto da Justiça do Trabalho, a ultima tei mu, '
que se faz necessaria para que os-trabalhadores possam ter con- g "e
fi&iiça na legislação trabalhista, muitas vezes sonegada, .muitas Continuação da terceira discussão do projecto n. 163. de 1939vezes deturpada na sua interpretação por elementos, adversário, (c^ âasuCommlséões de SaúdeAssistência e de Obraso ccH oc nfiTinnicroc cnoi.toç nrinrtnlQtn.Q aiintnp.K nnp nao rnnstlfciIfim ! v. . ' .. . j-,a estas conquistas sociaes; conquistas sociaes que não constituem
bondade de ninguém, porque é um direito firmado universal--
mente e nãò ha poder nenhum, Sr. Presidente, que possa mais
sopitai o direito que os trabalhadores tém a esta legislação tão
necessaria em beneficio da própria conectividade humana..

O Sr. Jansen Muller.—Multo bem;
O Sr. Azevedo Santos — Não quero, Sr. Presidente, e aSfi

devo mesmo fazer divagações em torno da situação social mun-

e substitutivo n. 163-A) — Dispõe sobre os reservatórios de de-
rivados de petroleo. nas condições gue menciona.

Segunda discussão do projecto de resolução n. 28. de 1~36,
Effec.tiva nos cargos que exercem os funccionarios que. mencio-
na, dando outras providencias.

Segunda discussão do projecto de resolução n. 27, de 1936 —
dial. Quero tão .somente demonstrar'á Camara Municipal, que Manda!pagardifferença de vencimentos a funeckmsrtos da Se-
uma Camara pplitlça e que tem no seu selo fraco elemento re- cretatuidà Camara Municipal e abre o respectivo credito.presentativo profissional (Não apoiado, nao apoiado) já no nuf
mero c polo menos na minha qualidade (Não apoiado, náo apoiado) Terceira discussão do Prolècto n. 72, de 1936 — Extende ao*— quero tão sómènte demonstrar que esui representação, por ~0fess0res primários nomeados a 1 de Junho de 1938 es canta-
mais que ella- queira se isentar dos namoros politicos, não decfeto municipal n„ 2:636, de 16 de Fevereiro de 1922 e
pôde.O Sr. Jansen Muller — Não pôde mesmo.

O Sr. Azevedo Santos — Não o pôde, Sr. Presidente, porque
a política tem seducções intermináveis. Eu falo por mim, como
cidadão brasileiro em pleno gozo de todos os direitos políticos e
sociaes. Sou nolitico, quero ser político, porque eu sou eieltoi,
eu sou um cidadão. Mas, Sr. Presidente, não quero envolver a
representação quo nesse momento eu-tenho nesta Casa pela bon-
dade dos meus companheiros...

O Sr. Jansen Muller — Por justiça, diga V. Ex.
O Sr. Azevedo Santos— ...eu não quevo, Sr. Presidente, en

volver essa. representação no chamado caso político.Tenho procurado, com muita diffleuldade, isental-a: tenho
procuiado, Sr. Presidente, ás vezes com sacrifício ingente — por-
que i lr.telllgencia não ajuda (Não apoiados) — eu tenho pro-curado não contaminar a representação que tenho níèse ruomen-
to, ccm essa situação política que nós asFistimoS diariamente
nCS E. pofque, Sr." Presidente? Porque essa própria Camara não MflímSfe oSS"
em^lfu^rtod^5 ca^sídsóm?nte 

'com^a^ei^o 
^UUc^ T& °>o r^o a differença de vencimentos a «w fez ^

vou provar isso neste momento. nod^-menconado) .
E , a dlvergencia da. própria Camara no caso referente aos " _ n «tu iu< 

fPadlicladc%leaikwica?ãoOS 
cosnomlnar asEim' para haVer maÍ3 | ao

dá outras providencias.
Segunda discussão do Projecto n. 150, d« ljW — (Omi _g>-recer favoravel da .Commissão de Justiça) — (Cofitta^ra as C7rv

lidade Publica Municipal a Radio Transmistora Brasttetra)..,,
Segunda discussão do Projecto n. 131, * .^9* ,

Terceira discussão do Projecto. n. 202, dt. 1W6 ——
equidade, aos desenhistas, niveladores, vhotogrGphoÊ,
de photographos e auxiliares de engenheiros de t.
sicàs c chimicas. do quadro de technicos não dif
rectoria de Engenharia as vantagens que menciona)

4a

i:uaac uu jacuuiiuuvau. 77 - „Devo dizer ao Sr. Vereador Celso Magalhães que a Camara | forma da legislaçao em vigor.
decidiu por dois-prismas differentes este caso dr padeiros e bar-
beiros. Tanto assim é, que o illustrado Vereador Ruy Almeida— que no momento não me honra com a sua aHenção, mas queeu teria desejo quo S. Ex. aqui estivesse — apresentou uma emen-
da ao projecto n. 86, ao projecto do orçamento, referentemente  .„ 0,-1^,1- _ «. *. iau _ rstmèài1* ntao trabalho dos barbeiros, negando-ihes o direito do descanso ThWwoS? rfS titulo de HdôiAo endominical a esses trabalhadores, e ainda mais, facilitando que Dr- Sabivo Theodoror da SOva Júnior, o titulo ae etaeaao en
essa gente, essa pobre gente, esses parlas da sociedade moderna, I rtoco.

Segunda discussão do Projecto n. 30-A, de 1996 — Pirmtoên*
cia sobre o emprego da lingua brasileira nos ettrdapios qtte men-
ciona e dá outras providencias.

Primeira discussão do Projecto ul 227, 1935 — Torna
obrigatório o uso de uniforme aos chauffewrs profissionais de au-
to-caminhóes dc transporte de carga e mercadorias, nas condi-
ções que menciona.

Terccirá discussão do Projecto n. 61, dé 1Ô36 — (Redacçao
conforme vencido em 3a discussão) — Considero- de utüidade
publica a Associação dos Profesosres Primários do Districto Fe-

tal de Campo Grande. A Verba 33 rcfe.-ç-se ao pagamento de au
xllioe á Companhia de Omnibus Vlaçãò Rural de Jacarépaguâ.

E' um auxilio justíssimo, porque e uma companhia que «stâ
fazendo, gratuitamente, o transporte dai- crianças para as escolas,
numa distancia de cerca de 30-40 kilometros.

Ele o que tinha a dizer, Sr. Prcõidentc. — (G.)
Consultada, a Camara approva o requerimento verbal do Sr.

Caldeira dc Alvarenga.
O SR. PRESIDENTE

Tétos.
Nâo ha numero para a votação dos

Annu.tiSta-sc a continuação da discussão unlca do veto pardal
mo Projecto n. 1C0-C. de 1926.

(Assume a Prcsidcncia o Sr. Floriano dc Góes, 3°° Secretario.
O SR. CLAPP FILHO — Sr. Presidente, ha pouco fui In ter-

rompido pela Mixa. poique desejava falar antes de te verificar
a votação de um-veto. Ag^ra. que V. Ex. me concede a palavravenho declarar o seguinte: com a rejeição dos dois vétos. ficou
iriant do o auxilio que. ha 10:1305 annos. vinha recebendo o Abri-
co Thereza de Jcõua. associação eipirita altamente caritativa por-
que recolhe. nDpiex nadamente. 400 crianças. Tambsm foi man-
tido o Auxilio ao Abriga da Yeiiüce Desamparada.

Como bem cathollco que sou. s nto a alma exultante de ale-
gná. Ser cathollco é, antes Ue tudo, ier christão. Pratico o bem.
Üão me confesso diariamente por não ter peccados doa quaes pre-

esses operários trabalhassem ou trabalhem até a meia noite, até
duas horas da madrugada.O Sr. Corrêa Dutra — Fermitta-me V. Ex. um apart*.

V. Ex. está interpretando mal a idéa do nosso collega. O nosso
collega fez uma resalva que. aliás, foi muito bem ponderada e
insta, determinando que houvesse turma nova para trabalho novo.
E' cousa multo dlfferente do aue V. Ex. está assegurando.

O Sr. Azevedo Santos — Mas eu tenho a dizer a V. Es. que I
issò não constituo novidade, porque eu também disse e repito ago-
ra, qiie. por meu desejo proprio, nenhuma casa deveria fechar: deral.
o trabalho deveria ser continuo, desde que as turmas se modi- - , , . ,,ficassem Discussão única da Indicação n. 27, de 1936 — (Cora parecer

O Sr. Corria Dutra — Logo, V. Ex. está com a ldéa do.nosso favorável da Commissão de Justiçai — Indicando que a Mesa so
collega. dirija ao Prefeito no sentido de ser respeitado o resolvido pelo

o Sn. Azevedo Santos» — O facto é que na. realidade isso não Poder Legislativo no Projecto n. 97, de 1936.
E os trabalhadores de barbearia são explorados. „ _Eo s trabalhadores de barbearia são explorados. Terceira discussão do Projecto n. 126, de 1936 iCom pare-
O Sr. Corrêa Dutra — A Camara votou para favorecer cs cer favoravel da Çommissão de Finanças) — Auíoma o prejetio

que tinham falta de pão. o mandar rever a contagem^ de tempo de serviço prestado pelo
O Sr Azevedo Santos — Mas mesmo assim a Camara deci- I professor jubüado Francisco de Salles Fortes Bustamante para os

diu novamente o caso por esse modo e decidiu também no casoh/ww que. ti t *ciona.
dos barbeiros de modo dlfferente. prohibindo como deve, como . ,0-, >___
humano e justo prohiblr, a exploração dos trabalhadores das Segunda discussão do Projecto n. 179, de_1936 — (Com pare-
barbearias. Quer dizer: a não permissão para os barbeiros traba- cer favoravel da Commjssão de ^stira),,— Cotusidera de utttlda
lharem aos Domingos ou além das horas normaes estabelecidas de publica municipal O Livro Vermelho com sede nesta Cap.tal.
universalmente^ Romiro — Multo bem. Primeira discussão do Projecto n. 209, de 1936 — iCom pare-

O Sr. Azevedo Santos — A Camara decidiu assim o Sr. Pre- cer favoravel da Commissão de Finanças e Mensagern n. 88)
feito não fugiu à regra. Portanto, se é passivei de censura Autoriza ó Prefeito a adquirir o terreno sito á rua Formosa n. 30,
Executivo Municipal, não menos será passivei de censura a pro- na Ilha do Governador, nas condições que menciona.
pria Camara porque estabeleceu esses dois critérios anteriores, , J, _ „ oln ri_ ,n,R Aiilnriza aTanto um poder como o outro, para mim, estão errados e" 6 Isso Segunda discustao do Projecto n. 210. de 1936 — Auton-ai o
que desejo que a Camara decida, collocando as cousas nos seus Prefeito, a mandar contar, para ^osas effeitos o tempo de ser
verdadeiros loeares viço publico que menciona. prestado pelo jnedieo auxüiar da Sc-

Veja a Camara que facto interessante: a Ironia da política cretaria Geral de Saúde e Assistência. Dr. Mcrval Soares, Pe-

Consultada, a Camara approva o requerimento verbal do Sr.
Celso Magalhães.

O Sr. Azevedo Santos — Sr. Presidente, desejo, também, quePeço a V. Ex. fazer constar de acta que eu votei, desde queessas resoluções attinjam ao Projecto n. 100.
O Sr. Heitor Beltrão — A Camara firmará jurisprudência, fi-

cando esta resolução applicavel a todos os casos idênticos ao do
projecto 86-C, conrorme declarou a Mesa.

Peço a V. Ex. fazer con t r de acta que eu votei, desde que
essas resolução attinjam ao Projecto ri. 100.

O Sr. Celso Maqalhãcs — A todos os projectos, em geral.
O Sr. Heitor Beltrão — Sr. Presidente, V. Ex. ainda nao

consultou a Casa te concorda com o meu ponto de vista. Apenas
votamos a consulta de V. Ex. sobre se a Casa quer tomar conhe-
cimento.O SR. PRESIDENTE — A Mesa decidiu a questão de ordem
levantada por V. Ex. e o Plenário ratificou. — (G.)

O SR. CÉSAR LEITE — (pela ordem) — Sr. Presidente, de
accordo com o Regimento, requelro a V. Ex. mandar lavrar no
livro especial relativo ás questões de ordem, as que acabam de
ser resolvidas pela Camara Municipal, para que amanhã ao se-
rem Invocadas, seja devidamente conhecido por aquelles que, nomomento, aqui não se encontram o termo lavrado.

O SR. PRESIDENTE — V. x. será attendido.
O SR. HEITOR BELTRAO — Sr. Presidente, aguardo, para

occupar a attençâo da Camara o encaminhamento da votação
do Projecto 100-C, em vez do o fazer agora, pois prefiro que s-í
enccntrem presentes toüos aquelles que vão deliberar a res-
peito. (G) ^ ouvimos com toda consideração.

O SR. CELSO MAGALHÃES — Sr. Presidente, relatlvamen- O Sr. Azevem Santos — Estou me: admirando disso,
to ao Projecto 100. desejaria requerer a V. Ex., o destaque, no O Sr. Frcderico Trotta —- Uma qa^tao social deve ser reso*
art.. 24 das siglas 29 e 30. que tratam da questão do trabalho das vida socialmente e nao politicamente. 
padarias e industrias correlatas porquanto estas siglas, vetadas 1 O Sr. AzrvEDo Santos —- Temos tido I
co Projecto n. 100, já íoram approvadas no Projecto 86-C qu«;' importantes do que a presente c que es^a me_ma Camara negou.

nos coiloca neste momento cm plano que eu com franqueza não retra.
percebo porque essa situação politlca. E' que as próprias Com-
fn,fdfstaRC^dVersari^C^toli«ra do ^.'"pref&tõ^de^â | O*' A?iüiis^ condições que menciona.

Srf°C&sar^ltãfe0-^PorCumà°q'ucstão dc princípios. Primeir» discussão do Projecto n. 220, Çf®.'93® 
— ÍÍT".O Sr. Azevedo Santos — E' uma questão de princípios po- todos os cffeüos o tempo

liticos mas, não de princípios justos c humanos, esta é que e Américo Paulo da Cunha e Gcntu Jose da suva. as reparuçoes
verdade. çuc menciona.

O Sr. César Leite — V. Ex. hoje mesmo pediu destaque de . . _ ... 10,K .rn_
uma medida que está incluida no pedido de approvação. Tendo Primeira discussão do Projecto n. 22o, de 1936 -- jiconii Men
nossa corrente approvado o Projecto 100. só poderia ter tudo sagem n 95. de 193S) - 1SÁS°M^d^ro ^ Santaapprovado por uma questão de moral. annuaes do encarregado das Officinas do Matadouro ae santa

o Sr. Azevedo Santos — Vê a Camara que o Sr. Vereador Cruz e dá outras providencias.
César Leito coiloca a questão num ponto de vista essençlalmen- _
te político. E" por Uso que eu digo que as representações pro- Levanta-se a Sessão as 17 noras e zo mmuios.
ftsionaes dentro de uma casa tém que ser envolvidas nas ondas .. . \da politicagem Oradores inscriptos para o Expediente da próxima Sessão. \

O Sr. César Leite — Mas V. Ex. vae ter o nosso apoio e todos Io — Heitor Beltrão '- 2° — Alcèo de Carvalho
ORDEM DO DIA:

Projecto n. 144. de 1936 — Tito Li rio.
Projecto n. 204. d- 1935 — Júlio Li»
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A SESSÃO DO SENADO
Com a presença dfl CG senado-

res, foi aberta a testuo polo Sr.
Medeiros Neto, :e:iüo lida c
aprovada a uta di áiúertor.

No expediente uram lidos oa
sesuintes papéis:oficio do ar. Oeneral Eurico
Dutra, comunicando ter assumi-
do o cxerciülo do cr.rco do Ml-
nistro da Guerra, paia o qualfoi nomeado por dc2rct0.dc 5 do
corrente.do Sr. Secretario da Cama-
ra, enviando o projeto que cria
o Instituto do Aposentadoria e
Pensôas cios mdustriavios.do Sr. . Ranuiro Bocaiúva,
agradecendo, em nome da íami-
lia, Quintino Bocaiúva, as home-
nagens prestadas polo Senado á
sua memória, pov ocasião da co-
memoraçfto do centenário do seu
nascimento.Foram submetidas, e aprovadas
as redações finais do projetocriando o novo Conselho Náclo-
nal de Ensino e das. emendas
oferecidas á Induçüo que intro-
duz modificações na Regimento
Interno.

O Sr. Jeronimo Monteiro cs-
cotou toda a hora do expedien-
te, aduzindo longas considerações
em resposta á critica feita peloSr. Ribeiro Gonçalves sobre o
projeto de sua autoria que dispõe
cobre o propulslonamento do in-
terior do país, por meio de es-
tradas de penetração e varias
outras medidas.Anunciada a ordem do. dia,
•ntraram em discussão e foram
Sirovadas 

às seguintes mate-
as: . , . •mandando revigorar, para
exercicio de 1937, na parte não

utilizada, o credito de
10.000:000$000 para melhora-
mento de prolongamento da E.
F. de Maricá.—que autoriza o Governo a
«rantir uma operação de cre-
Sito até 7.000:000$ entre o Es-
tado do Rio Grande do Norte e
0 Banco do Brasil, para ultima-
t&à das obras de saneamento ,da
•Idade de Natal—- "que autoriza o Governo a
carantir uma operaç&o de credl-
to entre o Estado do Maranhão

o Banco do Brasil, até 
M.000:0000$000, afim de que este
possa subscrever parte do capital
3o Banco do Estado;parecer opinando pelo ar-
•uivamento da representação de
Jorge Monteiro de Andrade, pe-
dindo se manifeste o Senado Fe-
deral quanto á constitucionalida-
de da aplicação do selo estadual
ée assistência a menores, nos
papeis üe habilitação, de casa-
mento. „•

Em seguida entrou em dlscus-
rto a proposição que estabelece
limitação para a joia ou contri-
balcão Inicial cobrada pelas Cal-
xas de Aposentadoria e Pensões.

O Sr. Valdemar Falcão ofe-
receu uma emenda aditiva ao
art. 2o, estabelecendo que não
ficam compreendidos na limita-
çâo deftorrentc do disposto na
lei, os associados que se achem
em mora de pagamento da joia
em raz§.o de inscrições anterlo-
res •

Em consequencla, da emenda,
a discussão ficou suspensa, vol-
tando o projeto â Comissão para
Interpor parecer.Em virtude de requerimento de
urgência aprovado pelo Senado,
entraram em discussão, foram
aprovadas e remetidas á. Cama-
ra dos Deputados, as redações
finais dos projetos relativos a
operaçõrs financeiras -coifr' o
Banco do Brasil, pelos Estados
do Kio Grande do Norto e do
Maranhão. . '\Nada mais havendo tv trotar,
foi encerrada a cessão.

COMISSÃO 
' DR COORDE-

NAÇAO
Com a presença dos Sr». To-

maz Lobo. Ribeiro Junqueira,
Veloso Borges, Flavio Guimaraes,
e JoSo Vilasboss, esteve reunida
esta comissão.

O Sr. Ribeiro.Junqueira apre-
geritou um parecer sobre_ o re-
querimento da Associação Co-
mercial e dõ Sindicato aos Usi-
nelras* üe Pernambuco, concluln-

. do por um projeto declarando
constituírem bi-tributaç&o, o im-
poáto de 0,5°l° sobre as vendas
a termo, rêgulamontado pelo de-
creto 10; de-1936, daquele Esta-
do, e o' imposto sobre operações
a termo, regulamentado pelo de-
creto federal 20-110,"' de 1931,
quanto ao café e ao açúcar, a
100 réis por saca;

O Sr. Jòão Vilasboas apresen-
tou um parecer propondo o ar-
qutvamento da representação do
Centro do Comercio e Industria
do Rio dc Janeiro, solicitando
que o Senado-proponha- a revo-
gação do despacho do Sr. Ml-
nistro da Fazenda, pelo qual foi
determinada" a cobrança- do selo
adesivo nos rectbos por conta e
ger 

saldo, passados nas duplica-
Postos em discussão, foram os

parecei es assinados unanime-
mente.O Sr. João Vilasboas devolveu
a representação que lhe fôra dis-
trlbuida, da Associação Còmer-
eial de Ubá, cm Minas Ferais,
reclamando contra casos de bi-
tributação de que diz estar sendo
vltlmà' a firma F. A. Fernan-
des &.Cla., daquela cidade, por
ter de ausentar-se desta cidade,
pois seguirá para o seu Estado
dentro cm poucos dias.
COMISSÃO DE CONSTITUI-

ÇAO E JUSTIÇA
Em reunião extraordinária,

trabalhou esta Comissão, pre-sentes os Srs. Pacheco de OU-
relra, Artur Costa, Edçnr da Ar-
rudà e Clodomlr Cardoso.

Foram apresentados e assina-
dos os sesuintes pareceres:opinando nela nonstitüclo-
nalldade da DronosIrSo que dls-
põe sobre a revogação de 'dispo-
slções legais c regulamentares
que isentam de selo e custas os
papeis e processos relativos &
naturalização;opinando pela compotnncia
do Senado para conhecer da re-
presontafcão em que o Moinho
Fluminense S. A. solicita ao
Senado declare nso dc bi-trlbutr>çSo «¦> Imn^sto de vendes e con-slgnacões cobrado polo Estado de
Pernambuco.

OS QUE 
"VIAJAM

PELO AR
PELA CONDOR

Destinando-se ao Norte, segui-ra hoje. pela manlià, o "Oalç&ra**,
cia Gondor. conduzindo os scgulntet» paiasgclros: — Pára Vitoria:os Srs. Cônsul Máximo BastlanJoio do Amaral, Joio Tebe, Dr.Abner Mourào c Sra. LUlana deOl.velra: jara Maceió; os Srs. DrJosé Jullo: Cansaçâo e Dr. AndréMaurér: para Natal: o Sr. Capl-téo Guilherme Baátos das Neve»para Fortaleza: os Srs. Josi Gan-tll Alves dc Carvalho, radre Josôda Frota Gentil, a 55;a. PalmlraFro:as Llnliares. cs Irmús MariaAraey da Frota Gentil. Helena daFrota Gentil a Maria da FrotaGentil: e para Belém. o S.-. ClaudoSumida Tyrell Eaundera.

FALÊNCIAS E CON-
CORDATAS

FALÊNCIAS REQUERIDAS
Joaquim Mnrcclino Alves —

Perante o Juiv, da 5a vara eivei,
Prlng Torres & Cia., dlzondo-so
credores da Importância de ....
4:896$ representada por duplica-
ta, requerem m a decrotaçao da
falência da firma supra, estnba-
lcclda à rua Ferreira Pontes, 225.

Cia. Construtora Carioca Ltcla.— PerantQ o juiz da 5a vara ci-
vel. o Dr. Henrique Lavoié Ju-
nlor, dizendo-se credor da to-
portancia de 20:7n5$140, requereu
a decretação da falência da em-
prèsa supra, estabelecida & rua
do Carmo n. 58.

DENUNCIAS
Perante o Juiz da 4a Vara Cri-

minai, o promotor ai em exerci-
cio ofereceu denuncia contra José
Batista do Nascimento, que no
dia 2 do corrente mês, agre-
diu na praça Màuá um menor de
14 anos e ao ser advertido e fi-
nalmente ao recober ordem de
prisão, dada por um guarda civil,
resistiu, com o mesmo entrando
em luta corporal.

absolvição

fins lcci\l3. N^stc* temo*, P. do-
forllWenio. Rio, 11 tia Novembrodo 193U. Jullo MiíSlo Siiluna. nd-
vogado. Inscrlp. 071. (Devida-mento scladn) . Distribuída cm 17tío Kovnmbro dir 1013, oo Sr. Juli
da Vara Cível polo Distribuidor
C. Freitas. A. tome-so por tormocitados cm seguida as pcv,3oa< enu-moradas na pcMç;\o. Rio. l7-XI-3i3.
A Costa. Para os dnvldos ílns seráo presente publicado no Dlnrlo da
Justiça e em qualquer dos Jo.naisdô maior circularflo. Dado o pas-aado nosta Capital Federal, aos
trinta dc Novembro de mil nove-
contos e trinta e yftls. Eu Frcdcri-
co de Cuntrn, o.icrlvfio. o subscrevi
(a.) AJntnio Antônio da Costa.
Conferi" — o EscrtvAo Fin^orlca de
Castro. (L» 23510

A SE3.IANA DA MA-
/ RINHA

AS HOMENAGENS AO DIA PBTAMANDARS-
Foi dada a pre3cn:c aomana, co-

mo a escolhida paiu a comemora-
çio da Sumana da Marinha o
cujo encerramento será amanhã,
assinalado como o Dia do Mavl-
nhelro e que recorda a data do
nascimento do glorioso Almirante
Joaquim Marques Llsbòu. Marques
de Tamandare.

. , , o o. ...t„ Para o maior brilhantismo dossoPelo juiz da 8 \ara criminai, jjitio realizados 11a ilha
pôr sentença de ontem, 101 jui- . cobras, sob a re^encia do 2o
gada Improcedente a denuncia Tenonte mu5ico Antouio Rodri-
oferecida contra Manuel Eugênio guô5 d0 Jesus, as letras do Hino
da Silva, que era acusado de na- Racional Brasileiro, de Francisco
ver infelicitado uma menor de Manuel; da canção do Fuzileiro
15 anos, em Dezembro do' ano ò do ci6no Branco, e respectivas
passado. i musicas o que deveria ser entoa-— Pelo mesmo juiz e na mes- tj03 p0r mil marinheiros e luzl-
ma data, foi dada sentença do loiros com o acompanhamento
absolvição a favor de Orlando Ielt0 pela banda do Corpo de Fu-
Paulo Munlz, que ho dia 10 de ziieiros Navais.
Maio ultimo, dirigindo um auto,
pela rua Dias da Cruz, ao passar
entre a calçada e um bonde atro-
pelou e matou a menor de nomo
Valdéa Carneiro.

SUMÁRIOS
Serão realizados hoje os se-

(ruintes sumários: , ¦3a vara — Augusto dc Melo
Fróes- e Maria Macedo Fróes.

5« vara — Herminio Rlzzo, Ma-
nuel de Almeida Silva, Osvaldo

Esses ensaios deverlto terminar
hoje, e amanhft, na presença ao
Çnefe da Naçfto o das altas auto-
riflados navais, civis o militares
deverào ser cantados os mesmo»
números de musica, Inclusive
Hino Nacional, por osse vultoso
numero de marujos o soldados na-
Vais, em homenagem ao lnolvl-
davel Tumandarí.O Capltilo de Corveta Atua
Monteiro AeliO íleou Incumbido
do desllle das forças do marinha
que terfto de prestar continências,

Joaquim Pereira, Moisés Agarino passando em frente à herma de
de Almeida, Armindo Garcia Vi-  -
lèla, Abelardo de Oliveira Pinto,
Zanla Moura Albuquerque e Di-
va Albuquerque.

EDITAIS
EDITAL.

Edital de lntlmaçRo de protesto a
terceiros interessados Com o pra-
zo do trinta dias.
O Doutor Aíranlo Antonlo da

Costa, Juiz de Direito da Sogunda
Vara Cível do Distrito Federal:

Faz publico que perante este
Juízo rol íelto o protesto seguinte:
— "Hlmo. Esmo. Sr. Dr. Juiz da
Vara Cível. Joio Pinto de Carva-
lho, português, solteiro, proprleto-
rU, residente no Morro de Sao
Carlos, requereu o obtove o re-
conhecimento do seu dominio» em
acâo de usocapiáo, que passou eni
julgado, achando-se devidamente
transcrito, sobre uma área do re-
ferido morro. A carta de sentença
foi passada em 9 dc Dezembro do
1935, pelo Cartorlo da 5a Vara
Olvcl desta Capital. Sao os se-
nulntes os característicos e con-
frontaoôes do imóvel: •^.''Terreno
medindo pela Xrento 103,50, con-
trontando. com a rua do Morro ato
à rua Major Freitas. Pelos fundos,
confronta com terrenos da Com-
panhla LlghÉ and Fowor, numa
extensão de 1BS.0, e pelo lado es-
querdo com liêrdeiros de Jo&o Pm-
to db Rezende, numa extensão do
143,0, o com Luís Magalhães, numa
oxtcns&o de 111,50< Polo lado dl-
relto confronta com o Patrimonlo
Nacional o com a referida Iiight
and Power, numa extensão de 48,0.
Esse terreno tem a superllcle de
27.221 metros quadrados".Ora, acontece què esse terreno
acha-se, cm sua quásl totalidade,
indevidamente ocupado, por lndl-•vlduos que ultlmamento ali se abo-
letaram, som qualquer titulo ou
direito, e que sao os seguintes: —
Agostinho Marques, Avelino Ro-
drigues Mourão, Alberto Rodrigues
Mourfio, Anlzlo Machndo, Avelino
Medeiros, Antonlo Jorge, Adella
Tomé. Ana Nogueira, Aurora Go-
mes da Costa, Ana Morais, Analla
Ana dos Santos, Alberto Joaquim
do Castro, Antonlo da Cruz RI-
bolro, Armando Ferreira Tavares,
Antonlo Murquos. Albino Porelra,
Antonlo Joaquim da Costa, Au-
Susto da Silva Rosa, Adolfo d.o

íllvclra, Agriplno de Souza Qo-
mes, Antonlo do Oliveira, Adolfo
Alves, Antonlo de Castro, Borta do
Nascimento, Bento J. Fellclano,
Braslllnu Augusta, Braslllna Ba-
tista. Cândido do Amaral, Cldcnti-de Jesus, Donatllo Sales do
Oliveira, Domlclano Flrmlno, Emi-
liano Ferreira Lopes, Elias Pinto,
Francisco Regalo, Francisco For-
relra, Florlsbela Castro, FranciscoLUls, Francisco do Paula, Frail-
cisco Simões, Franciscp Lopes,
Guilherme Cid, Humberto Rloei.
ro, Hornclo José Rodrigues, Josó
Maria, José Carlos, José Rodrlguos
Adegas, Jo&é Pereira' de Matos,
José Francisco, Josó Maria An-tunes, José Cardoso, Josó dos San-
tos, José Ramalho, Josó Paullno
Alves. José do Espirito Santo. Josó

Tamandarè, ondo scrà lançada a
pedra fundamental do monümen-
to eiri sua honra o que substitui-
rA ali a mencionada herma.Falar&o por ossa ocaslfto o Al-
mirante Arlstides Gullhem, Mi-
nistro da Marinha e o professorFernando do Magalhães, em nomo
da Liga Naval Brasileira.O chefe do Estado Maior da Ar-
mada, íar& ler o aviso que lnstl
tuiu o . Ia do Marinheiro ç a or-
dem do dia alusiva ao áto.

O cruzador "Bala", ancorará
Junto ao Cais Mauâ paar ser vl-
sitado pelo publico, como home-
nagem a data de Tamandare.
AS HOMENAGENS DO CIRCULO
DOS OFICIAIS REFORMADOS DÓ

EXERCITO E DA ARMADA
O Circulo dos Oficiais Reforma-dos do Exercito e da Armada, co

memorara esto dia cm homona-
gem ao bravo Almirante Marquês
de Tamandarô, mandando deposl-
tar uma corOa na estatua do refo-
rido Almirante, comparecendo an
solenldades que lorem feitas pelaMarinha.N&o haverá, por motivo de força

(maior a sessdo comemorativa no
! Circulo. rJtr:

AVISOS RELIGIOSOS

Irmandade da Virgem
Mártir Santa Luzia

FESTA DA 1'ADtíOF.íRA
Dj ordem do Irmlo Provedor

convido oà cailtíèimcã ivmiowi c
dima.i: ílela dovotcá ci iu.i»tstlr «1
fittta que a Mcw.ti Admlnlutracivu
úccta Irmandade faz ceiebvar em
sua Igroja amanhã, Dcmaigo, 1J
ílo corre 11 :e, em louvo: a ü,.;cfcl<2a
Vjrgím Miiriyr Stípta Luzia, «
q^al cbeásc^rà ao beju.nve pro-
gAvma.Dai 5 te, 10 horne. — Mkiías
ccntlnuüfi com tia en-
grada rfillqu.a da V. .d. tíanta
LUiüa.Âa 11 horan — J.Il-t.a 6olene,
oficiando o Rvdmo. il^iuenhor
Dr. Franclisco de A.u., Ç.iru.»o,
pregando ao Evange-llis o erudito
orador Montenho» Jctú Antonlo
Gonçalves dc Rswftdi e tervindo
como Miátra dij Cerimonias o
Capeido da Irnuvndade Rovdo. Pa-
dre Mano NcWxrettl. Neaia to-
lenidad^ a orquestra executará
âs BeguínUs musicas eaCras: —
ladroitus, Gradual. Olenorlo e
Comunium, cie P. Amatucci; Ky-
rio c Glcrla, Credo a quatro yo-zeo, Sttnctuá, Benjdletui o Agniií
Dsl, ds O. Ravanelo; Ave Maxla,de J. Faurc; Hyno Kacloual, de
Francisco Manuel e Marcha final.

A'a 20 horas — Solene Tedaum
Com bençio do Santíssimo e
lèituaxi da Nomlnata dos írm/toe
eleitos paio a Mesa Administra-
tlva de 1937, íaüendo-io ouvir
dà üribuno. eagrada o ilustre ora-
dor Conego Dr. Henrique
galhâes, e eendo exscuMdne pelaorquestra oa ^^uintes musicas
eecrat?.: — Marcha, de F. Vittadi-
ni: Sulutaris, do Bota^lier; Te
Deum alternado, do P. Folco-
ncra; Tantum Ergo, da L. Bo-
taaao; Ave Maria, de B:ast, e
miu-cha final.

Secretaria da Irmandade, 12 da
Dezcnibro de 1936 — Domingos
Jost Meireles, eccretnrlo

(L 23605
BÔDAS DE PRATA

— O casal Ernani Francisco Bór*»
ges — Franclsca dc Faria Borges,comomora na próxima Segunda-
f ira, dia 14 do corrente, o 25°
aniversário do sen lella conjor-
cio. Por esse motivo, faz celebrar
missa cm acç&o do graças, ás 10
horas, na igreja do Santo Afonso,
& rua Maior Ávila (Praça Saenz
rena). (L 23731

PARA COOPERAREM
NA GRANDE OBRA DO

ABRIGO DO RE-
DENTOR

O Sr. Presidente da Republicaautorizou a concessão de passa-
gens gratuitas do ponto de Ham-burgo para esta Capital, a seus
religiosos franciscanos que vGem
cooperar na Obra do Assistência
a Mendigos, Menores desampara-
d03, no Abrigo do Redentor, a
lnaugurar-se no proxlmo Natal.

"CINEARTE" — Está clreulan-
do mais um numero de "Clne-

arte", o mais qusrlda revlata que6 t!tia. no Brasil, como o orgâo
ofiolnl doa lane.Com um eumarlo magnífico,
onde êc misturam c<3 Cntrevietaaautenticas, noticiário de ultima
hom. sobro o cinema mundial enotodamonte o cinema brasileiro,
cotação de íllmes, biogMflaa de<u-tlcstaet fotografias ineditac, ctc.

"O GRITO DA MO-
DADE"

Rio dc Janeiro, 7 de 12-G3G.
Preisado Sr. redator ciúemato-

gi-nflco d'"O Imparcial".Cordais eaudcçOcs.Venho rogar a V. S. a publl-eaçio desta carta que exprima
um "fjrlto da mccldado revolta-
dr.". Motlva-a, a leitura de uma
ittiasiva, assinada polo fír. Wll-

fiVftrir*Joào" da l son Drumond, publicada em "OBarbosa, João da Gloria, Joao cia Imparcial.» de G p. p.. NAô tem

Santa Luzia
Reallzsi-se Domingo, 13, fts 8 ho-

ras, no altar dc Santa Luzia, dii
Capela do N. S. da Conceição, om
Catumbl, uma missa em ação de
graças, por um grande milagre
obtido, para Gehisa T. Martins.

(L 30291
A Frei Fabiano de Cristo

Agradeço um milagre recebido.
I. P. (h 237Ú7
A Frei Fabiano de Cristo

VERA agradece. (L 23719
A Virgem da Penha

De Joelhos agradece as graçaArecebidas. —• JUDITE DE MO-
RALS. (IÍ 235*
Aos pés de Frei Fabiano,

Santo Antonio e Santa
Terezinha

Venho depor o meu coraçfio re-
pleto de. Júbilo. E agradeço as
grandes graças quo acabo do re-
ceber. — DALILA SILVEIRA CIN-
TRA V/ERNECK. (L 2303

Frei Fabiano
De mfios postas agradeço *

grande Rraca que obtive. — ADE-
LIA PEREIRA. , (L 9508

KOARACftES

Silva, João Vilela, Jo&o Martins,Jullo doa Santos, Jullo Moruls, Ju-
lia Pranolflca da Silva, Justlno
Pinto, Joaquim Portellnha, Joa-
quina Ferrôlra, Laureano Toixoira,
Laudellna da Costa. LaudemlraMarques, Lconldlo Ramos, Maria
da Concolçfio, Maria da Gloria SU-va, Maria Emllta Rodrigues, Ma-
r" . Bernardlna, Maria AugustaDlogo, Maria Alzira, Maria dasCandeias, Maria dos Remedlos,
Maria da Silva, Maria Pereira, Ma-
nv.cl da NatlVldade, Manuel ror.
relra Barbosa. Manuel de Castro,
Ilauuol da Silva 2o. Manuel Porei-
ra, Manuel Jardim, Macario do
Carvalho, Minervina Pinto, CaboMoacir. Otávio Moura, OdoricO do
Carvalho, digo. Odorlco Ferreirada Silva, Roque do Araújo, Sera-
fim. Alvos, Seraíttn Rabelo, Sera-fim Rodrlguos, Solldonla Otero,
Ealdomlro José da Silva, Valdoml-ro Gomes, Carolina do Nascimen-to, Vlrglnllo Francisco da Silva,
Vlrglnio de Sousa, Aurellno No-
guelra, Manuel de Matos, Manueldos Santos, Lula Antonio, Bazillode Castro, Filha Jeremias, Auro-llno Nogueira, Josó) Simões e ou.tros. Assim, o Suplicanto, pararessalva, evidencia a segurança deseus direitos, constituição em mó-ra do3 suplicados e exclusão da
possibilidade de invocação dc bôa-
ré, vem requorer a V. Ex. sc dignomandar tomar por termo o seu
protesto contra esseâ ocupantessem direito, acima enumerados,
para 03 fins legais, sendo todoseles intimados para ciência desto
protesto. Requer ainda o Supli-cante a lntlmaçfio dos referidossuplicados para ciência de quo,oportunamente, o pelos meios pro-prlos. responderão por perdas edanos; sendo que o preço daocupaç&o e uso. Ilca fixado, a par.da lntlmação. cm mil róis pordlA, para cada habitação, o, naralta de pagamento. scrSo pro-postas as competentes acçôes dedespejo o exccutlvi. Devem serintimadas, as mulheresdos que for. m ceados, e, alémdisso, todas e H1 l*quer pessoas,que. seja a que U ulo for. ce en-ccntrarem r* :• e.ldo imóvel.Pede ainda o Sup.:cante a publl-cação do ed com o prazo do3v dias. pa-A pi i conhecimentodc terceiro dc bôa-íó.E pede ainda J»k sejam posterior-mente ent:e;uc; 03 autos, lnde-
p^ndentement e traslado, paraJ servirem de • - aneutos e outro*

rnefio o Sr. Wilson, quom nao
conheocr, por estar fôrá do melo
cinematográfico, Raul Roulien eõa ant-ocedentos do cou filmo "O
glto da mocldado", poderi, povcerto, ponaliaar-ce dianti das 1*-
mentoções que, pelo radio, Jor-nais e dlscur^oa, vsm ê!o fassen-
do, por pousar quo roalmontoaquele brasileiro eateja eendo
perseguido. Sr. redator, eu per-guntarla 00 Sr. Wilson e ao Sr.
Holanda do Lolola: "Raul Hou-
llan cstA sendo pjraeculdo, porquem?" Sô eu o ecl: — Por umfantasma. S.\l>ím qual 6 o fan-taama? "O -fracasso". ModonholAterroriza, exalta, nnlma at<S
matar no esgotamento dos resur-Ms para a salvação. Raul Rou-llen para conat3U!r o amparo bl-lheterlco do publico, fez-se viti-
ma e acusa. Nas acusações daRoulien vai uma grande falta d]
patriotismo e lnfamia.Sou "fan" de Roulien somohou 44fan" da Clnédla, São PauloSono Fllm, Carmen Ssntoj, deWallace Dowacy e do todos c*brasileiros que, ha mais de 30nnos, vivem no Brasil numa lüta
ds tltana para roallelr«m aeete
país, cinema de verdade.

Quando Raul Roulien chegouao Brasil (digam assim), JA ocincmu brasileiro tinha a vida
que tem hoja. A quem Uto je da-ve? A Raul Roulien? NuncalIsto se devo aos brasileiros, anti-
g:?s batalhadores, amparados pe-103 Srs. Qctullo Vargas « PedroErnesto. Raul Roulien quandochegou ao Brasil, JA encontrou o
prato feito... Se ele 6 brasileiro,motivo unlco por qui o admiro
tambrm brasileiro são os oue
aqui. e sem saírem daqui, ha vin-
te anos, fazem cinema; emquan
to tle. apenas, cantava tanges ecanções estrangeiras.

Quer mais. Sr. redator? "O
grito da mocidade" é um Vjl
gr.ir.te atentado á moralldíde dai
enfermeiras, á honestidade dosmédicos, à capacidade e & Intell-
Canela des cstudmtsa — umavergonha para o Brai'1.C2rt.\ di qt;e V. S. núo se
recusará tíir a czi% a miretlda
publicidade, eub^crevc-me. mui-n grati, — a.) Odalcu l'or-clunciila. (brasileira).
(D'"0 Imparcial" do 10-12-361.

A Companhia de Seguros 4,La
Fonclere-Inoendie" por eeu Agen-
te Gorai para o Brasil, abaixo as-
sinado, comunica ã praça e a sua
distinta clientela quo mudou o
seu escritorlo para a rua Buenos
Alrcw n. 61, Io andar, ondo espe-
ra continuar a receber suas or-
ünn-i O informo que proviíorla-mente o seu telefone ó 23-3111.

ADOLFO LISBOA. (L 1-0840
Associação dos Emiire-
gados no Comercio do

Rio dc Janeiro
ASS13.MBLF/IA OntAL

.... Kcuulüo Ordinária
De ordem do Sr. Preílde^to e

do acôrdo com o Art. 72 dos Es-
tritutos convoco os socios quites
do todas ns categorias, com dlrol-
to de voto, para a A^rcmblòla Ge-
rol Ortilnarla a roallzar-õe no dia
14 do corrente, ás 11 horas.

Ordem do dia
Eleiçío tia 100 socios sem gra-duação que deverüo far-ir partodl AssemUlWa Deliberativa no

biênio de 1037-11)23.Secretaria, 10 tio Dezembro de103G. — HONOIUO 1)13 AltAUJO
MAIA — 1» Seorctarlo. (O 57000
Aparelhos registradores

de passageirosDNIAO DAS EMPRESAS DS
ÔNIBUSConvidamos todos os comercian-

tos o industriais quo so achem
tnterossados uo fornecimento de
aparolhos registradores de possa»
gclros do ônibus, a enviarem &
sede da Uulão das Empresas deÔnibus, & Avenida Almirante Bar.
roio n. 1, Ia andar, propostas porescrito contendo preço o desorl-
ç&o dos aparolhos, os quais serão
oportunamente submetidos a de-
mons trações.

A União das Emprôsas de Onl-
bus — Álvaro de Castro Silva, pre-•Identc. (I* 2374

Centro Galego
Convoca a sus associado* pnrala Aftttmblcu Ortilnarla quo do

acucvdo con nl Art. 38° do nues-t^o estatuto sorã realizada ei dia
dol corrlento a Ias 21 horaa,

de ftcuerdo con el Orden dei Dia
transcrito al pt* do esta comunl-
carlôn. — R-lo dt Jannlro, 11 do
Dlclombro do 1030. — Joxtl Ffíli£
t:ornira PSraz, secretario Interino

CIlDEl-, DEL DIA — 1° ¦— Lee-
Him y aprobaclòn dnl ac:a do la
Aiamblea anterior; 2o — Lnotura
tíel informe do la CtíVnlslón Fl.=cal:
£i — LcclUra y aprobaclon do Ia
memória en la quo la Junta Dl-
roo.lva da cuonta do su gesLlOili40 — nuegos y prfeguntas; 5o —
Élcsclúii total do li» Junta Dlroe-
tiVL\, Jurado, Comlslón Fiscal ys filonios correspondlentes paia ci
ano de 1937.Art. 40 — Tan solo poclrün to.
mar parte 011 tlollboraclonos lo-,
coalos AotlVos y Pfotootorcá, quosejun lo establocldo en cl Art. 30°
toivjnn 18 anos do edad, ecls mo-
6* cie untlguedad como soolos y
ee iiailèn al üiti cú ol pago do sus
mo ai uai Idades.  (L 23727

C:ab~do3 Democráticos
ASSEMBLF/IA GERAL

ORDINAR1A
(2K. convocação)

De ordem do Kr. presidente,ccnvido Oi> srs. «tósoeladOB em
pltuó gozo de mus direitos (ti-
tulc.c-s. graduadcB e contrlbum-
t5£). pa:a a reunlíio da assem-
blêia gornl ordlnarla que terá 1U-
gar uj preximo dia 13 do cor-
rentu (Dcmlngo), te lõ horas e
30 nunutos. na *véde social, á rua
R:«chU2lo ji. 81, com a seguinte
ordem do dia:a) Eleger ou cclnmor 15 <ie-
eoc.adõtí quites para conatlt-uir
a parte eletiva do conselho deli-
ber ativo;b) Tomar conhecimento da co-
munlcaçfio do conselho delibsra-
tivo cobre os etes da diretoria,
no exercício passado;cl Carnaval externo;ti) lnterèsees eociaiu.

Cnatel». 10 de Dozsmbto de
1933. — Erhosto Xibelro — Se-
eretarlo Geral.

L E Igj Ã O

DE PENHORES
12 dc Dezembro dc 133G
CASA JOSÉ' CAÍIEN

Rim Silva Jardim n. 7
(T, 7613

Departamento da Fa-
zenda dc Minas Gerais, no

Rio de Janeiro
Pagamento dc Juros

Sôr&o pagas hoje, 12, das 11 rts
12 Horas, as seguintes relações de;"Cautelas": — Até n. 380."Coupons" de 7 °|°: — Até
n. 742."Coupons do 9 °|°: —• Até
n. 2.426. — Rio. 12-12-1030. —
Artur FeliiUsimo, Superintendeu-
te. (L 0521
GR.'. BENEM.'. LOJ.'.

CAPA COMERCIO
Or.'. do Pod.\ Centr.'.

ANISTIA PIS'/:.De ordem do Vcn:. Mestr:., co-
muni ] aos Ilr:. que eet&o em
atrazo de metais que, em sess:.
eap:. do Ffln:., íol votado e san-clonado um projeto odmnist:. con-
cedendo anistia a todas os queestão incursos no Art. 306 do
Reg:. Ger:. da Ord:., dando-se-
lhes o prazo do noventa diaa a
oontar desta data, paru se apre-
sentarem a esta LcJ:., em sess:.
o tomarem parte regularmente no»
seusTrab:..Os Ilr:. quo nSo comparecerem
no prazo supm eorão eliminadas.

ANISTIA MAÇ:.Comunico também, de Ord:. do
Ven:. Mestr:. que. em seis:.
eçon:. de 1 do Corrento môB, por
unanimidade, foi votudá e apro-
vada a propoeta do anistia Maç:.
pura oa Ilr:. dissidentes, devendo
estes apresentarem-se na secr:. do
Gr:. Or:. afim da prestarem obe-
dler.eln no £ob:. Grr:. Ma-str:.,
nos termc« do dec. desta Sup:.
Aut:., e em seguida, apresenta-
rem-se a esta LoJ:., em 6ess:.
econ:,, paru renovui-em o seu com-
promisso dc fidelidade a esta LoJ:.

Secr:. da Gr:. Ben:. Loj:. Cap:.
Comercio, ao Vol: • do Lavradio, em
5 de Dezembro de 1936, E:. V:. —
MAURÍCIO MANUEL GRETTON
18:., Secr:. AdJ:. (I> 29363""Liga 

dc Proteção aos
Cégos no Brasil

RBUNIAO DA ASSEMBLE'IA OE-
RAL EXTRAORDINARIA

(8a Convocação)
De ordem do Sr. presidente, na

fôrma dos estatutos, e&o convida-
dos os Srs. eooles zeladores porftGe reunirem em assembléia geralextraordinarie, no dia 12 do cor-
rente, (Sabat.o), àõ 20 horfts e 30
mlnutoe, à rua Luís de Camôse
n. 22, Io andar, afim de dèlibe-
raram sobre a seguinte ordem do
dia:ío — Apresentação do projetode conofcruçüo da oficina do De-
partamento Profissional, discuõ-
sio e aprovaçào;2° — Autorização á diretoria
paia exeoutar a construção do
projeto, caoforran tiver dellbe-
rado a assembléia.Nonhum outro «Gsunto poderieer tratodo fóra do que motiva
a convocação da presente oseem-blòlíl.Rio d: Janeiro, 0 de Dezembro
dc 103(5. OTAVIANO AUGUSTOMANUEL DA COSTA, 1» «ecreta-rlo^ O _570aa
Reunião Extraordinaria
do Conselho Deliberativo

do Fluminense Yacht
Club

1*. convocaçCloiOi ordem dó er. vice-comodOroem exercício, o da coiníormidadocom o que estabelecem oa arU.43e 59 doa estatutos, convido oa8ís. conselheiros a ee reuniremextraordinariamente, no dia 13dt> corrente, áa S0 horas e 30 ml-nutes, na eéde eoelal, á AvenidaPasteur. afim da tratarem da ee-
gulnto ordem do dia:a) autorização para a constou-
çio de um hangar para avl&e-i,conforme propostas o-pretentu-das.Rio de Janeiro, 11 de Dezem-bro de 1M0. — Dr. J. Gomes daCrus — Secretario. (L 33439)

LEILÃO DE PENHOIíES
EM 18 PE nr.Zn.MIJTJO I)E 10JÍG

C. B. Áurea Brasileira
SEOÇAO OR PENHORES — RUASET15 DE SETKMnKO, 187

Ò Cntalngi» serA publicado no"Jornal do Comercio" no dia do
leliab. (0 57925

ANÚNCIOS

IPANEMA E LEIJI.ON

(Continuação da 4a pag.)

AI.UGA-SE esplendida csía, á
rua Maria Quitcria n. Ü3 —

(Pr.ica N. S. d-i Peí), dlapundodô quatro ccnfortivaia dormlto-ries, quartos para criado e dc-mais depfcndsncias. Está abertoTrator & rua Mr.yrlnk Veiga n. 28,3° sndaj, sala n. 5, das 16 ás 17horse. l L_18242) 21-A
ALUGA-SE o ótimo apartamento

6 da Avenida Henrique Du-mont n. 125, com tres quartos,> \ «ala, quarto para empregadae domal3 dependências, as chavesn-> apartamento 5: trata-se na ruaBuenos Alrce n. 253, telefone 43-1593. (L. 1336)_21-A
ALÚGA-SE a caca da rua Aca-

ral n. 49. Leblon. Trata-tocom o Dr. Heracllo Rodrigues,
& rua Álvaro Alvim n. 27, 2o andar, dos 15 as 18 hora6. N&o eeatende pelo telefone.

(L 9401) 21-A
A LUOA-SE apartamento, dois

quartos, sala e saleta, demaisacomodações, sem ou com moveis
quo também te vendem, prazo SmeeOs ou mais; rua Bario da Torren. 313 apt. 2. IL 23427) 21-A

CASAS E COMODOS

LEME £ COPACABANA

Club dos Democráticos-
CONSELHO deliberativo1*. convocação)De ordem do Sr. presidente «i

em obedienCla no diepesto noe
artigos 35 e 36 dc-í eetatutoe. ccn-vido o« 6T6. membros do conse-
lho deliberativo paia a reunl&o
que dever*, ter lugar no proxt-mo dia 13, ia 10 horaa e 30 ml-nutod, na séde social, A rua Pia-
ehuelo a. 91, com a seguinte or-dem do dia:a) Empossar os 15 membroaeleitos para constituir a parueletiva do concelho deliberativo,no proximo ano eoelal;b) EleiçSo e pesee da nova <11-
retorla.c) Deslgn-ir teís membros paraconstituir a comlscfto fiscal par»o exercicio de 1936|19J7;d) Intereai.ee eoclala.Caôtelo, 10 de Desemboo de
1836. Ernesto Ribeiro — £ecr«-tario Ocrsl.

Comitê Brasileiro des
Amitiécs Catholiques

Françaises
A p.-oxlma rcun.lo íe realizaráhoje, Sobido. dia 12 do ccrrente,ti 14 hjri^; < 30 minutei, na eíde

e-i B.büctíca Circulante Franco-Braitleiro, a rua Marquèe deAbrtntcs n. 18. — Tcda** as pei-eoas símpitlces co jnVercambloesplrituil" franco-bnállciro o
(L 9ÕC2 ' eonvididoe. (C 57893

LEILÕES

rQ^E^iüm
LEILÕES DE PENHORES

/ matriz
v RUA D* MANOEL. 23" 

JÓIAS ^Cia 9 ál 11 kini~\ _ '

AGÊNCIA 7 DE SETEMBRO
HUA 7 OS SETEMBRO. 209¦ 

}. JÓIAS r'
01» 1S â, 11 ken,"-

AGENCIA IMPERATRIZ LEOPOILPIHS
IW.IE0P01DIMAESQ.DE LUIZ DE CAMOt}

Jóias e Mercadorias
Dtl 11 li 12 horil

AGENCIA DA BANDEIRA
PRAÇA DA BANDEIRA

Jóias e Mercadorias
Dia 12 li 12 keru .

EDIFÍCIO JARAGUA' —
Avenida Atlantlca 558 —

Luxuoso apartamento aca-
bado dc construir. — Ad-
ministradora Nacional; á
rua do Ouvidor n. 7G.

<L 30284) 21
Tp DÍFICIÕ~W llímixu n~-^~.Avenida*** Rainha EllBabcth 79, posto Q— Apartamentos modernes o con-
íòrtàvcls para famillas de tràta-
mento. um de B30S e outro de
6805000. (L. 23.223) 21
Edifício sincoha' — Rua

Jullo de Cdstllhos 15. Dltlmosvnaos. Boas acomodações, aluguel4208 a 4908. Tratar: P. R. JeAtiuluo ft Cia. Ltda. Av. Rio Bran-co 91, 6o, Wlai 1, 3 e S. Tel. 23-4038. (L 23833) 21
Edifi-cio orion — Rua Minis-tro Viveiros de Castro 1Ò4 —
A.uga-f-e um único apartamentovago disse ed-flClo, com ótlmòscòmodòs. Tratar: F. R. de Aqui-no & Cia. Ltd;i. Av. Rio Branco91, 6°, salas 1, 3 e 5. Tel. 23-403B.

(L 23839) 21
Edifício manhattan av.Atlântico. 158. Leme. Acabadode Construir — Alugam-se amplost Iuxuoeos apartamentos, com va-randa e linda vista para o mar.hall, duas alas, tres dormitorioocom armários embutidos, insta-lações sanitarlas modsrnisslmas,agua quente canaliscda. garaê«3.quarto de empregado, dsposlto demalas, o que ha de mais perfei-to prédios de apartamentos.Tratar: F. R. de Aquino & Cia.Ltda. Av. Rio Branco 01, 6o, fca-ias 1, 3 c 5. Tel. 23-4038.

 __ _ (L 23349) 21
Edifício oubo preto — Em

rrente ao Lido, ft rua Copa-cabana 94 — Aluga-ss o luxuosoè amplo aportom-dnto ccupandotado o 11° pavimento, máximoconforto TrnUir: F. R. de Aqui-no & Cia. Ltda Av. Rio Branco91, 6o, salas 1, 3 e 5. Tel. 23-4038.
(L 23841) 21

Edifício vteneza. á av. Atian-tica 434 — Alugam-fe moder-nos, ótimos e confortáveis aparto-mentoa desse edifício, com um-
pie* terraços sobre ó mar, ílnoacabamento, instalações do prl-meira ordem e- serviço do agua
2U3Bte permanente, em todas asòp^ndtncias. InfornuiçOe» comF. R. de Aquino & Cia. Ltda. Av.R!ô Brimco 91, 6o, êalus 1, 3 è 5Tel. 23^1030. (L 23840)^21
T~IDO — Alugu-se o apartamen-

to Independente dx rua Ha-rltoff n. 101, dues salas, 3 quar-tos, «tc. Garôge: cliavcs e iníor-moções com o porteiro no n. 97.
(L 1037) 21

OJA de íuxõ — Áciltam-Ee
propostas da arrendamento

para a Juxuosa e espaçosa loja esobre-loja do imponente EdlílcioVeneza, sito & Av. Atlântica 434,
proxlmo ao Lido. ponto magnífico
pr.ra confeitaria, sorvstfrla e bord: luxo e restaurante. Tretar: F.R. de Aqui li o tz Cia. Ltdn. Av.Rio Branco 91, 6°, salas 1, 3 e 5.Tel. 23-40C8. (L 2383Q) 21
BOSTÕ 

-4 —: Alugc-ec otimo
quarto do frente, oasa confor-tavol de pequena família, com ousem mobília, telefone 27-0569, órua Sinla Ciará r. 177.

(L 2131) 21
KOSTO 2—Apartamento moder-

no. oito pças, eoosooo. 6o. ap.21; telefone 27-5361. Edifício Le-me. (L. 23.012) 21
BOSTO 4 — Alug-im-ie aporta-

mentos no Edlfloio Santa Cia-ra; A rua tíanta Clara 128.
(L 30099) 21

RECIS.V6E de uma casu cm
Ccpccabajla com 5 quart«os ècutra» depenaenclss necei.rnrlon ecem earago, podendo eer entregueinvédlütant-r.to ou dentro do 30

d'.»£. Tslefone 4a-285U, Rtfiel ou
27-3033. Hachlyn. (L 95118) 21
pÕSTÕ 5 — Aiugú-se conforto.* vel apartamento, com insta-laç&ei modtrnab, inclusive refrl-
gerador, com tres quartos * duassalas: á rua fid Fêtrelra r». 12,
proxlmo á Av. Atlantlca. Tratarcom o gerente ou pelo telefone
37-7902. Estleem-sc referencias.(L 2377S) -.11

Balacete p. paitlo — Em
frentò ao Lido, Tosto 2 —

Alusa-se amplo e confortávelapartamento: á rua Harltoíí 35.
Tratar: F. R de Aquino & Cin.
Lt-do. Av. Kió Branco 91, 6a, se-
Ias 1, 3 r S. Tel. 23-4038.(L 23837) 21

QUARTOS 
independentes porá

rapae ôu senhor tó; a 1008 e
110$, liberdade e sossego: posto 2,
ou 3 i Copacsbane: trata-se i
rua Barroso 44, com "Ribas.

(L 23390) 21
ÜXrtÒB com pensfto, perta da

praia, todo o conforto, espe-
cialmente par* famlllaa e reslden-
te». Hotel Balnearlo. A rua SI-
queira Campo» n. 43, antiga Bar-
roso. <k- 23.368) 21
/iüARTÕ e tala — Alugam-»t
V& um quarto e uma ^ala, nos
Altas dí> PaUcete S. Paulo, rua
Haritoíf n. 35, em frente ao Lido,
com bellBílma vista. Informações
na pertarla dit]uei3 «diflcio.(L 23847) 21
RUA o TO SIMON 80, posto 3.— Aluga-se magnífico prédioem centro de Jardim c grande
quintal, cora íols pavlmciiios, 3
salas, 12 quartos, 3 de emprega-des, duas instalações de banno,
copa. cozinha, grande reaervato-
rio de e§ua. com bomba automa-
ilca. Pôde ser v.«sitado daã 15 as
17 horas. Tratar: Bastos do OU-
velra S. A.: à rua do Ouv.dor 59.

(L 30393)_ 21
SALA de frente mobilado e coro

boa pentóo, aluje-te a cosal
distinto, em casa de pequena fa-
mllia; k rua Copacabana 739.

(L 23516) 21

ic 67728

SALA 
— Aluga-se mobilada a

senhor distinto, com café
pila manh.V em confortável a par-hmcalo, tel. 27-8S71. posto 2.

{L 30431^) 21
T TERÃO cm Copacabana — Alu-* ga-sc confortável casa mo-tUada, â rua Barata Ribeiro 582

(L. 23524) 21

ALUGAM-SE apartamentOG novoa em Ipanema a rua Alber.t) da Campos 165. podem eer vis-tos a qualqusr l.ora. Telefones:27-1.:: e 2á-39i2. (L 23571) 21-A~Ã~LUGAM-SE as casas da rui
Prudente de MoraLs 529 da

frente e às do n. 527 casa 2, 3 e 4
a prim:lra por 65QS e as outras
por 4308000. IL 10806)_21-A
ATugT-3E-ÍÜ vende-ce o pre-dio da Avenida Delfim Mo

relra 128, com acomodações parafamília de alto tratamento.
lL 10800) 21-A

ALUGA-SE o apartamento n. 2
á rua Visconde de Piraja 229,

com tres quartos, sala, quarto
para criado, garage e maio per-tences, aluguel 4705000 e taxas;
trata-se no Banco Nacional Ui-
tíimarlno; á rua da Quitanda 120

(L 10192) 21 A
t LUOA-SE um quarto, com mo-Jr±. bllla ou sem, a casal ou a ra-

paz, a rua Visconde de Plraji
n. 509, casa 3, perto da praia, lu-
gar dc todo o sossego, Ipanema.

IL._23757) 21-A
ETucTa.SE à lua Nascimento
Silva n. 7u-A, casa com dois

quartos, uma sala, banheiro, cozi-
nha e demais - depeüdonoias, por850S009 e mais 2US00U de . taxas;

aiar no n. 70. casa da frente..lL. 9505)J21*A
ALÜGA-SE~um quarto, enl casa

d3 família, a moça ou senho-
ra que trabalhe fóra; â rua Nas-
cimento Silva n. 12-A, Ipanema,
telefone 27-6732. (L 23464) 21 A

APARTAMENTOS á Av. Ataulfo
do Paiva 34 — Alu^am-ee oauitlmoa *•. modírnos desse edlfi-cio, ccm beisdes ã porta e ônibus,

proxlmo, de 3303 a 4006000. Tra-
tar: F. R. d.i Aquino & Cia. Ltda.
Av. Rio Branco n. 91, 6o, salas 1,3 e 5 Tel. 23-4038.(L 33836) 21 A

A PARTAMENTO, Leblon — Alu-« ga-ee um por 800^000 men«
sais, a começar do dia 15 do cor-
rente, mobilado, com louças, ta-
lhercG, geladeira, boa «ala, doía
quartc6, quarto para emp^^gada»
quarto de banho completo, oo*al«
nha, apartamento n. 1, em adifi-
cio novo, de quatro ftp<wtaro«n-
tos, em centro de terreno, pód«ser visto desde Já por especWil ía-
vor do atual inquilino, bond»
Jardim Leblon: i rua ArietidcaSplnola n. 31. Trata-«e 4 rua doa
Andradas n. 64. Tet. 23-3669.

(L 30149) ai-A
Apartamentos 

— Aiugam-«o
em Edifício Dourado, com,dota elevadores, kjh> sala, -ano.

quarto, cozinha, banheiro, 345»inclualvo ta.ias, oom uma «ala.dois quartos, copo, cozinha, ba->nihelxo, quarto e W. O. para em-
pregado, 4Í08000 o 470*000 ln-'olusive taxas; á rua Visconde daPlraji n. 571. {L 2-3242) 21 A.

ASA — Dois pevlmentoe, «m" centro de terueno, entrodA
para automovel, duas ealoc, Uta
quartoe, banheiro, etc.; A ruaNascimento Silva n. 182, telefona27-1725 e 22-«544: cbavea aolaclo. (L 23157) 21 A
Edifício sorocaba — "ku*

Ipanema 72 — Prédio novo.Alugam-se õ:imos apartamentos,
preços modlcai. Tratar: F. r,. daAquino li Cia. Ltda.. — AvenidaKio Branco 91, 6a. andar, salas 1.3 e 5. Tcleicne SU-4038.

(L 23853) 21-A
IPANEMA 

— Alusa-se casa d«construção moderna c conlor-Wvel; i ru.\ Nascimento Silva; sachaves no n. 89 da mesma rua.
(L 23409) 21-A

IPANEMA — Aluga-se o aparta-mérito n. 4 da rua AJbcrtoCampos n. 83, com tres dôrmlto-rios e mais dependências, aluguel380^000, ver no local; tratar á ruado Ouvidor n. 89, Io, tel. 23-É135.
 (L 10754) 21-A

IPANEMA 
— Aluga-se para íami.lia de trátamsnto, a ótimare5Ide-nela di rua Barão da Torran. 19B; vât o trator no local.lL 23453) 21 A

ALUGA-SE esplendido aparta-
mento & rua Alberto de Cam-

pes 187, multa agua. linda vista,
por 420S00Ó. Trator com o Sr.
Nelson, 4 rua Cwndelarla 42. Io
andar. lL 39332j 21-A
\ LUGÁ-SE um ccnfcrtavel apar-** tamento, acabado de cons-

truir, com uma sala, tre«s quartos,banheiro, cozinha e quarto dc
orlado, & rua Bvirüo da Torre 41.
Trata-se & Avenida Nilo Paçanha
n. 155, sala 614. Tel. 22-8290.

(L 23597) 21-A
A LUGAM-SE confortável*» apar-

tomentos, com uma eala, dois
quartos, banheiro, cozinha e quar-to de criado, á rua Na^scimenotSilva n. 568. Trata-se á Avenl-da Nilo Peçanha n. 155, tala 614.
Telefone 22-8298. (L 23608) 21-A

A LUGAM-53 luxuoõos aparta-mentos, acabados de cons-truU*, Com uma tala, treu quar-tos, banheiro de còr, coainha,
quarto c banhgiro para criados euma úfea de serviço com tanque,no Edifício. Lemos, á rua Aiber-to de Campos n. 111, trata-se áAvenida Nilo Peçánha n. 155, ca-la 614. TilefoncB 22-8283 e 27-1411. (L 23699) 21-A

A LUGA-SE á rua Montcnegro 26," cplrt. XI, Ipanema, a 50 me-tr03 dl pmia, paru o verão, apar-tamento mobilado, Independente,com quintal e jardim; ver c trateur4 rui Prudente do Morais n. 229.Fone 26-0940.  (L 10908) 21-A
A LÜGA-SE em Ipanema, tuna" luxuosa cas*.t com dependen-cias paca empregados e ga-ra-ge; áAvenida Henrique Diumont 200.

(L 10939)^21-A
A LUGA-SE o ótimo apartamentoa da Avenida Henrique Du-mont n. 125, com trds quartos,uma eala, quarto para empregadae demais dcpendcnclas, as chavesno apartamohto n. 5; trata-se narua Buenos Aires n. 255, telefono43-1593. (L. 23825) 21-A
ALUGA-SE um apartamentocoin uma sala, tres quartos «»dimais dipjndenclas; á rua Vis-conde de Pirajà n. 243, 2o pavi-minto, prr.üo do 4 môscs ou mais,aluguel 5ÕOSOCO; tratar no local,das 10 horas cm diante.

(L 16778) 21 A
A LUGA-SE mobilada a casa darua Nascimento ellva n. 477,com 4 quartos, banheiro moder-no, duas salas, garage, copa. cosi-ilha. despensa, quarto e banhei-ro d-> empregados, cm centro deJardim c com ônibus na porta,telefone 27-2741._ CL 11011) 21 A~A LUGA-SE um apa.rtamento no-vo com 4 quartos, sala de

Jantar, 2 banheiros, cozinha, va-randa etc., preço 580$; á rua Ba-râo da Torre 41, Ipanema. Tra-ta-so no Edifício Nllomex, sala 614— Fone 22-8298. (L 30360) 21-A
^LUGA-SE casa moderna

com cinco quartos, tres
varandas, duas salas, ga-
rage etc., com bomba para
água; á. rua Nascimento
Silva n. 368. Telefone 27-
6673. (L 9513) 21-A"A BÃBTAMBNTOS — Bua Pru-

dente dc Moral» 658. EdifícioUltramar. Em rente ao CountryClube, com linda vista para omar e o Hlpodromo da Gávea,com 3 amplos quártos, conforta-vil living room, hall de entrada,finíssimo banheiro, cozinha e de-mais dependencias. Aluguel des-tle SOOÍOOO. Tratar: T. R. de Aqui-no & Cia. Ltda. Av. Rio Branco91, 0», saias 1, 3 e 5. Tel. 23-4038.
(L 23848) 31 A

A PARTAMENTOS — Av. Vieira" Souto, esquina de Joana An-
Íeücfc 

— Alugam-» modernos eLnos apartamentos com água
quente canslisada em todo» osapartamentos, com toda a agua
do mesmo filtrada, preços razoa-vels; tratar: F. R. de Aquino &
cia. Ltda. Av. Rio Branco 01, 6o,
salas 1, S e 5 Tel. 23-4038.

(L 23835) 21 A
\ PARTAMENTO no Leblon —

Edifício Campinas — Alu-
gam-se os últimos, á rua João
Lira n. 27, proxlmo à AvenidaDol fim Moreira, com ônibus obonde3 a 30 metros, com uma sa-
la. dois amplos dormltorlos, ma-
fnlflca instalação de banho, quar-o e w. c, coip chuveiro para em-
pregada e pequena área com tan-
Sue; Ciusuel 33OSOOO; tratar no

onco Portusuís do Brasil.
(L. 23001) 21-A

A PARTAMENTOS —¦ Ipanema. &
rua Montçncgro n. 190, es-

qv.lna de Nascimento Silva. No-
vos, com sala, tres quartos, de-
tendências, ótimo quarto para em-
pregada, etc^ (L. 10359) 21-A
A~ 

"PARTAMENTO — Aluga-se o
n. 5 da rua M:nt;ncgro 343.

com uma sala. armario embuti-
do co2lnha, bsnhciro completo e
tanquo. Preço 220Í000. Proxlmo
&os banhes dc mar.

(L. 10.987) 21 A

IPANEMA — Aluga-se a casa darua Redentor n 324, com 4
quartos, duas salas, Rarage. etc,chavas no n. 317. (L 13307 ) 21 A
TPANÉMA — Aluga-se a cr.sa 2,*• com uma sala, tres quartos,com quintal, etc., a rua Vis-conde de. Pirajâ n. 509-A: tratain Administradora Urbs S. A.. &rua do Rosário n. 129. Io andar.

___ (L^_ 22313) 81-\
1*°ANEMÀ —. Aluja.se ccm duas*¦ salas, dois quartos, jardim, etc.d . rua Joana Angélica n. 70. Cha-ves por ob3equio na padaria proxl-mo. Tratar na Administrador*Urbs S. A., à rua do Fio?al'lo 129.(L. 223.131 21-A
T^ANEMA -— AlUgam-so tres ca-sas. à rua Montenegro n. 158;tratar á rua Barata Ribeiro 631;telefone 27-4433. (L. 16332)'21-A
IPANEMA — Ali*"--f.e uma ca^ano-a, c:r.i 4 quartos, 2 salase mais acomcd'.\çõj?-:: à rua Pru-dente d2 Morais C32; trc.ta-^e Am<^ma rua n. 239.^L 238'J9) Ci-A
T EBLON — AlU£,o-£ie ówhv.0 bun-A-' galow com garage, em cena ode terreno, á rui aen?r.-.l Urenla»n. 39, antiga rua 15; èstâ-ábérvb#Tratar á rua Pranoisco Muraiorln. 6, aparlununlo 31, ató ás 13
horas. iL 11021) 21-A
T EBLON — Álus<i-£e uma sala,U cozinha e banheiro, para ca-sal, senhor ou senhora: a Aveni-da Ataulfo de Paiva n. 115, a.por-tamento 15, bcntíee de J.írd m-Leblon á porta.; cbaves com o
porteiro. (L 23173) Cl A
pRECISA-SK — Apar vil-

mento pequeno ou cisn
bem mobilada, por dois ric-
ses, para casal sem íiilxos,
em Copacabana, Ipanema
òu Lagoa, até 800$000 mon«
sais. Cartas para L 2187,
na portaria deste jornal.

(L 21S7) ZJ.-A
T^ESrDENÒIA — Rua Naicimcn^" to Silva 190 — Aluga-se paraverio ótima casa mobilada, comtodo o conforto moderno, com dol»
pavlmentos e garage. Tratar: r. R.de Aquino & Cia. Ltda. Av. RioBranco 91, 6o. salas 1, 3 e 5 W.23-4033. lL 23832) "J1 A
JJUA NASCIMENTO SILVA

N. 565 — Proximo ã
Avenida Henrique Dumont
— Aluga-se novo c magnl-
fico prédio, com garage,
máximo conforto, para fa-
milia dc tratamento. Tra-
tar: "Rastos de Oliveira
S. A."; á rua do Ouvidor
n.59. (L 30304) 21-A¦\7"ERAO em Ipanema — Aluga-so* por tres ou quatro mesòs. pe-quena casa mobilada, fresCa. ecom multa ajua; 700SOOO; telefo-ne 22-8811. (L. 23S55) 21-A
SANTA TERESA

A LUOA-SE 4 rua Almirante Ale-xandrlno 663, confortável
qu&rto mobilado, a ca-sal distinto,em casa de fa-mllla. linda vista so-bre a cidade. Tel. 22-4017.

(L 1511) 3a
A LUGAM-SE saiu o quartoe,com ou eem mobília e pen-são de primeira ordem, a pefcsoaadistintas: á rua Progreseo n. 46,bonde Paula Matoe, eituaç&o ótl-ma. (L 15829) 22
A LUOA-SE a casa da rua Alml-¦í» rante Alexandrino n,. S44,com garage e todas aji coadodida-des de conforto. Vista e loca4 ma-ravilboso. Pôde ser vista a qual-quer hora do dia, cbaves no iocalou no n. 487. (L 23396) .'3
T LUQAM-SE a 65» e_8õ»000r

apartamonto para pequenasfamílias, na rua Progresso n. 14,Santa Teresa, bondes dc Paula Ma- -
tc; & porta. (L. 10666) 23
APARTAMENTO"*— Alusa-« o''

cpartamento A da rui £.^ntaCristina n. 79, ts cliavea eetâo
defronte no n. 83: t;ata-« no
Edifício Itauna, apartamento 51,
Esplanada do Cs^telo.

(L W7Õ) 23
ALUQA-S3 a casa á~Trave«jã-íx Cajüisno n. 20. ccm dois

quartoe, duaa solas, etc., por 200$,
tratar à rua do Teatro n. 15.
Casa Oãorlo. (L 2547) £3
BÒM quarto bem mebilado «lu-

ga-.se £ CC63Í -.-tinto cu a
cavalheiro. Lad:-lra d» Santa Te-
rtsa 141. telefone 42-1934.(L £9341) 21

QUARTO 
com ou tem mobll.»— Aluga-se a casal ou scr.no-

ra sô Pódj lavar e coilnhar. p-.r12050ÍX): a Ijdíira do Castro 199,,
Lar^o do auiruorfcs. Santa Ti-risa. (I- 23321» '

OTIMO quarto mobilado .
gi-«e a rui Almirante A":-

xandrlno. Preíere-5? fenhçra lò c.a
Eenborita qu- trabalhe fóra. ci:c,
telefone, linda vista, tel. 22-0418.

(L 23320) 22
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fiul* 52. com todo coníorto monsrno, com excelente* «intatalaçOe
/j.ftage o mala íle]>oiu]pnclrt5, podo*cr Tkto das 0 rtn J7 hora*.(L 30208)
SANTA. TERESA — Aluga-íjo um

quarto, com linda vista, emcoca muito «sossegada, jjara caealou eenhõr de tratamento; á ruallermcncglldo dc Barros n, 170Telefono 22-0208. (li 2103)

CATUMBt
ALUGA-SE uma casa com dois

quartos, duas salas cozinha,
quintal, o multa ngua; rua N'.iviwVO n>' 204' (L 23387) 2f

A LUGAM-SE quarto o sala, a-£*¦ casal eem filhes; á, rua Va-lença d. 50, sobrado. Catumbi.
(L 10310) 23

ALUGAM-SE duas casas moderlias, acabadas do construir;* rua Navarro ns. 09 e GO-A, in-formações nos *' mesmas casas.
(Ii 2137) 23

A LUGA-SE um quarto a casalsem 1'llhos, cm casa de famllia; ã rua do Cunha n. 57. Ca-tumbi. (L 30300) 23
A LUGA-SE um bom quarto comdireito a. sala, a casal sem íi-lhes; á rua do Cunha 48, Catumbi,

(L 2481) 23
ALUGA-SE uma. boa sala dofrente, á. rua de Oatumbl 100,oobenado. (L 16803) 23

RIO COMPRIDO
1A LUGA-SE para residencia da

famillá, o sobrado do prédion. 38 do Largo do Rio Compri-<lo, tendo duas grandes salas, tres
quartos, copa cozinha, banheiro,1-erraço, ás chaves na loja; tratar a
rua Mayrlnk Veiga n. 28, G° andar,
uala 5, das d ás 5 lioras.

(L. 16241) 24
A LUGA-SE um ótimo quarto de

frente com todo o conforto
para família e com telefone 28-í>403. Rua Barão de Itapagipo 138,¦— Trata-^e com o Sr. Silva.

(L 20038) 24
^LUGA-SE urna sala ou um

quarto com ou sem moveis, a
;amllla distinta ou rapazes com

.com ou sem pensão, preço modico;-ã rua Sampaio Viana 100, ao lado<ie Av. Paulo de Frontin, apenas5 minutos, de Haddock Lobo, eendo
completamente independente parao Jardim, ótimo para verão.

(L 16481) 34
t A LUGA-SE por 1405000, bom co-

modo, na rua da Estrela n. 10,Rio Comprido. (L. 10714) 24
A LUGAM-SE espaçosos

ore-lados auartos. com
bem

arejados quantos, com ou sem
pensão, a casais ou senhores de
tratamento; tratar pelo telefone28-5400. (L 23-51) 24
• ALUGA-SE na, rua. BOlüò do¦«. petropolls ru 120, casa comtres salas, cinco quartas, coleta,
quarto para criado, dois banhei-ros, quarto de banho completo,íogio a gás, gr&ndo quintal, Jar-dim, bonde na porta, ônibus maesquina, pode ser visto todos osdias; trata-os com Brito; na praçaFlorle.no na. 37 o 38, das ,0 eis 11e de 2 ás 4 üioras, deposi to ouiftador. (L 09501') 24
ALUGA-SE pequeno quarto mo-bilado para moço, 6. rua Ba.ifio de Petropolls n. 154, pontofinal do bonde Estrela.

(L 16842) 24
A LUGA-SB por 600$ o taxas In-•» cluslve no saluberrlmo bal-rodo Blo Comprido, á rua AurèllanoPortugal, 138, casa com dois pavl-mentes o garage, trés quartos- emais dependências, chaves p.-r ía-vor na mesma rua 90, trata-se árua do Ouvidor 124, com o Sr.Júlio das 12 ás 14 lioras.

(L 23800) 21
ALUGA-SE ótimo quarto, em•*r*- apartamento, para casal, comtodas as serventias; á rua Dr.Campos da Paz n. 113-A, aparta-mento 2. Bio Comprido.

(L 16756) 24
A LUGA-SE uma grande eala comsacadas e um quarto a cava.üheiros solteiros, em casa de faml.lia de respeito; bondes e ônibusá. porta; á rua Baráo de Petropollsn. 6, Informações na padaria daesquina. (L 10880) 24
A LUGA-SE a casa da rua "sãm-

paio Viana n. 19, casa IV,com dois quartos, duas salas, ba-nhelro, fogão a gás e mais de-pendencias, aluguel 3005000, fia-dor ldoneo; ver o tratar na mesma.
• (L. 23031) 24

ALUGA-SE bom quarto mobl-lado em casa nova; d Ave--ti ida , Paulo de Frontin n 350. to-brado. (L '9536) 24
jgDIFICIO MARIA — Ave-

nida Paulo de Frontin
n. 4á7 — Acabado de cons-
truir. Alugam-sc os restan-
tes apartamentos, dc fino
acabamento, com dois
quartos, uma sala, uma sa-
leta, banheiro, cozinha,
quarto c banheiro para
empregado. Ver das 7 ás 17
horas. Tratar das 10 ás 11
ou das 13 ás 14 horas.

(L 29703) 24
/"JTIMOS apea-temeiitas acabadas^ de construir, á rua Guaicurúsa. BS. oluga-sc o. 320»; ver o ln-formar no local. (L 0311) 24

A LUGA-SE por 6509000, parafamília de tratamento, o so-brado da rua Mnrln c Barres 302,com duaá ralos, cinco quartos oroals dependencias. Tratar j>omesmo. (L. 10.050) 20"ALUGAM-SE ótimos aposentos,com ponsfio c com ou semmoveis, em casa de família dorespeito; A rua Senador Furtadon. 32; nfto falta iigua. Telefono20-7261 (I,. 2.577) 20
A PARTAMHNTO b2m arejado eperto do centro, cm prédionovo, aluga-se ú ru-a Mariz « Bar-roa n. 435, casa 5, upartamento 4,trata-se ú rua Evnrlsto da Veiga11. 22, ou pelo telefona 4H-430Ü.

(L 3020-3) 29
ALUGAM-ÊE dois quartos, sen-do um grande e um peque-no com pensão a casal, ótimoponto; li rua Senador Furtado 28,tci. Ctt-4020. — Praça da Bandeira.(L 23796) 29

A LUGAM-SE ccmodos bom ars-
Jadoa.cm cnr.a assclada e llni-pa, cm centro do terreno, eó airente Aem crianças. Campo daü. Cristovam n. 1133.

(1.. 23.089) 25
A LUGAM-SE em ciwa tle fãtnl-lia o com pjnsílo dois exeo-lentos quartos de fronte, prédioem centro do urando Jardim todoo coníorto. Rua Figueira dc Melori. 233. Telefone 2B-1305.

 (L. 2.071) 25

_ Alu-1 A LUOAM-SE pr»nd« e «reja-Ea-5o n casal distinto, com ou , das salas e quartos de Utt$,
J!, A ruo. Ba" 009, 100» e 1208, independentes;rfto de Me.^iita n. 3-, om fren- | & rua Desembargador Izidro Gl,03 e i)P. (L 15CB) 28to ao Co>^io Militar.

(L. 16070) 28
VILA ISABEL

A LUGAAí o apartamento n. 1JrX- c a casa XIII — o apartamen-to cem treô^quartofi, «ala, banhei-ro completo varanda c boiA teria-ço á rua Bonfim 169, nor 3808000— A caía com 2 cjujríos, 2 solas,banheiro etc., na meema rua 173,por 270?"0; Informações para 27-OOfla. (L 23374) 25

A LUGAM-SE com boa pensüo,um quarto e uma eala, emoo£a do todo o respeito; á ruaMaria e Barres 11. 370. Praça daBandeira. (L 30463) 20
ALUGA-SE um bom quarto de-£* fronte, mobilado, com peii-sfto a casal ou senhora de trata-mento; á rua do Matoso n. 82,tel. 28-1130. (L 2353) 29
A LUOAM-SE uma sala de ír-inte-"• para casal e mais um quarto,com pensão, em casa de todo drespeito; á rua do Matoso n. 133.(L 30440) 29
ALUGA-SE um bom quarto ôm" caía do f-amilla do preferen-cia a rapazes; í, rua Par A 76, tem.telefono. (L 30435) 29

A LUGA-EE um quarto com co-" zlnba lndepsndentc para casaliltlo fan questuo do nm filho; ^rua Senador Alencar n. 131, casads famiüa. preço 120Ç.
(I. 0557) 25

ALUGA-SE grande prédio juntoa estação de Alf-redo Mala,tendo loju de 31 2ms com entradapara autos. Tratar ú iu.i Figueirado Melo n. (,L 2143) 25
Apartamento novo — aTíT.ga-se, á rua Pontes Correia11. 212-A, cliaves na ConfeitariaBoal, esquina da rua Maxoaell;tratar ua Administradora Urbs S.A., á rua do Kosario n. 129, l»andar. (L._229_21)_üG

Casas novas,

A LUGAM-SE casctí, apartamen-**• tos o salas na Tijuca, Anda-ral, Vll-a Isabel e ou troa bairros.Tratar á rua da Quitanda n. BO,2° andar, sala 5. Tel. 23-0464.
 ' (L 10547) 27

SCniSTOVAM• &

/% PARTAMENTO — Alugam-so 2¦cx-, à rua Quaplara 26,. (PraçaSaenz Pena), com 3 quantos o 2salas etc., <i 4805000 c taxas, tra-t«r na Drogaria Sul Americana;Largo de São Francisco 42. com oSr. Cristlano. (L 2220) 20
/"IASA -— Precisa-so alugar para^ um casal, nas ruas transver-sais ó Marlz o Barros, sorve tam-bem 11a Avenida Paulo de Fron-tin, General Canabarro, que tenhaquintal e garage. boa. Resposta ãlua Pará n. 36, Praça da Bandol-l'k- (L. 15668) 29
TjTAMILIA de tratamento c detodo respeito, aluga uma ótl-ma sala da frente, . sem moveis,com ou sem refeições, a casal ourapazes distintos; á rua PedroGuedes 30, Praça da Bandeira,¦ ' - ' ' ' (L 10493) 29
/QUARTO — Aluga-se um espaço-so e confortável quarto, a so-nhora ou casal sem filhos; ver etratar á rua Luclo do Mendonçan. 30-B, casa 3, transversal A Ma-rlz e Barros. (L. 10868) 29
QUARTO — Arejado e pintadoH de novo, em casa de famíliade todo respeito, aluga-se um oudois^ cavalheiros respeitáveis, á ruaPará 89, coca 3. Praça da Bandelra. (L 11014) 29

S. CRISTOVAM
A LUGAM-SE uma grande sala e¦tx bom quarto, em casa de faml-Ua, a família de tratamento semcrlan- ¦! menores, tem grande ter-reno o multa agua, á rua Carnel-ro le Campos n. 34, São Jauuarlo.(L. 1322) 25
A iLUGA-ÔE o a/parta mento 2, darua Bonfim n. 321. Sao Cria-tovaan, com sala, dois quartos, co-zlnha o banheiro completo, ra-dio, banheiro para empregada cgrande quintal. Pôde ser visto,300$000, telefone 25-4886.

(L 10435) 25
A LUGA-SE sala de frente, i ruaS. Luís Gonzaga n. 128, so-brado, perto da Cancela. (L. 10.673). 25
ALUGA-SE em casa de famíliaà Avenida Pedro II n." 239

(São Crlstovam), um quarto com
pensão a dois moçoe ou a um ca-sal sem filhos. (L 23599) 25

A LUGA-SE casa com três quartos,duas ealas o mais dependen-cias para família de tratamento;ú rua Joeí Crlstlno 123; as chavespor favor ilo a. 125, S. Crlstovam.
(L 16574) _25A LUGA-SE uma casa com três

quartos, duas salas e garage,& rua s. Luís Gonzaga 636, cha-ves lio n. 707. (L 30257) 25
ALUGAM-SU um bom quarto,sala e cozinha com direito aquintal; á rua Dr. Sá Freire 41.tudo pintado de novo, ende £etrata, preço 130$. Com Luis.

(L 23580) 25
A LUGA-SE & rua Sfio Crlstovam-"•518-A, bairro Santa Geno-veva, uma casa com três quartos,duos salas, cozinha e banheiro,podendo ser vista a qualquer hora,as chaves estio com o encarrega-do c trata-se no Banco Portuguêsdo Brasil, tel. 23-2020.1020.

(L 10467) 25
A LUGA-SE á rua São Crlstovamn. 46, avenida, casa XV, comdois quartos, duas salas, banhlroe mais dependeiiclas; acha-seaberta c trata-se á rua do Sena-do_n. 230. (L. 22823) 25
ALUGA-SE um» "boa. casa comuma sala, dois quartos, cozi-nlm com fogão a gás e mais ser-ventlas; á rua Dias da Silva n. 14,casaU (L 0201) 25

rua General Argolo 72-A,com duos ealas e dois dormitorlctí!todo o conforto, vista panorami-ca esplendida, lugar mtiito eau-daTCl — Alugam-se; tratar á ruado r.iachuelo 1S0. Tel. 22-3202.
(L 23734 ) 25

ANDARA1

a LUGAM-SE â rua Ladislau Ner.on. 30, duas pequenas casa pa-ra pequena família, teudo doisquartos, sala, cozinha o banhei-r" completo, as chaves estáo nacasa n. 12 c trata-se no BancoPortuguês do Brasil; telefone 23-2020. (L. 10470) 26
ALUGA-SE o prédio da rua Fer-« relra Pontes n. 157, Andaraí.Aluguel 3509000 e taxas. Trata-62 á rua Ca Quitanda n. 152, \°andar, Teodoro & Cia Limitada.

(L 23514) 26
A LUGA-SE a casa nova com dois" quartos, duas salas e quintal,a rua Mearlin n. 310.

(L. 2079) 26
A LUGAM-SE três ca sus no vãsacabados de construir, a faml-lla<3 sem crianças; rua Paulo Brito,51 e 53. Trata-se na rua ArarlpeJúnior n. 26. Andaraí.

(L 23441) SO
A NDARAI — Aluga-se um apar-tamento; & rua Pereira Nu-nes n. 22, com eala, tres quartos,banheiro, cozinha e tanque; tra-tar 4 rua da Alfandega 87.

(L 8939) 25
A LUGAM-SE por 1106000 sala c¦f*- quarto, a pessoas sem criançasa rua Leopoldo £0, casa VUT.

(L 2412) 26
A LUGA-SE uma casa acabada doconstruir, na rua Campinasn. 108, Grajaú, tem tres quartos,duas salas c mais dependencias,aluguel 5008000; tratar na rua Ba-rão de Italpú n. 41-A, casa I; te-lefono 48-3112. (L. 23651) 20
A LUGA-SE uma casa para pó~--^-quena família, com todo o con.forto; á rua Agenor Moreira li. 87,Andaraí. (L. 23657) 25

A LUGA-SE uma casa com tresquartos, duas salas, cozinhacom fogão a gás, banheiro com-pleto, quintal e reformada hapouco tempò, na rua Barão de SãoFrancisco Flllio u. 150, Andaraí;as chaves lia mesma até ás 10 omeia horas da manhã c tratar narua Sete de Setembro n. 178, como Sr. Borls. (L. 23362) 20

A LUQA-SEI o apartamento terrüoda rua Visconde de Santa Isa-bsl n. 43-A, com entrada Inde-pendente, tem 4 quartos, uma ta-la, quarto dc banho completo, fo-gio a crás .aquecedor o 2 w.c.;tem quintal e muita agua; trota-60 á rua Saca d ura Cabral 223, tc-lelose 43-2162. (L 29828) 27
A LUGA-SE o bungslow di ta-r*- vossa Álvaro n. 73, EngenhoNovo, com dois quartos, uma eala,cozinha, banheiro, Jardim o quin-tal; os chaves por favor no n. 69;tratar á rua Spusa Franco n. Gl-A.Vila Ishb;'.. (L 9428) 27"Ã LUGA-SE ótimo quarto cmcasa confortável de famíliadistinta, só a casal com pensão,telefone, iua ,Iostlniario ca Rs-cha n. 29. —_Vila licibí-:.

um ótimo sobrado, d•enida 23 da Setembro nu*mero 361-A, preço SOOSOOO. Tra-ta-se no neaiia, tL 23950) 27-
ALUGA-SE a casa új rua CÕ5ítelhelro Otavlcno 11. 13, com2 quartos, uma sala, cozinha, ba-nhelro; íogiio a gái. Aluguel2505. Chaves na pad-arla da es-quina. -Truta-ae com os procurado-res Eduardo Palma & Cia. Ltd-i.,a rua Teofílo Ottoni n. 33, terréo.Tel. 43-3489. (L 10549) 27;
A LUGA-SE o sobrado clã ruaTorres Homem n. 320, comtrrs quartos, salas, quintal, va-rnnda, etc. As chaves no térreo;aluguel 350S000. (L. 23646) 27

A LUGAM-SE por 1109 grande ca-lá do frento o grandes er-rejados quartos de 00S a 100»;ú. rua Conde do Bonfim 11!» e 199e Iladdock Lobo 45S. (L 1000) 28
A LUGA-SE um ou dois quor-tos ótimos em casa estir-.gel-ra de todo respeito o conforto,tem Jardim, garage e telefone; arua Carlos Vasconcelos 118, pertoi Praça Saenz ^ona.

(L 10333) 28
ALUUAM-tíOtí grandcü saias o

quartos, inderpendentes; tirua Ibuturuna n. 124, casa n. 5,e General Canabarro n. 4-4 e Dr.Sá Freire n. 73 c Senador Furta-do n. 129. (L 1571) 28

ALUGA-SE ótimo quarto, ccmdireito tL lavar e cozinhar, «raca6a do pequona família; k ruaCondo do Bonfim n. 805, cobra-do. Telefone 43-208U.
(L 2306) 28

A LUGA-SB um quarto a casalsom filhos ou a rapazes; Árua Alfredo Pinto 20. Tijuca.
(L 3493 ) 28

A LUGA-SE um quarto com piade agua corrente, por 858000;a rua Haddock Lobo n. 140. Te-leíonar para 20-3800.
 (L £3709). 28

ALUUA-SE ótimo quarto, compensão, cm casa de família; £irua Haddock Lobo n. 353.
(L 23723) 28

A LUGA-.
Aveni

A LUGA-SE prédio com dola pa-vimontos, cinco quartos, tre3saias, dois banheiros completos odemais dependencias; á rua SâoFri nelseo Xavier a. 32; tratar atr essa do Ouvidor n. 23, cobra,do. com o Sr. Juvenal.
(L. 1827) 28

A LUGA-SE o pequeno bungulowda rua Clemente Falc&o 22,rua r.ova, que começa Junto aon. 7-1 da rua- José Higino; alu-guel e taxas, 380Ç000. Esiit abei-to c trata-se uo local.
(L_1S358) 20

A LUGAM-SE dois quartos grar.-des,. a casal env casa .de fãnil-lia; á ru-a Bario de Ubii 113.¦ lL 2C9Õ) 28

A LUGAM-SE sale e quarto, .Júri-
j lca ou separados,, a rapazesdo comercio ou a casal sem filhosque trabalhe Íòra; á rua üelgadoda Carvallio n. 19, Largo da Se-g.unda Feira, Tijuca. Tem telefo.ne-  (L 30405) 28LUGA-SE um ótimo armazémcompletamente novo, servindopaxa qualquer negocio, o melhorponto da tua Conda do Bonfimn* •j31- (L 9522) 28

A LUGA-SE um prédio; á ruaBarão de Cotogipa n. 75, com5 quartos, 3 salas e porão habi-tavei. Ciiavcs 110 n. 83 o tratarA rua Uruguaiana n. 140. Tele-fone 23-3901.  (L. 16.850) 27
A LUGA-SE a casa da rua Ba-rão da Cctegipc n. 122, com3 quartos, 2 salas, quarto inds-pendente para empregado, fogão agás, preço 4006000; as chave* non. 124, casa 1, telefono 26-3136.

(L 23816) 27

A LUGAM-SE na rua Paula Brito" ns. 174, 178, 182, otimss cs-aas olntia siAo (habitadas, ílíu,dois quartos e sala e tres quac-tos, não falta agua.
(L 2380) 23

A LUGA-SE uma casa acabada do¦r* construir, com dois quartos,duas salas o mais dependencias,á rua Barão de Italpú n. 42.Transverc.il á rua Barão de Mos-quita. Podo ser vista a qualquerhora- (L 30316) 26
ALUGA-SE sobrado, com trêsquartos duas salas, banhei-etc.; EÍuguel 450Ç000. RuaSenador Munia Freire 11. 52: tra-tar da 10 ia 11 lioras.» (L. 10.054) 20

ALUGA-SE magnífica casa com" dois quartas, duos ealas emais dependencias; á rua LuisBarbosa 11. 19. Praça Sete deMarço, as chaves- por favor ámesma rua n. 17-A; trata-se árua do Carmo n. 39, Io andarcom o Sr. Mota, das 16 ãs 17 ho-
(L_23725)_27ALUGA-SE irnia casa com todoconforto c independente, quar-to, sala e cozinha cm ponto gran-de; aluguel 160$ o íiança; â praçaDelta m._8. (L 30421) 27"A LUGA-SE um bom quarto, acasal ou a pessoas que traba-lhem íóra, com ou sem pensão; Arua Teodoro da Silva 182. VilaIsabel- (L 9575) 27

A LUGAM-SE dois quartos, proxl-mo á Praça Saenz Pena, cmcasa do família distinta, a casalou moças que trabalham fôradfim rafcrencias. Informações' pa-lo telefono 4C—C04S.
' (L 16588) 23

A LUGAM-SS tmploõ e- conforta-vela aposentos, com agua cor-rente, moblludos ou não, em ma-gnífico prédio, em centro ds gran-de Jardim, a família ou rapazes detratamento, sem pensão; 4 ruaMarlz c Burros n. 200."'' {L 9447) 2S
ALUGA-SE para fo-milla do tra-to, a confortável e modernacasa de 2 pavimentou n. 28 darua Condo do Bonfim 540; tratarna casa 6. Fone 48-2134.

  _(L 16570) 28
A LUGAM-SE quactoa, á ruaHaddock Lobo n. 417, PensãoDiamantina. . (L 10C71) 28
A LUGAM-SE uma ©ala c dois

quartos Juntes ou separados acasal sem filhos ou a rapaz oueenhorita do comercio; á rua Dr.Satamini n. 83. H. Lobo, casa defamília. (L 10707) 28
ALUGA-SE, com ou sem moveis,um quarto a casal, com pen-são, por 350$000. Casa de fami-lia, em centro de chacara; ü. ruaHaddock Lobo n. 365.

 (L 16628) 23
A LUGA-SE esplendido prédio,loja e sobrado, todo moderno,á rua Haddock Lobo n. 77, umdos melhores locais da rua; 6óse aluga ò prédio todo. iQforma-

ções 4 rua Eantana 171, loja.
(L 9460) 28

A LUGAM-SE a 3300, dois bons
prédios com duas salas, 3 e equartos c mais dependencias eJardim; á rua Justiniano da Rochan. 22, casas 4 e 9; chaves á Ave-nida 23 de Setembro n. 90.
(L 10928) 27

A LUGA-SE uma casa assobrada-da, em ccntro dc Jardim, com4 quartos e duas Ealas, por 400S;Informes 48-3253. (L 10950) 27
A LUGA-SÉ bom prédio para" fã*-inllin, com qtiatro quartos,drw salas, copa, cozinha, quartode banho e um quarto para cria-do, quintal c jardim na frente, árua Dr. Mendes Tavares n. J9;ve.* na mesma; tratar á rua Setede Setembro n. 107, com PauloAlves. ' (L. 16773) 27
ALUGA-SE uma caca com tres

quartos, tras salas, banheirocompleto, coalnha, grande quin-tal e garage; á rua Torres Homemn. 194; trata-se á rua do Ouvidorn. 149, sobrado, tel. 22-7200.
(L 9551) 27

ALUGA-SE confortável quartoem casa de família de trata-mento a caeal ou moças que tra-balhem fóra; exigem-se referen-cias; á rua Senador Nabuco n. 59.Vila Isabel. (L 10742) 27

A LUGA-SE esplendido sobrado,-íl- Junto ao Jardim do Campo deSão Crlstovam, á rua Genoial Ar-golo n. 21. as chaves na loja, das13 6s 18 horas. (L. 23752) 25

< O ALA — Aluga-se uma ampla,^ eem moveis, com duas Janelasparo, í Avenida Paulo de Frontin,«om ou sem pensão, em casa defamília de todo o respeito; exi-gem-te referencias; & rua Batistadw Neves -42, proilmo ú. HaddockTjóbo. (L 10940 ) 24

PRAÇA DA BANDEIKA
t A LUGA-SE ou Y«nde-6e o prédio4 rua Paraíba n. 20, que pode*er visto das 10 horas da manhã45 3 horas da tarde.

(L 

2117) 29
A LUGA-SE quarto, irente, emsobrado de residencia familiar,centro de Jardim, a pessoa de res-

peito, quo trabalho ÍOra; á ruado Matoso n. 64. (L 10601) 2D
A LUGAM-SE uma eala c quar-*V.to, com entrada lndependcn-te, em cata de família do todo orespeito; 4 rua Mariz c Barroon. 259, casa 17, proximo á Praçada Bandeira. (L 10027) -9

ALUGA-SE uma sala completa-monto Independente cm ci^sade família; á rua Ibituruna n. 124casa VH, Praça da Bandeira.
(L 23573) 29

ALUGA-SE a casal eem filhos,ume. bca sala, 135ÇOOO, pôdelavar c cozinhar, completamenteindependente; trata-se das II- ás20 horoa, pelo telefone 22-7905.
^L 2184) 20

A LUGA-SE um quarto com pen.-•* *- são a casal sem filhos, ou a<Jq1s rapazes, cm casa dc famíliarus do Matoso n. 80. telefone28-0827. (L 23C39) 29
A LUGA-SE o pavimento supo~rlor da casa da rua Mariz cliarros n. 184, em frente a Esco-la Normal, com tre3 quartos c«' ias üal&s. Ver c trator no nics-fto- (L. 9419) 23' A LUGAM-SS s&Ias e quartospfcrt. c-iscJ* ou fami-ou «Aeli».', k iuí itíria •^ sa«. . ü ;0i0). ;»

A LUGA-SE o ótimo apartameii^to n. 5 da Avenida Pedro Ivon. 187-A, com sala, quarto, ba-nheiro o cozinha; tratar no es-crltorio n. 191 da mesma rua.
(L. 2375G) 25

A LUOA-SE um bom quarto, amoços solteiros, & rua SãoJanuario n. 04, São Crlstovam.
(b. 23602) 25

A LUGAM-SE uma cala e doisv quartos, Juntca ou deparadosa pessoas maiores, com cozinha;á rua General Ca noiva rro 119 .
(L 2415) 25

A LUGA-SE em casa do famíliado respeito uma grand» eala,com cu sem moveis; á rua CostaLobo n. 71. (L. 10.049) 25
ALUGA-SE por 27OSOOO c ta:;as," a casa di rua Abillo n. 21,cm Sio Januario; tratar passoal-mento A rua General Cemara 24,loja, Peixoto & Cia.

 (L 30322) 25
aluga-se per 2509000 e ta-xas, a casa I da rua ChavesParia n. 21. Largo da Cancela,São Crlstovam; tratar pessoal-mento, á rua General Camara 24— Lcja. Peixoto & Ciu.

(L 30323) 25
A LUGA-SE um pequeno quartocom Janela para o nr livre, asolteiro qua trabalhe íóra. Preço35SOOO. Travessa Aires Piuto 14perto da rua Eela do S. Jofio;bondes ou ônibus. (L. 30.376) 25
A LUGA-SÉ Junto âT"e5taçilo d<Alfredo g:ant!o prédio,a loja tem 312 n^=trc3. dá entra-da para automovels; tratar d ruaFigueira <1; Melo n. D.

<L 2143) 23
ALUGA-SE quarto independente"• a moça seria quo trabalhe ló-ra, em casa dc família d? todo orespeito; á rua Fonseca Teles 124.

l'»Í72J) :Õ

Ak LUGA-SE uma casa, com to-das as comodidades para re-guiar família; aluguel 6505000.Ver e tratar na mesma, rua Uru-gual n. 90. Andaraí.
(L. 18.858) 20

ALUGA-SS casa nova, dois pa-, vlmentos, cinco quartos, duassalas, terraço, etc.; d rua Iiabait-na n. 77, Grajaú; chaves 11a ruaCainaru n. 12.  (l, 10732) 26A LUGA-SE d rua BarBo de Mes-« quita n. 125, sobrado, -amasala o um quarto, tratar na mes-ma-. (L 23770) 23A LUGA-SE o prédio novo da riiãGrajaú 193, com garage eto-aas as acomodaç-õis jxira íamiilaao tratamento, contrato de doisanos, aluguel 6505000; tratar uciotelefono 43-0685. (L 10900)" 20
A LUGAM-SE sala do frente equarto omploa o Indepcnden-tes. u casal 6e«n filhos; A rua Uru-gual n. 122. (L 30422) 2fl
ALUGA-SE 1» pavimento comquatro quartos, duas salas, co-zinha e banheiro independente; árua Uruguai n. 122.

(L 30423) 23
A LUGA-SE uma caaa com sala,

quarto e cozinha; & rua PaulaBrito a. 2C3, Andcrai.
(L 10940) 26

\ LUGA-SE um quarto para umaou duas (moços, á rua AgenorMoreira 70. (L 10877) 20
A LUGA-SE confortável casa ccm4 quartos e mais dependen-cias precisas: á rua Uruguai 193,casa 11; preço C805 e toais; tra-ta-ço no local. (L 10892) 23"\luÒAM-SE cs prédios do, rua•rx Pereira Soar ca 14, casa II, sal-ter á rua Barfio de Mosquito, co-quina de Araújo Lima, com cincocomodos. c n rua Senador MunlzFrelro 153, com quatro quartos;tratar no local com os Sns. Bra-ea cu Armando. (L 2455) 20
A LUGA-SE excelente aparta-mento para família, ccm ga-rage; _á rua Barão do Mesquita11. 543, r.s chaves com o enccrrc-gado no mesmo local.

(li 0532) 20
A LUGA-SE a casa da ru-a MeiraVasconcelos n. C3. Está abortn.

(L 11010) 26
ANDARAÍ — Aluga-se a ruaCampinas n. 80, uma ótimacooa com *odo o conforto moder-no, is chaves -- 49-A. Trata-se àrua Sio Pedro 62, loja. telefone23-4340.  (L 10645) 20

GR A JAU* — Alugam-se tres ca-sas acabadas de construir, ar- Henrique Morlze 23, estãoabsrta3 — Tratar & rua da Assem-hiela n. 23. Loja. (L 30085) 28
GRAJAU* — Aluga-se um sobra-d."% neva fem rlr.la mn-fwie" <- do novo. ccm deis quartos.

Caju Y- Sio O- C;i i t"u:i3 íal55> quarto do banlio._co-
UO

ALUGAM-SE quarto ecasa dc ca^al sem filb-outro nes mesmas condições'« tratar d&c 7 ís 9 ds4 rat Aa'.ua»t íUcíh íaa-A

! Elnlta. etc.; à rui BarSo do Bom(L 16453) 26.">itro n. 849.
1 . ( \UARTO — Aluga-se a rapaz sol-- i * telro ou casal distinto, com/cr _

(L fitíS) M

ou sem moveis e pensão, á ruauhl; • Barão de Mesquita n. 32, em fren-cam 1 ts ao - Colégio Militar.o*. i«7J) sa

A LUGA-SE a loja da Avenida 28" de Setembro 190 — Vila Isa-bel. Vôr e tratar na mesma todosos dias utels. (L 16796) 2'
O AR BEIRO — Alugam-se duas" portas, perto do Hospital Jo-sus. A' rua 8 tia Dezembro 127.

(L. 23.391) 27
/~*ASA moderna, para pequenafamília de tratamento, comvaranda ou terraço. Rua D. Maria n. 62. Aldeia Campista.

(L. 30.373) 27
GASA recem-construlda — Alu»

ga-se, com sala, dois quartos,banheiro, cozinha com fogão a gàsc quintal, por 2808000, ônibus ebondes de Lins Vasconcelos & por-ta. Clima excelente, & rua Vile-la Tavares n. 342; tratar com oSr. Jorge, na casa 29; telefone 29-2391. (L. 16691) 27
MARACANA — Aluga-se d rui.Derby Clube u. 203, ótimo
prédio com quatro amplos dormi-torlos, duas salas, hall, quarto se-parado empregada e garage, aschaves no n. 203. Tratar com oSr. Saul; 6 Avenida Rio Brancon. 114, 3o, fundos.

(h 11019) 27
T>ARA colégio, eocledado ou ln-dustrla — Aluga-se um pre-dio de sobrado, para residencia. &rua Pereira Nunes n. 120, e ou-tro nos fundos, com um evlão ds150,00m2. e quatro salas grandes,cm centro de grande terreno ecom multa ventilaçao e luz; tra-tor no local, das 0. úa 12 hora».

(L 9237) 27
QUARTO Independente — Mu-^ ga-se ótimo, com luz,' aguacorrente telefono. Máximo con-forto, bondes o ônibus do LinsVasconcelos 4 porta. Clima exco-lente; tratar com o Sr. Jorge, Arua Vilela Tavares n. 342. pala-ccte n. 29; telefone 29*2391.

.(L. 16092) 37
/QUARTO — Senhor de posiçãoV& cede (metade de ótimo quarto,todo o conforto, a outro oanhor,telefone; & rua Visconde de lia-maratl 54, Colégio Militar.

(L 10906) 27¦VTILA Isabel — Alugam-ee ealav e quarto Independentes. RuaAraújo Leitão n. 23.
(L. 10.998) 27

¥7TLA ISABEL, bungalow — Alu-* ga-se um do recente constru-
ção, com 4 quartos. 2 salas, 2 ba-nhciro6, um completo com aguaquento c fria c um para emprego-da, cozinha, mranda, terraço egrande quintal; pode ser visto dln-rinmente á rira Duquo de Caxias157; tratar & rua Santo Amaron. 03. Catete. (L 2008) 21
VILA ISABEL — Aluiã-se~um

prédio multo bonito com t-esquartos c mais um para banho,2 sala3 e cutras dependencias. —Rua Jorge Rudge 147.
(ti 16167) 27

TIJUCA
A LUGAM-SE por 110$ grandessdlas de írent« e por 80$ e903 grandes e arejados quartos; &ruj. Aristidcs Lobo 77 e HaddockLobo 450. (L 1570) 28
ALUGA-SE um salão para bar-beiro ou sapateiro ou arma-rinho; á. rua Bom Pastor 105, te-leíone «8-0019. (L 29607) 28

ALUGAM-SE oo apartamentos darua Tenente Vilas Bôas 14 o1S, transversal á. rua HaddockLobo, uma eala. quatro quartos,dois \V. C., etc. Aluguel 4608000,Estão abertes. • (L 2321) 28
A LUGA-SE .a casal de tratamen^-to, boa sala, bean erejada, semmoveis, com pensão, casa de umcasal; ú rua S. Rafael 22.v • (L 3269) 28
A LUGAM-SE bons apartamentosá ru.'..Caruso 40, Had. Lobo.Trata-se com o Sr. Gabriel, Lar-go do Slo Francisco 42, Drogaria.

¦ ' (L 2223) 28
\ LUGA-SE pavimento térreo" com quatro quartos, duas sa-ias, cozinha e banheiro; & ruad- Uruguai122. (L 30176) 28
A LUGA-S3 uma confortável ca-¦" sa com , dois pavimentes, &rua Prc-fessor Gabizo n.'336.

(L 2171) 23
A LUGA-SE ótdma cala de frento,a casal sem filhos, com ousem pensão e com direito ao tele-fone. Tem também uma vaga pararapaz solteiro. Ccea do todo orespeito; á rua ronde de Bonfimn. 303. Telefone'48-1059.

(L 2258) 28
A LUGA-SE casa da rua TurfClube a. 16, para pequenafamília; tratar na Avenida RioBranco n. 90, 1° andar, das 15ás 17 horas, com Dtr. Bulcâo.

•_ (L 1309) 28
A LUGAM-SE ealas, quartos mo-bllad06, ótima pensão a casaise cavalheiros. de trato. SublimePensão; i ua Haddock Lobo 191.

(L 15701) 28
A LUGAM-SE quartos arejados,com ou sem pensão, em casade família, a casais ou a moços;& rua Aguiar n. 29. (L 16300 ) 28
A LUGA-SE a casal do tratamen-to, sem filhos, boa casa; Xrua Radmaclcor n. 37, casa VI,com dois quartos, duas salas odeepndcncios; tratar na ruaUruguai n. 255.

 (I, 1672) 28
A LUGAM-SE apartamentos mo-demos, acabados de cons-truir, com uma sala, dois quartos,cozinha e banheiros amplos, va-randas, terraços cobertos, duas en-tradas antena Individual para ra-dio, tomada de telefone, pinturasmodernas, tem muita agua, lugaralto o sossegado, bondes & porta,ônibus peito. Proprrlos para peque-nas famílias de tratamento. PraçaGabriel Soares n. 3, ponto flnoldos bondes de Fabrica.

 (L 13771) M

A LUGA-SE na rua Iladdcck Lobon; 304, casa n. 30. prédio dodois pavimentes, com duas salas,dois qu'Jrtos e demais doDondon-c.aa e Jardim; está aborta".
(L 10376) 22LUGAM-SE essas c aparta-mentes da tcxlos os preços otemanhos o cm tedos os bairrosdesta Capital;, 4 Avenida RioBranco 173. 1°, telefone 42-0999.

(L. 30.370) 23
A LUGAM-SE, j-u.\ 'iiãddcãc

f Lobo u. 283. quartos de fron-te, mobilados è com agua correu-te, 170® para cima, e dois quar'-tos sem moveis, tv-ra casais.
("L. 23.C77) 23

A LUGAM-SE ótima sala dc*fren-
7 ,í? um q«arto, om casa defamilla, á rua Pclix da Cunha nu-mero 50, proxlmo no Largo da £e-guudo-Fctra, TiJucn.

¦ (L._I0855) 28
A LUGAM-SE, cm casa dc fãmi-11a do tratamento, niagnifi-cos quartos, com p-snsáo, a casaldistinto ou a senliaris c e moços.Rua Conde do Bonfim n. 520.Tel. 48-3528. (L. 1G.710) 28

A cletriflcaça; da Central
vai começar em Janeiro!

Em frente á estação do En-
genho de Dentro, alugam-
se lojas para negocio c so-
brados, confortáveis, para
famílias dc trato; prédio
ainda não habitado e alu-
gueis modicos. Ver e tra-
tar no local com A. Ferraz,
diariamente, á Avenida
Amaro Cavalcanti n. 675.
Engenho dc Dentro.

(L 10098) 30
A LUGA-SE & rua Raul Barroson. 79, uma boa casa com 3quartos, duas salaa, cozinha e ba-nhelro; as chaves est&o no lado,por favor,' e trata-se no BancoPcrtuguÍB do Brasil, tel. 23-2020.

(L 10468) 30
ALUGA-SE por 2503, mediantecarta de fiança, o prédio darua Clarimundo .dc Melo n. 1164— Coscaduita. Tem três quartos,2 ealas. e demais dependencias;trata-se á rua Ana Guimarães 49,Rooh'i. Telefone 29-0752. chavesnoò fundos. (L 10517) 30
ALUGA-SE esplendida caia óti-mamente localisada, com dáisquartos, duas salas, cozinha comlogào a gás, banheiro completo,varanda e demais "dependencias;

á rua Antonio Portela n. 19, casa3, no Engenho Novo; trata-se namesma.  (L 23311) S0
A LUGA-SE quarto a uma ee.nhora qu3 trabalhe fora, por708000, com luz, á rua MarechalBittencourt n. 149, estação doRiachuelo; aluguel adiantado.

 ^L. 10397) 30
ALUGA-SE casa, cm centro deterreno ajardinado. Avenida7 da Setembro n. 42. MarechalHermes. (L. 10.563) 30
A LUGA-SE o. prédio do, rua Ccs-ta Lobo n. 13, com duas sa-lao, quatro quartos, banheira, fo-gão a gàs o mais dependências.

  (L 16458). 20

A LUGA-SE com pen-sílo, em pre-dio confortivoi, um ótimoqua>rto com.ou sem moveis, a casalou duas moças; á rua do Bispon. 334, proxlmo á rua Haddock
(L Ji541)_28A LUGA-SE em < ic. dc família,á rua Kaddock Lobo 43, um'aexcelente eala de frente, a caealo três bons quartos, a casal oupessoa só. com ou sem pensão;troccm-se referencias.
(L 2*3872) 23

A LUGAM-SE um quarto e umasala pintados de novo e bemarejados, Juntoc ou eeparàdamen-to entradas independentes e fren-te para o -Jardim. Em casa de tra-tamtato. Acaujcs, 83, Tijuca.
(L 23865) 23

A LUGA-SE uma bca ca^a com .2
quartas, 2 srlas, quarto paracriada, varanda, na frente, e todoo conforto, á rua Uruguai n. 519.casa 3, as chaves no 515, ao ladodo Còndc do Bonfim.

(L 30361) 28
A LÍJGA-SE na Tijuco, & rua SâoMiguel 400, casa nova, comsala, quárto, banheiro. 1509000.Informações com Hlglno, Janot;á rua General Câmara 92.

(L 2467) 23
ÜM confortável residencia —" Alugma-se uma grande sala'd«-.Irenie, agua:,«x>rrcnte e maUum quarto com pensão,, a casalou,dois rapazes ou a um soltei-ro; á rua Haddock Lobo 150..

(L 1655) 28
PM casa do família alemã' —

Aluga-ce uma bca tala defrente com entrada independeu-te; 4.rua Dulce n. 40. Tijuca.
(L 1049-1) 28

A LUGA-SE por contrato o prédio-í"A d-a rua Engenho de Dsntron. lSò, proprio para familla detratamento, pode ser visto todosos dieõ das 8 da manhã ás 4 datarde. (L 2116) 30
A LUGA-SE por 2009000 um bomarmazém bem localisado proprlo para qualquer negocio; á ruaDr. Ferrari 6. 57 esquina de Con-eelheiro Agostinho. Tratar com J.Cardoso, tel. 22-8291.(L 23335) 30

A LUGA-SE eala doe rur.dos; Arua Amsrico Rocha u. 101.Marechal Hermes. (L. 10.980) 30
A LUGA-SE «obrado, com quatro"• quarto*, duas nala£, etc.; itrua Dliifi da Crua 25# cm frentoA eataçAo do Meycr. Chavea nal0Ja. (L. 10.089)' 30
A LÚGA-SE cm Quintino Ro-¦r*' caluva uma casa grande, oitocomodos c lugar saudarei; á rurtManuel Murtinho n. 30 e Guu-ramlranga 48. Também sc vendoB proprlednde. Trata-so á rua doLavradlo u. 11, sobrado..

' (L. 10.900) 30
ALUGA-SE uma boa casa en{centro de terreno, & rua Es-meroldino Bandeira n. 148, n»chaves no n. 152, a dois minutosda estaçúo do Sampaio, com troaquartos, duas ealas, cozinha, dotetanques, trata-se com o Sr. Pe» •

relra; á Avenida Itio Branco 125.
(L 30317) 30

A LUGA-SE um quarto cm caaú
f1- do família, a casal sem flllioí.a rua Pernambuco. n. 194. Engc-nho de Dentro. (L 30304) 30

A LUGA-SE o prédio da rua ÇílE^" rimundo de Meio a.ta-se á rua General Câmara'-». 22.1° andar. (L 11043) - SO
A LUGAM-SE sala e quarto,. ;,acasal eem filhos; á rua Psir.!.Pamplona n. 50, casa n. 4. Éi-taçSo de Sampaio. (L S0375) 30
A LUGA-SE c confortável casa.¦£* da rua Marabá u. 30, com.libons quartos e duas ealas, traía-se na mesma — Jacaré. •

(L 23813). .£0
ALUGA-SE um quarto para rer^paz, com lua, à rua S5,-n..'S2,a 4 minutos da estação de Ben-to Ribeiro. (L Ü3780) SO
ALUGA-SE uma casa com "tixã

quartos, duas ealas, coziiilia,entrada ao lado; á Treiveesa Go-mes Silva n. 26. Informa-se r.aAvenida Suburbana n. 2294,do Caecadura. (L 16749) 'Jo
A LUGA-SÉ por 85$0ú0 uma caiaem Madureira, ã rua Penteia,n. 99, casa I, com eala, quartoo cozinha, com fiança.

• (L 23700) ,ZúALUGA-SE ou vende-ee o pre-dio da rua Joaquim Mar.tinan. 12-3. Trata-se á rua Cruz^êSoUia, a. 93. . Quitanda. Encaii-tado. E. P. c. do Brasil.
(b 23719) .30

A LUGA-SE uma-caca r.ova, .Iadois- pavimentes,, com umasala, três quartos, banheiro com-
pleto, .fogão a gás, etc. A rua Ma-tias Aires u.. 75 casa V. Não evila. Eü'i aborta. (L 23505) 30
A LUGA-SE uma casa com duosealas, dois quartos, cozinha,fogão u gás, e esplendido quintal;á Travessa Carqueira Lima, 53, Es-taçáó do Riachuelo, tratar na mes-ma com a proprietária.(L 23364) SO

ALUGA-SE amplo porSo comple-tamento . independente, comcozinha e mais dependencias, pro-prio para caeal 6en; filhos ou ee-nhoras eó; á rua Lins de Vascon-celcs-n. 4C3. (L 16522) 30
A LUGA-SE uma porta para fru-tas, no Café Cruz de Ouro; &rua Leite Ribeiro n. 4, esquinadc Dias da Cruz — Meyer.

(L 2287) 30

|?M cosa de família, aluga-se umamplo c ótimo quarto de fren"-te, á rua Desembargador Izidroa. 32. — Telefone 48-4282.
(L. 10.975) 28

INTIMO porfio — Pintado de novo^ cm centro de Jardim, com Ja-nelas em todos os comodos, cozi-nh-a c banheiro e portáo, tudo in-dependente, alugu-se a pequenafamília sem criança, aluguel 320$;ru<a Rego Lopes n. 27 Tijuca.(L 23433) 28
DARÁ casal de tratamento —*• Aluga-se o lindo apartamenton. 3 do prédio da rua MarechalTrompowsky n. 60 (transversal aCondo de Bonfim); aluguel 3808e 209 de taxas; compõe-se de dois
quartos, grande sala, salinha doentrada, banheiro completo, doisgrandes terraços, etc. Acha-seaberto; trata-se á rua da Quitandan. 87. Tel. 23-3113. (L 23413) 28

UARTO — Àlüga-so um em cã*-sa de familla, mobilado, comou som pensão, para rapaz soltei-ro ou casal; ver e tratar ã ruaBom Pastor n. 152, Tijuca.
(L. 1833) 28

A LUGA-3E á Estrada Monsenhor" -Fclix 47, 2 boas cocos para 2famílias distintas o oonh3Cidas, 1d' frente com ;2 grandes .quartos,v;.rania e eala, banheiro com agua
quente; a dos fundos é sala e
quarto etc., exig-tn-se carta defiança, aluguel 300$; informaçõesno local com o Dr. Barroco.

 (L 30198) 30
A 1009000 — Aluga-se casa com

quarto, sala e cbzinha; á ruaPodí n. 60, estaçáo de Bento Ri-beiro, próximo R ponte. Lado es-
qu3rdo de quem vai.• '¦ ¦ (L 28989) S0
ALUGA-SE escelehto casa paracasal, com todo o coníorto

quarto de banho completo. Tra-vossa Borges n. 18. Estaçáo doMejrer, perto da rua Medina, cha-ves na casa n. 20. aluguel 20S5000e as tasas. (L 9426 ) 30
A LUGA-SE um quarto ê umasenhora cu moço 6erio, emcasa de uma senhora viuva; árua José Felix n. 110. Riachuelo.

(L 23509) 30

ALUGA-SE em Piedads a catu" da rua Lcopoldina n. 8,' comdois quartos, duos salas, etc.; por160$; em Cuscadura, u casa da- juaSoutj n. 19, com 2 quartos,' dtráissalas, etc., por 140$; traçar i riiido Teatro 25', Cr.sa. Oio-rio.
(L 2õ-^3) • oü

A LU GA-SE , b casal esm filho/,sala, quarto e cozinha, -sinta-
do, encerado, todos do freà.te; i.travessa. Jacaré h. 5, largp çoJaoarc, bondô ds Cuscadura . '-

(L :0&IS)'.£Q
A LUGAM-SE quartoo cc-iifortavcija pessoas de educaçào; com ousem pensão; todo respeito; á rtia,D. Arjo. Jférf 11. 183-A. .

(L 10BÕ4.) EO
A LUGA-SE casa com 2 quartos,2 salas, banheiro, grande qulii-tal; á rua Conselheiro Agostinhon. 24; chaves á rua José Bonifácion. 205-A; tratar Tel. 22-3210.

(L 9509 j. 20
A LUGA-SE uma loja, duas j>or-tas paxa qualquer negocio ou.pequena industria, em fronte ú.estaçfio do Todos os Santcj; in-forma-se á rua Arquias Cordel: on. 682. Fono 29-1956.

(L 10902) 30
ALUGA-SE uma casa com t.rds

quartos, 2, ealas, copa-i ba-nhelro completo, cozinha e -gahigè;
à rua Dias da Cruz 203; t:o.t»ar non. 197, Meyer. (L 10306/ £0

A LUGA-SE uma casa, com sala.
quarto, cozinha, agua^ e lün;aluguel 90Ç000; carta do fiança;á rua Paramlrim " 166; as ••.chavea

e tratar á rua Mário Hermes Dfi.Bento Ribeiro. (L. 30.381)' 30
ALUGAM-SE sala e quarto pôrSOÇOOO, com direito a casa tc-da, 4 rua Valentlm da Fc-nsocan. 43; trata-so no n. 41, Sampaio.

(L 2178) 30

QUARTO magnífico com ou sem" moveis, com ótima e f«irtapensão para casal cu duos pes-soas do máximo respeito, 3505;outro por 300«. alugam-ce cm ca-sa do um casal, á rua Conde deBonfim 729.  (L 2563) 28

A LUGAM-SE quartos com pen--t*- sâo. para casal ou solteiros,& rua Haddocfc Lobo 420, Tijuca.
(L. 23758) 28

a IATOA-OB eem pens&o, umax». ótima eala da frente, multoarejoda, em confortável xeelden-cia. familiar; A rua Oonde doBoaílm a. 100.  (L»tW) 38
ALTJQAM-6E dois quartoe de¦í*. frente, a peasou tadepeuden-tes ou casal eem filhos; 6. ruaConda de Lecpoldlna a. 135, ca-sa 13, Sio Crlstovam.

(L 3440) 28
A LUGA-SE a casa da rua Conde-í». do Bonfim n. 966, casa XHI,com uma boa varanda e Jardim,aluguel 3209000; ver e tratar namesma. (L. 23641)' 28
A LUGA-SE casa tipo aparta-^ mento. lndependcate, constru-ç&o nova, conforto moderno, pon-to 6audavcl, com sala e dois quar-tos espaçosos, dependencias e pe.queno Jardim, 450(000 e 25(000 detaxai:. 0'tima para casal de bom

Sosto; & rua Engenheiro Adel 76,erreo. rua nova om Haddock Lo-bo. Est& aberta. (L. 9409) 28
A LUGA-SE pequena casa, com" dol» comodos, fog&o a gis.quintal, etc., por 320( mensais;& rua Eduardo Ramos ns. 15 c19. perto do largo da. Segunda-Feira. Chaves & mesma rua n. 27.

(L. 10.905) 28
A LUGA-SE boa sala com pea-sSo e entrada independente

cm casa de família; & rua Aguiara. 19. Largo da Segunda-Felr»— Telefone 28—9455.
(L 30333) 28

A LUGA-SB um átimo quarto acavalheiro distiato em casa defamília de respeito; & rua HaddockLobo n. 9Q, cara 2.
(L 21033) 28

A LUGAM-SE dois bons aposen-tos, tom pensáo, em casa defamília distinta; 4 rua Conde deBonfim n. 193. (L 301^4) 28
/

SALA de frente e quarto — Emcasa de familla do respeito,aluga-ee a gente distinta, de pre-ferencla a casal; A rua Bar4o deDb4 a. 120. (L 910) 23
ÜALA o quarto — Alugam-ee, in»." dependentes, a casal sem fl-lhos, em casa de outro casal, ár- Enes de Sousa a. 71, proxlmo& Praça Saenz Pena. (L-lr454) Ü8
SALA ou quarto — Cede-se con-forta-vel, eem moveis, casa decasal a pessoas de educação e res-peito, bom tratamento; á rua Felixda Cunha a. 32, largo da 2* Feim.

(L 16572) 28
CALA e quarto — Alugam-se, am-13 pia e luxuosa, com vairaadaindependente, em residencia defamilla de fino tratamento, a casaldistinto ou pessoa eó, refeição do1» ordem; tel. 2S-5089.

(L 2546) 28
rpuuCA —- Pcnsfro com entrada

paia automóveis e mato Jar-dim « chocara, tém-se vaga, umalinda cala de frente com entradaIndependente e quartos. E' ire-
quentada por boas famlllus, pre-ços modicos, ' bondes Fabrica eSana Pena; A rua Dezcmborça-dor Isldro n. 62. (L 23403 ) 28
rpiJUCA — Aluga-se em caca derespeitável família, um espti-çoeo quarto, com pens&o, para ca-cal; & rua Alzira Brandfio n. 54.

(L 10715) 28

SUBURBIOS

CASAS E COMODOS
CENTRAL
ALUGA-SE o esplendido prédioxo. com dois bons * quartos, dua3

grandes salas, zlnha com fogàoa gás, despensa e quarto de banhoe bom quintal, na rua Álvaro deMiranda n. 24, bondes dc Enge-nho de Dentro, de Inhaúma, onl-bus e trem; as chaves no n. 20.
(L. 16239) 30

A LUGAM-SE bons quartos esalas, para famílias, casais ourapazes do comercio; trata-se como encarregado; A rua Vir latoSchomefrer n. 110, estaçáo do Ria-cljuelo. (L 16262) 30

A LUGA-SE um* casa com dois
pavimentos, em terreno aroo-rlzado, com 4* quartos, 2 salas,banheiro completo, copa, cozlnbc.

garage e demais dependencias, arua Cardoso n. 34 — MeyerVêr das fl as 11 e das 13 ás 10horas — Tratar a rua 1°. d2 Março17 — 3o. andar, telefone 23-Ó4G3,c o Dr. J. A. Lafcanca.
(L JLO790) 30

A LUGA-SE por 1548000. à rua Dr."¦ Paulo de Araújo 18, no Meyer,lado Boca do Mato, com 3 bonscomodos, instalações e quintal;
procurar no n. 23 da mesma rua.

(L 8959) 30
ALUGA-SE uma casa para pe" quona família, acabada deconstruir; & rua Camarista Meyern. 58. Chaves ao lado. Informa-

ções: Coutlnho, fone 43-2220.
(L. 7.150) 30

A LUGAM-SE ótimos apartamen-tos, com sala, dois quartos edamals dependenclae; á rua 24 deMaio n. 626, Sampaio.
 (L 2366) 30

ALUGA-SE uicí casvi de sala,
quarto, cozinha, preço 1206,à. rua ItamaracA 54, oasa 2; pon-to do bonde Cacliambl, iMeyer.

 (L 2372) 30
A LUGA-iExü.' uma « casa com qua-tro comodos, égua & luz; A

ru» Cíupltio Menezes a. 678; tra-ta-se na rua Domingos Lopes 133.
(L 2418) 30

A LUGA-ôE o barraoSo da ruaCosta Miranda n. 4t a família
quo aâo tenha criança, assoalha-do c iforrada, multa agua, preço 80mil réis, oó oe aluga com carta defiança, descer do bonde, no largoda Aboliçfio; fim da rua Moreira.

(L 23636) 30
A LUGA-SE loja para oficina ou

pequeno negocio, ótima mora-da. Independente, ó rua Sousararros n. 208, em frente A estaçáodé Engenho Novo, tem fog&o a gás.chaves no local. (L. 23619) 30
ALUGA-SE ótima casa com tres

quartos, duas salas, fogAo a
gás. banheira, quintal, Jardim, va-randa, limpa e encerada, 280$000 etaxas; ver e tratar á rua TenenteCosta n. 180, Meyer. (L 2443) 30

A LUGA-SE uma boa casa nova,à rua Garcia Redondo n. 96;tratas-e & rua Cardoso 411. casa II.Cachambi Meyer. (L. 23664) 30
A LUGA-SE um prédio, á rua

Golaz n.. 173, com dois quar-tos, duas salas, cozlaha c porão,aluguel 200*000; tiata-sc na ruaGulneza n. 40. (L. 23647) 30
A LUOA-SE um lindo bungalow

com sala, dois quartos, moder-
no e ótimo banheiro, cozinha e
Sr ande quintal, com ou sem mo-illa, á rua Sousa Aguiar n. 38,Boca do Mato. Meyer; ver e tratar das 14 horas em diante; te-lefone 29-2532. (L. 2339) 30

A LUGA-SE ou vende-se a con-
íortavel casa da rua 24 de

Maio n. 1187, proxlmo á estaçAo
do M:yer, com quatro quartostres calas, garage. quartos paraempregados e demais dependen-cias, grande quintal o Jardim;trata-íe na mesma..

íi 3S85) 50

A LUGA-SE por 160&000, fcô .conabca fiança, uma boa caca conxdois quoJtos, uma tala, cozinlit,e mais pertences; A rui Luclndu.Barbosa n. 70, avenida; tratâ-s^no a. 79. Armazém. Quintino Bo-caiuva.  (L 2446.) 3U
A LUGA-SE uma moça, com SJlf" anos? para arrumadelra oucopelra; c do- cõr o de confian-ça. Rua Cardoso n. 433, íundec.Cacliambi. Meyer. (L. 23.675) -li
A LUGA-SE o prédio todo limpo,-£r*- com tres quartos, duas salas wmais comodidades, preço 250?000;chaves e informações no n.-.JáJO,estaçáo dc Todos os Santos.

(u. ioaso) güA LUGA-SS um pequeno por<lo,a uma ou duas pessoas temcrianças, á rua Morro do Vlátoriin. 134, Engenho Novo.
(L. 103Õ2) tíü

A LUGA-SE bom cobrado á ruaGolaz n. 1.050, proxlmo á ò$-tação de Quintino, proprio pan<.consultorlo ou familla dc trata-mento, aluguel 2505000 o taxas .(.L. 23640) ;30
A LUGAM-SÊ em casa de iami-lia, um bom quarto cpna.coz;-nLa, luz e telefone, por 80*.000' cuma sala por HOíOOO; a rua Vito--Meireles a. 123, estacáo do Ki'a-chuelo. (L. 30271) 3Ci
Á LUGAM-SE bons quatros, a ca-sal que tome pensão ou rapàeSsolteiro, ã ruas Dias da Cruz 265,sobrado c Galdino Pimentel 26,Meyer. ÇL. 30375) 30

À LUGAM-SE, completamente ;*e-formados, ocj prédios ns. 21. e23 da rua Silva Rabelo, com bondrá porta e perto da estaçáo doMeyer. Trata-se, nos dias úteis, caAssociação dos Funcionários Pu-blicos Civis, k Avenida GomeaFreire a. 121, sobrado. Telefono32-2733. (L. 2.576) '30
A LUGA-6E umu casa A nla Oa-

çapara a. 8, S60$000 mensais;tratar A rua Uberaba n. 6õ.
 (L 16785) SO

A LUOA-SE o andar térreo darua Tenente Aau! a 00, t«r-reo, com dois quartos, sála, sale-ta, despensa, cozinha, banhe Irecompleto e área com tanque, alu-
guel 220Ç000. Engenho Novo.

(L 30293) GO
A LUG«AAI-SE quarto e «a!a naTravessa Jacaré n. 3-6.. Largodo Jacaré. (L 16727) £0:
A LUGAM-SE duas portas pre-prlas para negocio; á Aveni*da 6uburbana n. 2.399, informa-te na mesma Avenida, n. 2.336,bonde Cascadura. (L 16747) S\i

LUGA-SE cm prédio novo. uni" bom quarto cora tr&s Janelr.«3de frente de rua, cncerudo. ccmtelefono c pensáo, a casal dsccr.-
te. cem crianças; á rua Alzira Vai-detoro n. 7, esquina dc 24 d»
Maio. estaçáo de Sampaio, bondj
de Piedade e Engenho de D-;nt:osi porta. (L 25^0) <.O
ALUGA-SE uma ca£a còrhpletc.-" mente nova, dois quartos eduas salas e outras dependencias,

própria para casal sem filhos —
Rua Marechal Bitencourt 67, c*.-sa II. _(L 30366> 3v>
ALUGAM-SE, sola, ealeta, quar-to c cozinha; á rua Carvalhode Sousa a. 07. 150*000.

(L 2536VSO
Apartamento 

— Aiuga-ee por3805000. r.a Avenida Viscondnde Albuquerque n. 634. ônibus *
porta de dez era dez minutos. Ga-vea; tratar pelo telefone 25-4057.N

(L. 30273) 29'
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TpSTAÇAO c!e Rocha Miranda-*-J Alugauma loja, ponto pnraqualquer negooto, á rua Tapazlosn. 5. Praça das Pcrolas.
IL. 23823) 30

A C ARE T A G UÀ' — Aluja-se** ijma casa com dois quartos,duas salas, banheira, bonde á por.ta; as chavcs.no n. 457, á Estra-da do empenha. _ (U 18180) 30
T OJA — Alusa-ss, - cm boa»

condições, para qualquer ns-
rocIo ou l^dU3trla. Rua Conse-lhairo MayrlnK n. 38S. Tel'fone29-3765. ÍL. 10.052) 33

-PFra famílias "de-trato
a'ugam-s-2 mocUrnos aparta-¦n.ontos. máximo conforto; A ruaLeite Ribeiro ns. 21-A e 28-A..Tr^ta-se nos mesmos, com o en-carregado. (L. 10.647) 30"II/TETER — L»Ja — Alu^a^-ec, oommorad'<i, na rua Capitão Ra-Rende *n. 189: chaves e tratar nameema rua n. 3 83.
 ¦ ¦ (L_10471) _30TJICARDO de Albuquerque —

Alugam-se por 758 e 1203000mensais pequenos prédios, comaçu a èncanada e luz, Junto daCòtaçfto. Trata-se na chacara dóDr. Breno, A rua 22 n. 164, na-
quela estaç&o. (L. 10.986) 30

jyjEVER-

/JUARTOS — Alugam-se 2 quar.tos Independentes, a rapazessolteiros; á rua D. Ana Neri 370.Pagamento adiantado.
(L. 11.048) 30

ROCHA — A casei distinto oua peefoa eò — Aluga-se por1OOSOOO, um bem quarto, â ruaOulmarães 53, Cem direito á casatoda. (ti 3450) 30

LEOfOLDINA

Aluoa-sb um bom eeiao paraqualquer negocio e quatro ca-slnhas pegado, por contrato: Arua do Couto n. 246, Penha; tra-ta-se na rua Pereira Franco '53,
Mangue. (L 21705) 31

A LTJGAM-SE uma Gala e quarto"¦ c demais dependencias, emcasa de falmlia; à Avenida NovaYork n. 34. Bonsucesso.
. y ' " (L 2105)_C1

í A LÜGA-SE uma grande loja de•"¦ esquina, com cinço por^3 deaço e uma ótima morada, á ruaDiomedes Trota n. 160; trata-seno n. 1S8, Largo do Itararé, Ra-raos. (t. 16383) 31
\ LUGA-SE uma cesa á rua Cia-"• risse Fortuna n. 33,. Bousu-cesso, preço 140SQ00,. «arta defiança. (L 23763) 31
ALUGA-SE uma boa casa: A ruaSenhor Brito 41. Bonsucesso.

(L 33735) 81
ALUGAM-SE A rua Colmara 3,Circular dá Penha, um arma-«um por 2008 e ijmi casa para fa-mil(a, por 1008: trata-se e lnfor-ma-se na casa 4, com o encar-regado, e trata-se A rua Lêdo 68.(L. 11.054) '31
A LUGA-SE uma casa por Ç0$00Òá fya Idalina .de Almeida 40-,as chaves estão no n. 38, na mes-ma rija, com sala, quarto, cozinhae agua, luz, distante 3 rnlnutosda estação de Parida da Cucas. E.F. Leouoldina. Trata-s» com o SrJosé; A rua General P*dra 201.

 (li 11061) 31
pUA doe Romeiros, .37-A a~23-A.-*-v Ponto dos bondes da PenhaAlugam-ee quatro sobrados com 3quartos, duas calas, banheiro «om,-pleto, etc., 3006000 e taxas; tra-tar com o Sr Vieira; á rua Ge-neral Camara n. 129, 1», t-ele.fone23-4407. (Li 16793) 81
UNHA AUXILIAR
A LUGA-SE ótima casa, com 9comodcs e terreno; ã ruaBarbosa Rodrigu-ss Tl, 57. Engí-nheiro Leal,. 3 minutos do trem,chavtas no n. 88, 360*000 mensais,trata-oe, telefone 38-2678.

(L\ 30303) 32

PÇXTftOPOLIS
A LUGAMrSE em cisa de famíliaitaliana, em Petropolls, quar-tos e sala/s bem ere.ladoSi compensgo, otlma comida, porto daEstação: 4 rua Paulo Barbosa 62.

<L_2150) _34A LUOAM-SE q*rart06 mobiladosem ca£a de família estren-pelra, com pencio; telefone 2836.— P-rt-f— (LJS3573) 34
T>ETrROPOLIS — Aluga-se umacasa mobilada, quatro quartos,f*la de Jantar, de vlsltss, hall, ba-nheiro, cozinha, perto da estaçfio;trata-se ns rua Joaquim Moreira"• 108. (L 0413) 34
Tp íikOPOUS — Aluga-se o pre-A dlo n. 1.504, da rua Teresa;trata-se com a proprietária, á ruaAlmirante Tamandaré n. 20, apar-ta .«nto 6. das 12 ás 14 horas:te*efone 25-4381, tem caseira.

j (L. 1205)._34
X>ETROP"OLIS — Aluga-se exce-l:nte bungalow com 4 quartosS «a'.4« etc.. Avenida No-gUílra 41. (Correias). Trp.tor pelo tilefene tr. nntnx o.

Trma-oc esm o administrador, áPracja Aaevedo Crui, Niterói.' (L. 15518) 30

AVSNJDA um prédio 3 yILA PEKEIRA CARNEIRO tempav:mcuto> 1:7«?05, ' aamprn bons caias para alugar.vfnrtí proprlítorlo por 130.000S   '  ¦
Vir ra • rua FilgualriA Lima 50F/3tac.Vo do R!oohuc!o.

 (L 29862).30
fi.VSCADURX, êm frente i ponta^ — Aluya-se quarto Indspen-dente, com õoitnlvi e grund; qu'n-tal: preço 708: Informa D. Ma-ria, A rua Coronel Uanjel n. 81).

(L 30425) 30

TRASPASSES

A MPLA e mageetosa. loja do** Largo de Sio Francieco 23
pp.. -se a quem comprar a«s ar-mações, a mesma tem 30 metroífur ;o p'. 6 da .argo,(L 9172 )Jf
A PARTAMÉNTO — Tracpassa-se-1 b:m mobilado, elegante, . def.-entq pára Avenida, serve ..'.mbrm pa.va garçonnlére, por 2:5005— Telefone, para 42-0701.

(L; 11026) 8
APARTAMENTO na Av, Atlantl-ca — Traspaasa-tse o contratode um 6tlmo a quem comprar cs

moveis e tudo que o guarnece, lnformar pelo. telefone 25-2310.
(L 10955) S

A PARTAMENTO em Cppaoaba-" na. poslo 5 —r .TraspüsamTs3
9 meses de contrato, d^ aparta-
menio n. 44, 3? . andar, do Edl-
Hclo N e dor, a rua Copacabana
n. 1.118, com dois quarto\ uma
sala c d.mais dopsndenclas.' Alu-
guel 4Q0$0Q0.. Tiatar no local.

(L. .23.700) S
BAZAR 

— Traspassa-se ou aceita-
se. um soclo, o motivo e o dono'

n o pocler.eátar â. testa; informa.
Çi- á rua, Úenétal .Pedra a. 407,cr : o Sr. Monteiro.

J. ix.. . 10392) c
/"1ASA. — Traspassa-se . a quem^ comprar ôü moveis,,na rua ae
Santa Luzia Ü.U84. (L. 1034a) a
pOPACABÁNA — Posto- 2—Pas-^ ea-so o contrato do uma ca^a
nova, com garage,. a quem com-
prar os moveis. Carta na portá-ria deste Jornal, a L. 10.973.

(L. 10.973) S
EASSA-SE o contrato de'.' uma

ct36a com 4 quartos, 2 salas,
grande cozinha e terraço.. Mobi-
lada modestamente. Está toda
alugada; tem telefone, gás, etc.;
a tua do Catete 107, sdxado.{.h 39872) &
TJASSA-SE o final de contrato* de um ótimo apartamento; ôrua Mar.z e Barros n. 271, apar-támsnto-13.  (L 16833) S
pASSA-SE 

~uma cai» com mo-véls, para pene&o ou família,-aluguel 5308000: à Praia da- Lapa,á rua Augusto Severo- 68, terreo.
(L 2520) S

TXAS6A-SE uma ótima éaeà com* seis quartos, 2 salas e garage,a quem ficar com alguns moveis»á rua Euricles de Matos 24. Fone25-0034. . (L 30419) S
|>ASSA-SE o-contrato', de um#

eonfortavel casa para família
de tmta^mento, á rua Senador Ver-
gualro á. 213. casa 2-A. Tel. 25-4813. (L 10777) S
OiRASPASSA-SiE; um contrato, ü

quartos com todas as; locall-dades, casa nova e limpa, dá,-s«um m£s de pagamento de alu-
guel; & rua Siqueira Camposn. 93-A, apartamento 4, tel. 27-1679. (L 23345) Ê
qiRASPASSA-SE o , contrato deA um pequeno apartamento . na
Clnelandla. Rua Senador . Dantasn. 56, apartamento 802. Visita-
se . das AO ás 12 . horas.

(L. 15.611) ,,S
n^RASPASSA-SE, - com ou sem1 moveis,- uma. casa na Esplan.i-da do Senado, com algumas ben.fei*orlas. Cartas para L. 10443,na portaria deste Jornal.',- ¦

(li. ;0443) .Ç
rpRASPASSA-SE ^o contrato., eu¦I uma caaai. ECla, tres quarto»,quarto "oeía empregado, cózinaabanheiro e mais dtpendencu»,alugue; 5008000; & rua HutnaiUn: 66. cata V. Trata-se no locar• ¦ : 1W44) fi
rpRASPASSA-SE «. quem Ilcar
A cera as armações o contravoda lcja da Avenida 28 da Setcm-bro n. 190, Vila Isabel; serve paraquulc.u:. negocio; tratar na mesma.

(L 33351) £
rpRASPASSA-SE uma loja . npA centro cora armações d« lu-
xo e vitrinas modernas; i rua l>a-
vtadlo n'. 59; tnata-te no local.

(L 10738) S
rpRASPASSA-SE- cosa cõn> oito

quartos. 2 salas, luz,, g&s, te-
Ufone tudr ligado,-V.uguel 7508.tèni ga . ¦!' em centro de jardim.>od; ttt vlita a qualqu:r hora.sede bom flador ou deposito: A
Avenida Paulo de Frontln 876.— Tel.: 28-5380. <L ^0208) S
mRASPASSA-SE uma ótima caaaX de medico alugusl, com oito
quar toe e úuoa cal&s, existindoalguns moveis; A rua Comia Ou-tra n. 135. (L 23779) S
nrvRAsí>ASSA-SE um grande ee-

gundo R.n<lar . com 4 quar-tos, tres saltis, cozinha, etc,, a 30metros do Largo üe S. Francisco,á quem ficar oom os moveis deuma pensão. Já Instalada e com)«nslonl«tae; aluguel barato; ln-"ormaçCws pelo -telefone 43-8049,com o Sr. Joeé Carlos.
(L 18738) S

C33. (L 3022) 34
TERESOPOLIS

ftASA em Teresjpol^s ~ Aluja-^ re mobllida. cçm tedo o ccn-forto e no melhor pente; k ruaAr:nos, n. 480. -(nesta) lnícrma-çòss no Rio, pelo tele-fcne 22-6C39.' (X. 240-3) 35
NITERÓI
A LUOAM-2E quartos com peu-«êo a ca£a!s «m filhai; A ruaPauio Alves 85, Niterói. Praia dasfera- . (L 18765) 3ü
A LUGA-SE tvmpla sala, lndepen-" dente, com tres Janelas dsfrente, ealeta e W. C. ccm aguacorrente a pouccâ pasmos da praiudaj Flíxaf. — Rua Juitlna Eu-

_UiJ;s 9 —^Nltero». il< 16795, 30
TCARAI — Aluga-ee, mobilado* por trçs A qi .'vro m.wCb. otobrsdo da rua Alvares de Asevc-do u. 95. A cr^a ,tem todo oconforto e fica prcxlma a p.a.a tCoslno: o preço é da 3:B0C8 para«« quatro méíts, fone. *418.

(L_2142) 36
TCARAI — Aluja-j-e ccnícrtavêl**¦ casa mob lada; tratar no ar-mszím Modelo; á rua Miguel JeFrias n. 3. iL, 18770) i8
TCARAI* — Aluga-se para a es-taçAo dc verào boa casa mobl*lada. uma sala, trés quartes eabundancia de Agua. Inf. tele-íone: Nlt.rol 3321. iL. 18.713) 36

ILHAS

A LUGAM-S3 cu vendem-rc cai^s** novtf. com pequena entn^dae p;So ccmo clu^url.
Junto a pr«'a d^ oir-hc«. pontodos bond-A d^ P.*cgu:sl^; infornr.v-
ç5ps ni nadaria Nipole. o Ilha doGovernador. (L 9524) 37
TLHA dc P-qu:tá — Rua Ma-x cuel Macedo n. 73. sala defrente, mobilada c uni quarto,âlu£am-ci por três mrees.

iL. *3.548) 37

rTVRASPASSA-SE grande pensfioA local-lsada no melhor ponto dobairro dus Laranjeiras, a 15 mte.do centro da cidade, com 25 quar-tos, com égua corrente em abun*dancia; informa-se o Sr. Baslll-o.Tel._25-0463._ (L 10888) S
rpRASPASSA-SE no Flamengo,

próximo da praia, boa caiacentro de Jardim, local excelente.Condições, etc. Av. Rio Brancon. 111, tala S03-A. (L 10909) S
rpRASPAS3AM-SE dol* pavlmen-* tos todos alugados para gran-de pens&o òu hotel, perto da Cen-trai do'Brasil, ogu» a motor. In-formações pelo Tel. 43-4Í14.

(L 10923) S
rpRASPASSA-SE uma casa com•L todos os moveis e utensílios,rroprla para pensio, seis amplosquartos, bem arejados, preço Ba-váto, fiança em dinheiro; ver etratar & rua Bento Lisboa n. 13.(L. 10880) 3
rpRASPAESA-SK ótima e espaço.A ca cata em rua transversal aoOatett, eerve para grande famíliacu pequsna pensAo, a qilem flca»com parte dos moveis, que aguai.necent. Telefonar de 8 As 18 ho-caa, para 22-1171. (L 108Q1) _SmRASPASSA-SE no bairro diaLaranjeiras, o conUuto de doisanoà, de uma linda casa de estilomoderno, multo bím situada emru-JL fresca-e arborisada, de dois
pavlmentos com cinco quoxtos,trôs calas e demais dependenclas,
pequono Jxrdlm, etc., a qu3m dit-
pôr da um conto da réis para ps-g^msnto d: pequenaa obras feitosna mesma, pelo atual inquilino;
preço do alugusl 7508000. : rí trè»contos de dsposito; bondes e ônl-bus à porta. Telefonar pura 22-0868 e chamar Mme, Silva.

(L 10999) S
fRASPASSA-SE o contra-

to, vendendo os moveis
c adornos, do prédio asso-
bradado da rua Leite Leal
n. 31, Laranjeiras.

<« 16745) S

VENDAS ES1 LEILA.

PRÉDIOS — Hoje, 17 horas,rua Machado Coelho n. <56, Esta-
c:o d: EA: 16 li3 horai. ruaSouto Carvalho 3. 32-A, pro^lmoA rua 54 de Maio; 17 horaa, ruaArlstides Calre n. 371, ant. nu-mero 269. Meyer.PENHORES — Hoje. 12 horaa,
(Jolas), rua Silva Jardim n. 7.

COMPRAS E VENDAS DE
PRÉDIOS E TERRENOS

A VENIDA com 10 casas, duasde frente para a rua S. LulaGonzaga; bonde á porta; renden-do 42 contos; preço barato: 230contos. Tratar A rua Silvio Ro-mero n. 44, proximo aos Arcos,daa 12 ás 15 horoa. Tel. 42-1124.
(L. 30.071)

AVENIDA de quatro casoo, um
pred;o ccm dois pavimentesmensal 1:7005000, vende proprle-tarlo por 130:0005000;' á rua F;i-gu:l?r.d Lima n. £9, Eitaçáo díR «chuelo. (L 23380) Z

A RMAZEM c| momdla para fa-". rallla, vende-to por 18 coa •tos, cm Iroji. Holanda Mala ouCampos — Assembléia, 98-l-\ sa-la_ lOj^A (L 23805) í
A"V. EPITÁC10"PESS0A — Ven-da-se por 170:0008000, o pre-dlo da rua Murlii Quitaria n. 133,esquina da Avenida Epliaclo Pes-em; construído para o proprieta-rio, com • todo o conforto, 3 espa-çtwos quartos, roupu-rla, trinhelro,TOrandos e no andar terreo, salade vleltas, foumolr, eala de Jantar,copia, cozinha, qu«arto de emprega-da, garage e pequano quintal comtanque e chuveiro para banho demar; tratar com o Sr. Krancher,A Av. Rio Branco 173; 6o endar.Fones 42-1010 ou 42-081,2.

_(L 9512) 2
AV.. Epltaclo Pessoa, em Ipane-" ma, terreno — Vende-se pro-xlmo á rua Mía-rla Qulte-rla, temduas frentes com 12 metros cada;sendo uma frente para A Av. Epl-taciQ Pessôa e a outra para A ruaAlberto de Campos; A Avenida RioBranco n. 77, 3», sala 8. telefone43-4285. (L 9589) Z
AURELIANO PORTUGAL

— Vendo proximo fc rua
do Bispo, ótimo terreno por
26 contos, com o proprio; á
rua S&o José 100, 1°.

(L 11046) Z
TJOTAPOGÇ) — Vende-se resl-" dencia.moderna de 3 pavs. c,.irua transv. a Faranl cl. 3 «ales,3 quortoe. lavanderia, tíependín-cias de criados, etc. Qtlmos ter-ràços c| vlfita desluml>r<tni3 —Acabamento- caprichoso. Preço 80contos. Holanda Mala ou Cam-poe — Assembléia 98, 1"., sala19-A. 23805)_Z
BUNGALOW tipo — Ajíartamen-to, muito pltoreeco e confor-tavel, alu<<a-ee. Rloamente mobi-lado, 8509. Sem moveis, 650$. —
ver e tratar. Rua Bulhões Car-valho 81-B. Copacabana. Posto 8.

(L 30287) Z
Barão" de " mssqdtta — Ter-reiics, é rua Amaral, nlve-
lados, 12 x 38, 20:0008000. Náo
s&o forèlros. Ocaslfto; Ourives 51,1®. (C B7837) Z
|>ÒÕA do' Mato — Vendem-se-*-* lotes de terreno, com 12x30,nas ruas Aquidaban e Maranhfton. 174, onde se informa.

(L. 10.988) Z
BARAO DO BOM RETIRO —

Vsnde-«e-á rua Dr. Joblm,
quasl esquina de Bar&o do BomRetiro, bom lote por 10:0008000,1:0008000 A vista e o saldo a2298 mensais; Ourives 51. 1°.

(C^57937) _Z
BOTAFOGO 

— Vende-e« ótima e•\çova casa na rua Í9 dé Fe-vereiro n. 73, tratar na rua daUniversidade n. 14. TIJuca.
(L 9325) Z

(0ASA com garage ou cha-
cara — Centro deter-

réno com cinco quartos e
demais dependcncias, alu-
ga-se ou compra-se no S1I-
vestre, Estrada. Nova da Ti-
juca, Alto da B6a Vista,
Cosme Velho, Gav^a; Àlu-
guel máximo 1:000$000. —
Ofertas: Caixa Postal 836 á
È. Guedes. (L 10871) Z
/^•ASA — Compra-se confortável,^ ds construç&o moderna, ml-nlmo 3 quartos, com garage e to-dos os requisitos de higiene. Ds
preferencia nas proximidades deHaddook Lobo A Muda da Tijuca.Tratar dtut 10 As 13 horas. A Ave-nlda Rio Branco 9, sala 320.

(L. 23.580) Z
flABA — Vende-se põr~37:5008,w proximo A Praça Sete, em ter-'rono arborlsado, medindo 15 x
58 metros, com quatro quarto»,quatro salas, Inclusive um saldode bilhar, novo, e garage; trata-se
ã Avenida 28 de Setemoro n. 100,
telefone 48-5438. (L 2087) Z

pOMPROconaerv

/^AÔAíJ pequenos, ocm dolfc^ quartos. 6iSl'i e conlnha, cln-co l^idss, bond-s á pe-rba egusc lua, etc.; rendem-se por 20:70058té o dia 20 deste, rende 4805000
por mês, estão alugadee; trata-sena rua Andrade Neve» n. 240, NI-terol, terreno prcprlo, 20 metroade frente. (L 2432) Z

cosa nova cu bem
conservada até vlnie e oitocontos a vista com düas salas,dois quartes e demais dep;ndsn-cias * quintal, nos bairros de Tl-

Juea, Anderai e Grajaú. Ofertasa O. Rodrigues; A rua Clemen-csau n. 115, casa I. Bonsucesso.
(L 11018) Z

/~iOMPRA-SB uma caea até 75^ contos, pagamento A vista,com 2 pavlmentos, 3 qUartos, ga-roge, quarto para criada, duas 6a-la«, etc, na Tijuca. Cartae para L.10719, na portaria deete Jornal.
(L 10719) Z

CA*yA — Ventle-ÊC a bola caraf|LARIcoin grande quintal todo a:--borlsado; A rua Garcia Redondo 40Meyer, ver c tmUir na mesma,bondjs Joié Bonifácio. (L 10371) Z
/~1ÀTETE — Vendc-£« coia-o[~2^ colas, 3 quartos, etc., por 38contoe. Holanda Mala ou Campes— Assembléia, 08 — Io. sala 10-A.

(L 23805) Z
Vende-se^ res. c| 2GATUMBIsalae, 2 quartos, etc., em ter-reno c| 100 m, do fundas per 25contos. Holanda Mala cu Campa*?— Assembléia 88 — Io. 6ala 19-A.

(L 23805) Z

T?rr»nos v:ndcm-soum A ru3 Th. do Brito c|8x32 por 9 contos e outro A ruaFllomcna Nunej cl 0x40, caíra-mtnto agua e luz por 10 contcaHolanda Mala ou Campos — As-sembléla 08, 1°. Sala 19-A.
 (L 23805) Z

Vendem-sc

/COPACABANA — Vende-so por*-> 250:0008, no posto 8, terrenonivelado de -3 x 50, com projeto
para majestoso edifício de 12 pn.vlmentos, .com garantia de íl-nanclamento, a prazo de 15 anos,
(tabela Price), Juros de 8 °i°.
Ourives n. 51, 1®. (C 57937) Z

Copacabana

€OPACABANA 
— Vende-se por65:000$000, um prédio moder-

no, dc dois pavlmentos, quatro
âuarcos, duas salas, hall, quartoe malas, copa, varanda, terraço,etc.;,à rua Pompeu Loureiro 38,casa 8. Lu^ar aprasivel e dc ab-soluto eoatscgo. Nunca falta agua.Telefones 23-am o 27-8130.

tL. 23481) Z
— Terreno. —
Poeto 2, vende-se com dur.: frentes dc 12 metrose 1",00 e fundes de 28,50 ms.. Arua de Copacabana, frente para a

piscina do Hotel de Copacabana e
Junto a construção de Brandão
S. Á,. Preço 130 contos. Troca-sa tambem por prédios ou apar-tamentos. Tratar 28-2927.

(L_23271) Z
Copacabana 15^
dua» frentes, Posto 2, Junto e de
pois ao n. 39, da rua que começa
em Barata Rlbílro 197. Preço 90
contos. Fcclllta-se o pagamento.Tratar 28-2927. Troca-ee também
por prédios, ou apartamentos. &

<L 2327?) Z
®IAS DA CRUZ — Vende-se pro-xlmo ao n. 159. esquina da
rua Oliveira, com 17 x 22, A vista
ou A prezô; Ourives, 61, 1».(C 57937) Z
ESTACIO da Sá. O Jullo leiloei-

ro venderá hoje, Sabado, ás 17
homs, em frente eo mesmo o pe-
quino e. bom prédio assobradado;
A rua Machado Coelho n. 88.

IL 2471) Z
f\RAJAU' — Vende-se A rua Pro-

fessor Valadares, terreno com
18 x 44, A vista ou A prazo; A
rua doa Ourives n. 51, Io.

(C 57937) Z
riRAJAU' — Vende-j« o terreno

da rua AraxA esquina da rua
Gurupl. Tratar a rua Nicaragua
n. 149. PcnhA. Tel. 48-8163.

(L. 10.978) Z
riRAJAU'— Vende-se um ótimo

terreno de 13 x 29, á rua Bor-
da do Mato, Junto ao n. 284.
Ver e tratar no numero acima
mencionado ou polo telefone :
48-4884. (L..23.893) Z

Terrenos — Ven-
dem-se, com todas as dlmen-

sôes e para todos os preços; ln-
formações A rua Mearlm n. 112,
loja. — Telefono 48-0883.

(L. 18.700) Z

/-I RAJAU'

RANvJA — V-sJide-se uma. bemvi looalisada, em um dos me-
llioreô pontos da Bcca do Mato,
medindo 93 metres de-frente por60 de fundos, tem ampla mora-
dia e figm com abundancia; tm-
ta-se na mesma com o Sr. Duar-
te, Serra do Mateus 79, Meyer.

(X/ 2409) Z
LHA DO GOVERNADOR t- Ven-

de-se A rua Jarlnú, antiga
Talttolo,-' multo proximo da prataGuanabara, lindo terreno de
10 x 36; Ourlvês, 5Í, 1°. J

(C 57937) Z
TLHA DO GOVERNADOR — Vep-
4- dç-se uma boa çaisa, com boas
acomodações e grande . pomar, á
rua BoJunl lO; trata-sç-na mesma.

(L 10884) Z
TACARBPAGUA'—V«nd«r«e uma

casa nova, assoalhada a tacoe,
com 2 quartos, 2 salas e mais
dependencla» c bom -terreno, no
ponto do bonde Taquara. Infor-
maçôss A Estrada da Taquara 355.

(L. 23.780) Z
TACARE'PAGUA' — Vínde-té na" zona 3 Rios (Estrada qus 11-

gari. em poucos môses Gralaú com
Pre^rueaia), áreas para sítios de
recreio com agua, luz e telfíons
por 2 a 6 m2. com 10 °i° de
entrada e o reeto em cinco anos.
Valorização formidável. Zona de
veraneio. Sr. Francisco, 43-140<5

(L 30442) Z
T TsãCoN — Terráno — Vende-se-Li de 10 x 32, por 38:000«000.Trata-Íf com a proprietária; 4rua Bolívar n. 61, 8" andor, apar-
tamento A, das 8 As 10 horas.

(L 18787) Z

T>REDIOS — Vendem-se dota1 Juntes, do esquina, sitos A ruaCarmo Neto n. 58, e General Pe-dra n. 339: tratar A .ua BuenosAires n. 45, loja ou no Largo doMachado n. 0. loja. (L 10810) Z
pREDIO*" ESPOLIO Vende-"se* pelo leiloeiro Paula Afonsoem lellSo Segunda-Felra, 14 docorrente, o prédio da rua do Se-nado n. 65, vide anuncio deta-lhado no "Jornal do Comercio'

(L 10312) Z

fTIERRENOS
Vendo d

EIEDADE — Vendc-6e bem pro-xlmo da esloçfto, á rua JossMariano n. 10, boa oeca, toda re-formada, com dois quartos, duassalas e mais dependências. Verna mesma, preço barato. Facilita-se a venda. (L 29388) Z
T>ENHA — Vonde-ce á rua Con-* d-e de Agrolongo Junto ao488, terreno nivelado dí 10x30, a999000 mensais, sem entrada.Ourives n. 51. Io. (C 57937) Z
Pr>:HA — Terreno, vendesseótimo medindo 20x34, p^r 10contos. Holanda Mala cu Cam-poa — Aesemblcla, 08 — 1°. «ala19-A. (L 23805) Z

GOMFRO casa com quintal, até
70 contos, metade à vista e orestante em prestações a combinar,nas tut-s Conde de Bonfim e HAd-dock Lobo ou ruas transversais.Cartas para L. 16388. na portariadeste Jornal.  (L; 18888) Z

pOPACABANA — Vende-ee caca,v dois pavlmentos, seis quar-tos, quatro ealas, etc., A rua 31-
queifa amixa, frente dc rua,medindo o tirreno 12x50, comfrente ttmb;m para A TravessaTabajars». preço mínimo 75 ccn-tos. T.-ata-üo diretamente com o
próprio, A rua do- Carmo -n. 49,3° andar, sala 31. (L 2504) 2
/"lOMFRÁ-SS casa para pequenav[jm!ll«, até 76:0008 nos balr-ros dc Bctafogo, Leme, Oopacaba-na e Ipanema. Cartas A porta-ria d:tte Jornal pa.a L. 18744.

(L 18744) Z
piOMPRA-SS um» na TIJu-^ ca cu. £U>2£ Imediações, quetenha mils de trta quartes, um tà
pavimento e quintal, mesmo pre-cisando dc reparos; Informações& rua dos Ourives 60. O ta-Tio.  (L 23770) Z
p«OMPRA-BE um tirreno ou^ casa velha, negooo direto «
pagamento Imediato, cm boa sono.
quem tiver é favor telefonar par.»22-7905. das 11 às 19 horas..

 (L 2480) Z
/"lOMPRO cãsa com tres quar-toa, bairros de Haddock Lobo.TIJuca. nto Comprido. Preço até40:000(030. Respostas detalhada,
Íiara 

L. 33650, na portaria desteornai. (L. 23850) Z
f lOMPRO pequena caea. com lo-^ Ja. em ponto "i condução,
principio de morro, nem que pre-cies de cbrss, até 30 contos. ComRodrtsuce. A ru.» Te vares Bux»n. 100. (LJ23G2U_Z
CASAS 

— Vendem-ee em todoscs bairros e de todos os pre-ços ps» reildencla ou renda ;apertamecte?. Holard* Milá ouCampos — Afs-:mbléla 88 — 1». .andar, sala 19-A. (L 22305) Z>

T INS DÍE"VASCONCELOS — Ven-
de-se ótimo terreno de esqui-

na nesta rUa. Tratar A rua Lo-
pes da Cruz a. 112, das 18 horas
em diante.  (k 2164) Z
BEBLON Terrenos — Milton

Ferreira de Carvalho, Ourives
n. 51. 1°, vende os seguintes, A
vista cu a prazo ; *
Cupertlno Dur&o, 10x30 e.
João Lira Melo Franco, 12x35 Gal. Artls&s, 12x33, 14x29,

27x35 e esquina de
Ant. dos Santos, 12x35,

24x28 c esquina dc....
Humb. de Campos, 12x36,

24x28 e esquina de
Dias Ferreira, 12x27,13x24,

ft. também para Humb.
d; Campos, e csq. de..

Campos dc Carvalho.....
Avenida Delfim Moreira,

10x40, «squlna dc 10x30
e esquina de.....

Avenida AtauUo Paiva...
Plantas, preços e detalhes, noa

Domingos e feriados, A rua Rita
Ludolf n. 75. apt. 3, das 9 As 12
e 14 As 17 horas, com ErnanI.

(C 57937) Z
EVER — 12:0008. Vende-se,

A rua Oliveira, esquina da
rui Jacinto, 27 x 17; Ourives. 51.
ío. (C 57937) Z
(V/TÊTErT^-Vcndc-í« A rua Bar-A** oelona, proximo do bonde de
Cachambl, terrenos do 0 x 88, A
vista ou em prestações de 889600,
sim en.rada; Ourives 61. 1°.

(C 57937) Z
METER 

— Vunde-se ótimo terra-
no de 9 x 38 metros, a rua PI-ranga, entre A rua Dias da Cruz eru B :eno de Paiva, por 12:0008;trata-se A rua Caetano de Almeidan. 18. lL 10449) Z

20x3012x3024X35
21X27
17x23
15x10

17x8013X30

18x8020x30

"JVfKYHR — Vends-se o prédio da
rua Hermcngarda n. 127, cons-truido em centro de terrtno quemede 11.50 por 70m, e de fundos,

preoo 26 contos, acha-se aberto
(L 23803) i

titadureira — Vende-te a Es-¦"A trada Marechal Rangel, mag-nlfico terreno para casa de negocio
prcxlmo da estaçAc; Ourives 51, 1°

(C 57937) Z"VJARECHAL Hermes — Casa, <s-
tllo bungalow, uma sala, dois

quertos, cozinha, banheira, varan-
da c Mrr.no dc 500 m.2, no me-
lhor ponto, vende-sc: preço:15 :D009000. Informações pelo te-
Ufone 28-5596 (L. 23.153) Z
MEYER 

— Vende-se terreno aé
eequina 41x60. ótima sltua^ao

por 30 contos. Holanda Mala ow
Campes — A«embléia 98. Io. sa-
la 19-A. IL 23803) Z
OLARIA 

— Vendem-se lotes na
praia di Maria Angil e ruaa

Dr. Nunes e Plrangi. em calça-
mento. e Maria Angú. próximasda prata. A vista eu a prazo; A
rua dos Ourives 51, Io-

lC 57937) Z

PENHA — Acabamos do venderoô lotes de preço Reclame deabjrtura da Vila Jardim da Pe-nha, a 1:5309000 (300m2). quevoaram em poucas semanas. Os
que perderam essa ocaslfio única,
poderAo marcar os primeiros lotesda nova rua, para os quais faxe-mos também nesta semana um
preço especial. Visite a Vila, e ve-rlficará que não ha no Rio (erre-no algum t&o excelente e tão ba-rato. Agua, luz, bondes eletrlcos,onlhus e tres estações de estradada ferro. Pará visitar a Vila Jar-dim procure aos Domingos na es-taçAo da Penha o automóvel daCompanhia que o levará de graça,Pode-se lr qualquer dia tomandoni esteçílo o ônibus Vila da Pe-nha. Informações & rua GeneralCamara n. 120, loja, das 14 As 17horas, todos os dias utels, e::cetcaos fíabados, náo se atende ao te-lefon^.  (L 30362) Z¦pREDIO — Vsnde-s« com dois*• pavlmentos de ótima conetru-ção, na estação de Rlachuelo, la.do de 24 de .lalo. tratar diretocom o proprietário; A rua da Ca-rloca n. 57, loja.

 (L 23822) X 35
T>ETROFOLIS — Vende-se o pre-A dlo A rua Westphalla 115, comduas ealas, tres quartos, etc.. Jar-dim; trata-se à rua do Rosárion. 129, 1® andar. Urbs.

(L 10938) Z
T>AMOS — Terreno, vende-se ..rua Fel. Freire 8,50x10 por 5contos. Holanda Mala ou Campos— Assembléia. 98-1°. Sala 19-A.

(L 23803) Z
DAMOS — Vende-se o prédio A" rua Gonzaga Duque n. 101era lellSo pelo Paladlo, dia 15 aooorrente, As 18 horas.

(L 8772) Z
Rua haddock— Vendem-se

LOBO n. 304um bom lotede terreno c uma boa casa da dois
pavlmentos, informa Manuel; Arua da Quitanda n. 50, 5a, sala34, das 15 áõ 17 horas, tel 23-2796.

  (L 15747) &
a. JANUARIO — Vonde-sc o pré-dlo da rua Reservatório n. 8,en lellAo pelo Paládio, dia 18 deDezembro de 1938, ás <1 1|2 horasda tarde. (L. 23834) Z
S. Oristoviam — Vende-« grandepropriedade, A rua S. LuísGonzaga, com terreno sobreeaalente
paru. construção de uma boa ave-nldr; renda superior a 186|° aja.Trata-se A rua Sete de Setembro155, 1°, com Mendonça.

(L 10458) Z
CRISTOVAM — Terreno paraindustria ou avenida multobem situado ccm 17x82 vende sepor 65 contos. Holanda Mala ouCampos/— Assembléia, 98 — 1».Sala 19-A. (L 23805) Z

Vendem-se em ssõCrlstovam, ótimo lote, proxl-mo ao campo, per nove contos.Direto, A rua S. José 100.4° an-dar. (L 10823) Z

s

ftlERRENO ¦
Cristova;

rpERRENO no Líblon — Vende-ee único lote de 11 por 06. Arua Cuptrtlno Dur&o, Junto A Ave.nlda Ataulfo Paiva; preço com e
proprietário, á rua S. José 70, loja,22-4421. (L 30097) Z
mÉRRENO — Vende-«« um "com
A 18 metros de frente por 55 defundos; A rua Portelo, proximo aon. 70, em frente ao Instituto, estarua fica em frente ao Mcrcedode Madureira; trata-se com o pro-pri/?tarlo, na Estrada MarechalRangel n. 51. Açougue.

 (L 10700) Z
rpEHRENO com 22 x 80, Junto¦*- A Estrada RlOrSAo Paulo, pia-no, a 5 minutos de Cascadura;
preço 10:0008000. Para ver e tra-tar A travessa Rio Grande n. 47.Meyer. (L. I0.88t) Z
mERRENO — Vende-ac na Pe--*¦ nha um bom lote com 10x50A rua Montevidéu (antiga L)
quadra 3. Preço de ocasl&o, A vis-ti ou a prazo. Trata-se A ruaTcofllo Ottont n. 21, loja.

(L 10546) Z
npERRENOS — Vendem-se dlver-sos lotes em Bonsucesso. a
prestações, saro Juros, podendoconstruir JA; Informações A Ave-nida Marechal Florlano n. 7. 1°,c aos Domingos, A rua Luís Fer-relra a. 64. Fim da AvenidaNova Yorlc, com Fellclano, emBonsucesso. (L. 16.466) Z
rpERRENOS em JacarépaguA —

Vendem-se lotes o. prestaçõesde 808000 mensais, em ruas comluz e agua e servidos pelo* bon-des; informa-se na Comp. Terrl-tonai Rlachuelo, à rua 1° de Mar-
ço n. 100. 1° andar. (L 7824) Z
rpERRENO 60:000#000. vende-aeum na rui Itaplrú, entro osnumeres 443 e 4õ3, ccm 12 x 63metros, em ótimas condições, pa-n construir; ver e tratar no. ruaItaplrú 453, fctfe 28—1C97.

(L 2414)Z
rpBRRENO de 20 x 55, vendo áA rua Rela de Sdo JcAo n. 246,telefone 43-8786; tratai Oliveira,rua General Pedra a. 183.

(L 3202) Z
mERRENO — 18,50 X "60. A_ rüi.Coronel Pedro Alves com tre«
prédios velhos, oom Lacerda: árua da Quitanda n. 73, lojs, das14 ás 15 horas. (L 30321) Z
rnERRENO — Vende-se. 4 rua

Teodoro da Silva n. 991, pro-xlmo a Grajaú, por 18 contos.Negocio direto, A rua S. José 100.
(L. 11.045) Z

OPRRENOb*- todee es bairros
Vendem-sc em

e de todosC3 preços para reside nelas, pred.osd? renda, avenidas e apartamen-tca. Holanda Mala ou Campos —
Assembléia 98, 1°. Sala 19-A.

(L 23805) Z
TERRENO 

— Leblon — Vende-
se, à rua Jo«m5 Ludolf, por pre-ço de ocaclAo. um loVe dc 8>;24.ótlms-mcntc situado. LocadoraPredial, At. Rio Branco 109, 5oandar. (L 10925) Z

nriERRENO e grande prédio, ver--»• de-se apropriado para lodus-trla, avenida, e'2.. local cent—1 a400 metros di Praça da Bandelr*
com 3.820m2.. negocio d? ocaslAo— Tratar á rui 1®. de Março 43.
4". andar, com Lafaiete.

(L 23678) Z

rpERRBNO — Copacabana — Me-dlndo 10x22,10 (área 40fi me-troa quadrados). Rua DJalma Ul-rlch, esquina dc Santo ExpeditoItravcasa). Preço 165 contos. Te-lefono 27-4137.  (L. 16.884) Z
Santa Teresa""^-Vendo diversos lotes comvista para o mar, mando mostraraos adqulrentes com dia e horamarcada. Casa fíól Nascente; Arua Urugualnna 05, sala 4. Fl-

guelredOj  (L_16784)_Z
TIJUCA 

— Vende-se magnífico
prcdlo A rua Visconde Flguei-redo, proprio pavu. grande fa-mllla. da tivitamento; Informaçõesà rua Sete de Setembro 155, 1°,com Mendonça.  (L 10459) Z

VENDEM-SE por 35 contos doréis, dois prcdlos, sendo um
para negocio, tem grande terre-n para construir outros prédios,a poucos metros da estaçôo deEngenho de Dentro, A rua José dosReis ns. 29 e 31; trata-se na CasaChiara, co Meyer. (L. 10148) Z¦\""ENDE-SE lindo" bungalow,-4* rua Cardoso, u°. 23», com 2
quartes. sala etc., ainda n&o ta.habitado. (L 23045) Z

TfEJNDE-SE, em Campo Grande,* um bom terreno, medindo 30por 45 motros, tendo bastante la-ranjelras e outras fruteira», porpreço de ocasláo; trata-se à Estra-da da Ilha n. 2.477, com DurvulPerolra Rosa, Quaratlba,. CampoOrando, (L. 10717) Z

VTNDEM-SE seis prédios novos,» em Todos os Santos. Trata-se com Oliveira, a praça ArqulasCordeiro n. 69S-A. Renda deljQOOSOOO. (L^ 8.941) Z
VÈNDÊ-SS uma casa com trés

quartos, nas salas, cozinha,etc.. A rua Ávila n. 29, em S&o
Crlstovam; ver a qualquer hora;tratar As 19 horas. (L 29274) Z
ATENDE-SE baratlsslmo, espaço.V <jo chalet, 8:5008000. Largo daTaquara n. 357, bondes A porta,JacarépaguA. (L. 1579) Z
VENDE-SE por 90 contos, dol6lindos lotes, em lugar alto,
em frente ao Bar Sacopan. La-
gâa Rodrigo de Freitas, AvenidaEpltaclo Pessoa; trata-se com oSr. Santana Administração doPorto, <L 10357) Z
VÉNDE-SÊ no Grajaú; ~á ruaBotucatú, antes do n. 33, ter-reno de 12 x 30 por 27:0008000;tratar â rua Garibaldi n. ?lô, apar-tamento 1. Tijuca.

(L 9408) Z
VENDE-SE por 12:000*000, urate ;eno com 8 por 64 metros,tem barracão, agua encanadft, es-
goto e luz, A rua Conselheiro Cor-rela n. 54, Vila Lsabel; tratar nomesmOj (L. 2072) Z
VENDEM-SE dois barracões narua Nabor do Rego n'. 14, u-vre e desembaraçados, tendo 10metros de frente por 38 de lun-do , a 10 minutos da estação aeRamos 12 contos. (L. 20U7) Z
VENDE-SE A rua Mariano Sodréem Teresopolis, 22 metros deterreno por 16:000j, trata-6e noRio da Janeiro; A praia do Bo-tafego 482 casa X, Tel. 26-1225.

(L 23247) Z
VENDE-SE no Grajaú, A Avenl-

da Jullo Furtado n. 78, emfrente A praça, com tres quartes,tres salas, etc., dA entrado, paraautomovel e bom quintal; trata-
se na mesma. (L_23216) Z
VBNíDE-fíB no melhor lugar de

Ramos terreno 8 x 30, passabonde e ônibus em frente. RuaUrancs 1210; informações com oSr. Bu-agança á rua S. José 70.
(L 300Õ8) Z

VENDE-SE uma boa casa com 4
cômodos e demais dependen-cias, slttuads no centro de torre noarborimdo, com arvores frutíferas,A rua, Carollna Amado 283, IraJA.

 (L 23596) Z
VENDE-SE um prédio por 8 con-tos; está alugado porJL305. emOoelho da Rocha; á rua Esparanon. a, E. F. Rio Douro.

(L 30091) Z"1TENDEM-SE dois lotes de terre-* nos, de esquina, pronto á edi-ficar, lugar ds futuro, com casa,luz e esgoto, tem 22 de frente por28,í 3 de comprimento; trata-se
na mesma rua do Imperador 90,Realengo. (L 23432)_Z
VENDE-SE o prédio d» rua Fer-

relra Pontes 157, Andaral; fa-ellita-se o pagamento; tratar A ruada Quitanda n. 152, 1° andar, com
Teodoro & Cia. Ltda.

(L 33513) Z"1TENDEM-SE pela melhor ofer-ta uma boa casa, granda ter-
reno, com agua e luz, e um das
lotes, A esquina. Rua Luís Var-
gas n. 51. Piedade.

<L. 13.402) Z
ÃfÊNDE-SE um terreno em An-drade Araújo, plantado defruteiras do todo a qualidade,com um prédio, perto da esta-
çAo, trens e ônibus A porta; preçode ocaslAo; trata-se A rua Oito
de Dezembro n. 1, caea 10.

(L. 23.404) Z
«TENDE-SE ótimo prédio A Tra-V veesa Csrqueira Lima n. 33.
(Rlachuelo). Com tres quartos,duas salas e demais dependencias,
tudo espaçoal6»lmo: tratar á rua24 de Maio n. 737.

 (L 10785) Z
TnHTOE-SE uma boa casa. oom~ dois' qu.irtcs, duas ealas, dls-
pen»a, cozinha c w. c. em terre-no de 12 x 80, todo püntado ccmagua. Jardim, etc.; a E&trada daCovanca n. 183, em Jacarépeguá
para ver e tratar na Estrada daFrcguezla. 718-A, com o Sr. Pe-
relra. (L soo:9) Z
XTENDE-SE uma boa casa com" tr.s quartos e tres salas e co-zinha, preço oito contos A vlsra,na rua Conselheiro Rlbss n. 37,as chaves no mesmo. Tratar naEstrada Itararé n. 413. Ramo;.

(L 2165) Z¦«TENDE-SE o prédio sito A rua* Cruz e Sousa n. 183. E. doEncantado, preço d-e ocasião, fa-ellita-se o pagamento. As chavs»ao lado dc favor;é trata-ee A ruaS. Luís Gonzaga n. 436.
(L 13313) Z

¦*7"ENDE-£E em Ipanema, A rua* Alberto do Campos prédio no-vo com sete apartamentos dandob?a renda: telefone 73-3912.
(L 23370) Z

VENDE-SE o prédio da AvenidaPaulo de Frontln n. 283, podeter visto a qualquer hora; tratarà rua Buenos Aires n. 15, 3° an-dar, das 9 ás 12 e das 14 ás 16horas. (L 9423) Z
VENDEM-SE duos boas casas em

Ramos, na rua André Pinto,47 • 58. Informações ali mesmo,n n. 53. (L 30128) Z
VENDE-6E uma cosa ja Estrada

dj Engenho da Pedra n. 145,;.^ta-se na ua Afonso Cavalcan-
ti 194. (L 23554) Z
VENDEM-SE o prédio e trai

barracões da rua Freitas Ml-durelra d. 10, esquina da rua As-
sls Carneiro n. 164, medindo o
terreno de frente 28 metro, por6 metros de fundos; trata-se A ruada Quitanda n. 58, 5°, sala 34, tel.
23-2796. (L 15748) 3
ÍTENDEM-8E duas casas Juntas' ou separados na frente da es-
tação de Piedade: A rua Goiaz,a£ chaves est&o no n. 622, leite*
ria, onde m Informa. Faclilta-ee.

(L 8785) Z
yENDEM-SE - Em Maré-

chal Hermes, dois lotes,
de terrenos com mais de
100 pés de laranjas e ou-
tras qualidades de frutas,
tem barracão habitarei.
Tratar á. rua Janira 150;
a cinco minutos da estação
TTSNDE-SE uma cisa na rua» Aracafjb» n. 25. na c.tsç4o
de Tomas Coelho, forrado e ar-
scalntdo, com a«u» e luz: tratsr
no mesmo. (L 2421} Z

^TÍ)N>DK-6E um otimo bunga-* low, acabado de construir; árua Salvador Pires n. 32, casa n.190, com dois quartos, uma ea-la, e<vslnha e banheiro, quintalentrada i-ndeipendente, perto daIgreja Cardoso, Meyer.
(L 2378) Z

*7"ENDE-SE cm Jacãròpf.gué, A? rua Bar&o n. 528, uma belacaea com grande terreno, quatroquartos, duas salas, banheiro, ga-rage, pequena caea nos fundos edfmcla dependcncias, preço uni-co 35:0009000; ver e tratar namesma das 0 As 11 e das 16 As18 horas. (L 1377) Z
VENDE-SE a. casa sita & rua Ma-ria Qulterla n. 42. (Ipanema)ver a qualquer hora. Tratar APraça Tlradentes n. 39. terreo,com Honorlo Silva.

 (L 1G813) Z"ITENDE-fiE um bom prédio ná? Estação de Ramos, perto dapraia de banliots. Informações
pelo telefone 20—3541.

(L 3030C) Z
Y7"EflDí3-SE um lindo palacete" construção moderna. sAo doisapartamentos, A rux Queiroz LI-ma e rua nova, ponto de 100 réisrtapiru, trata-se á rua dos Inva-lidos n. 47. Sapatarla.

 (L^ 3033(3) Z"ÍTENI>EM-£E duas pequenas ca-* sís e respactlvo terreno com14 metros da frente por 120 me-tros de comprimento, sito no Ca-mlnho da Freguezla n. 728, emBonsucesso, pelo preço de 25:0008 (L 30343) Z¦*7"ENDE-SE um barracão A rua» 46 numero 141, Braz de Pina— Trata-se no mesmo.
(L 30274) Z

T7"ENI>EM-SE prédio e galpáo» com carvoaria, tudo livre edesembaraçado; A rua Gomes Ser-pa n. 70. — Piedade.
(L 9576) Z

TTENDE-SE um terreno em Ja-» oartpaguá, Freguesia, perto dapa-mda de bonde, 12x50 metros outroca-se por um automovel em bomestado; informações, tel. 22-1152.' (L 9319) Z
XTBIiDE-SE ou aluga-se excelente* prédio de dois pavlmentos, 4quartos e todos as acomodações
pa.ra família de tratamento c umterreno ao lado. Tudo 32 contos;alugusl 3203; pode ser visto a
qualquer hora; A rua chaves PI-nheiro n. 93, Cachambl.

 (L 10900) Z¦\^ENDE-SE casa ampla, Isolada,v 3 quartos, 2 salas, gás, luz,etc.; A rua Santos Ti tara n. 147.Meyer. Tratar no n. 137.
(L. 10.985) Z

VENDE-SE uma casa com gran-de terreno medindo 49x22, es-
quina de rua, boas condições, Arua Antonia Vargas a. 48. Tra-tar A rua Benedito Hlpollto 64.

(L 2524) Z
V^ZNDE-SE um terreno do Mor-* ro do Pedregulho, com frentepara á rua do Alto, 22 metroede largura e 32 metro6 de frentee de fundos. Trata-ee á rua doCarmo n. 70, 2o andar.

lL 2518) Z

"IfENDE-SE bom prédio, ooiv.-' truldo em centro de terreno,
para reeldencla própria, constru-
ç&o bollda c moderna, cora duajrealas, cinco quartos, escrltor.o,
garage, pequeno quintal, 3 apm-zlvels varandaa + mala eomodldn-des, em rua Junto A HeddockLobo, trator com o Sr. Moreira,á rua da Carioca 40, Io andar.

(L 23782) Z¦f^ENDE-SE o prédio A rua SAo? Lula Conzaga n. 325, caea 2,com uma sala, quatro quartos,quintal e demais dependendo*;,preço 25:000», ocetta-ee 15:0005de entrada e o restante em pres-tações. Ver das 11 homs em d:-«nte.J (L 9564) Z"\TENDE-SE barato, bungalow no»vo, com cinco comodos, à ru«oravataí n. 85, no antigo JockeyClube, das 11 As 16 horas.
(L. _23680) t,"\^"ENDE-8E uma casa nova, com

; 19 x 83, 4 travessa da Ten-dlba n. 836, Jacarépaguá; tratara- (L. 10854) Zna mesma.
T^ENDEM-SÈ seis casas renden-T do 5008000; A rua D. JVan-cisca n. 76, casa 3, bonde de Llnade Vasconcelos. (L 23810) S~\TENIDEM-SE uma boa casa oduas pequenas; A ru* Belisa-rio Pena n. 73. EstóçSo da Penha.

(L 1100-1) Z,"17ElfDE-€E excelente prédiopara família de tratamento,com quatro quartos, duas salas,copa, cozinha, despénsa, Jardirnna frente, varanda, bom qulnw:,multa agua e carramanchfto. Ver'A rua Coiumbiu n. 85, em frenteA estação de Quintino Bocaiúva.Trata-se com o píop.-letarlo pelotel, 48-0455, Sr Castelar.
(L_9_54i)_"1TENDE-SÈ um terreno á ruá Pi-» ranga, entre os ns. 15 e 21,quasi esquina de Dias da Cruz,medindo 9 x 40, preço de oca-siáo e urgente; trata-se com oSr. literais; A rua da Alfândegan. 167, 2° andar. (L 16748) 2

T^ENDE-SE no Ipanema terrenojunto a praia, medlr.do 12 x.30, paio preço de 65 contos. Zu-malá Bonoso, rua OonçGl-rps T).'tjn. 4, sobrado. (C 37923* Z

COMPRAS E VENDAS DE
SÍTIOS E FAZENDAS

Leiam no suplemento
ie domingo a sccção "Vida
dos Campos" do JORN VL
DO BRASIL e façam súaa
consultas ao respectivo re-
lato»
T^AZEi ?D A — Vende-se tendobca casa ,.d3 morada, bca*sgu-as, gado, dlstants do Rio 2 ho-ras na . Estrada Rio-Sáò Paulo.Informações ccm Joaquim doBarres 173. (L 1JÕJ1) Z 1

T^ENÜE-eE uma casa com t.*es* quartos, duas salas, cozinha& rua Ana Neri, bem próxima aoLargo do Jockey Cluba (antigo).Trata-se i rua do Ouvidor n. 162,1° andar, com Roberto ou Bar-boea, telefone 22-2979.
(L 11058) Z

VENDO 
— Ótima cosa, dois pa-vimentos, construção nova,lujar agra^Lvel, entre estrada Ve-lha e Estrada Nova da Tijuca, —

Eduardo Xavier n. 30.
lL 9584) Z

VTENDE-BE no Leblon, A rua An-» tonlo dos Santos, ledo da som-bra, a 14 metros da rua Dltts Fer-reirn, terreno nivelado, pronto pa-ra receber construção, medindo 20meiros de frente por 14 metros deum lado e 6 metros do outro;
preço 35 contos. ZumalA Barroso,á rua Gonçalves Dias 4, sob.

(C 57927) Z
VENDEM-EE duas boas casas com

dois quartos e saia cada uma,bom quintal todo cimentado, co-zlnlvas ladrilhadns e mais porten-ces higiênicas, A rua Barreiros 317e 317-A, E. dc Ramos; tratar árua do Cstete n. 211. (L 16894) Z
VENDE-SE ótima casa per 25

contcs, com duas boas ^alas,tres quartos, sendo um lnde.-wn-dente e mais dependencias, n»'m
quintal arborlsado. Ver e tratar Arua Gonzaga Campos n. 75. En-
genho de Dentro, bonds Inhaúma,ônibus Monroe L. Abolição, pertoda P. R. E. 3. (L 9549) Z
x^ENDE-SE uma casa, com dois' quartos, duas salas, cozinhae privada; tem agua e luz. Rua
Goiass n. 370, casa 7. EstaçAo
do Encantado. Trata-se na mes-ma. (L. 10.995) Z
VrENDE-SE um terreno, medin-* do 100m.,00* 100m.,00, A Es-trada da Qavea s|n., perto do
Joá, tendo nascentes, marinhas e
bsníeitorias; preço dc ocaslAo.
Var e tratar pelo tel. 22-4677 ou
rua S. Francisco Xavier n. 900.

IL. 10.972) Z
TTENDE-SE novo bungalow, com* 3 quartos, 2 salas, quarto de
banho completo, 2 boas varandas
e mais pertences, em quintal to-
do arborizado, com grande bar-
raçfto de madeira, coberto de te-
lhas, galinheiro, etc.; á rua Pa-
dre Telemaoo 39, Cascadura. In-
formações pelo telefone 22-4677
e tratar A rua S. Francisco Xa-
vlir n. 900.  (L. 10.971) Z
TTENDE-SK em Vila Isabel, uma» t«nlta cu» com dois quartoe,duas salas, deepewa e cozinha,
tem bom terreno, preço 27 contos.
Ver e tratar A rua Delta n. 129,tjroiimo ao Jardim Zoologlco.

(L 2457) Z
TTENDE-SE a esplendida caea. «» chacara oom 18 barracões, to-doe alugadee. Aeelta-ee oferta aci-ma de 38:0008000; trata-ee namesma, A rua Morolm 113. Madu-deira. (L 2458) Z
TTENDE-SE um lote com duasV cafas. Praça Nessa Senhoradas Dores n. 113, em Pavuna; fa-
clllti-ec o pagamento; Orate.-ecccm o Sr. A alce to Trindade.

 (L 23726) Z
VÊÍTOÊ-SE uma Area de 8.808metres quadrados, própria pa-ra uma grande fabrica e distantedo M;yer cinco minutos. Terreno»A Avenida Suburbana. A rua Odo-rico Mendes e na Eâtaç&o de DelCasUlo; preços ao alcance dc to-
dos; trata-se com Barroso, á Ave-
nida Suburbana n. 1.185.

(L 23715) Z
X7ENDK-8E uma casa com dois» quartos, duas calas tendo a
mesma, porão habitaveí, oom os
meamos comodos, e grande quln-tal, rendendo 370$000 por mÔ6;
ver e tratar A rui Quatro de No-
vembro n. 188. Ramos, ou A rua
Uruguaia na 145, Io andar.

(L 23792) Z
-\TEVDX-S* perto do Colégio Ml-» iltar. uma casa assobradada,
com duos ealas, ealeta de almo-
ço, quatro quartoe, ampla cosi-
cha. ótimo banheiro. Fôra, dois
quarto*, banheiro e W. C. paraempregados, dois ôtlmce galinbel-ros. ete. Situada em terreno d»
11x52 metros, todo arborizado, ln-
formaçí*» com o Sr, Jorge, á rua
Senador Euseblo n. 129. Tele To-
uc 43-5043, lola da ferragens.

\L 2UZ) 21

"CpAZENDA — Vcnde-S3 por 14contos, 4 horas desta Capital,70 alqueires dc superiores terras
para qualquer cultura. Trata-sodas 8 ás 12 horas ou.á noite. Ru*Senador Furtado 139. Telefone:28-2436. IL. 2.027) Z 1
Í^ITIOS de 2 a 10 alqueires, coní^ benfeitorias, era Paulo de Fron-tln; escrever para Brasil Cia., euaMendes, E. P. C. B. (L 49) Z 1
rrN OE-SÊ uma boa chacara com» arvores frutíferas com casatendo 2 quartos, 2 ealas, cozinhaetc., á rua Sousa rFanco 197 —¦
Trata-se á Avenida 28 de Setem-bro n. 239, casa IV.-V-.', ;L 1952) ^ 1
\^ALIOSA propriedade cm Jaca-v répaguaã — Vende-se Jaca-répaguá, composta de uma antigae ampla morada, um terreno üecerca dc 55.000 metros quadrados,á Estrada da Freguesia, bondes ãporta. Tratar e ver com Juca doRio, á Estrada do Capenha n. 514,telefone 52. (L. 23620) Z 1
yENÜE-SE um sitio com 3.0L»Õ

pés de laranjas, dando inut.-menta uma produção de 2.ji0caixas, em Nova Iguassú. Estaca3dc Prata, preço de ocasião; truta-se na rua do Ouvidor 162. Io un-dar, com o Sr Barbosa, tel. 2'J-2979. (L 11057) L 1

AUTOMOVEIS O.H OCASiAU

AHiiintn.cp dinheiro eobroziaiania se ftUtomoveis. —
Compr^m-se, accltam-se autos v-ua,consignação sem despesa, rapidezabsoluta. Avenida Henrique VA-ladares 139. Tel. 22-7931.

(J 2>ô9) ^ 1
A UTOMOVELS — Onde encon-^ trar um àutomovel ou cami-nhio novo ou usado de qualquermarca e tipo com facilidade noa

pagamentos? Và á rua Visccnciade Itaúna n. 461. ^L_16129) li 1
ÍTjtÓMÕVEIS desde" 1:OOOÍOOOT

Diversas marcas de 7 e 5 lu-
gares a longo prr.-j, vor e tratarcom Henrique; á Avenida Mem doSá n. 234. I.L 10551) X 1
Ã UTOMOVEL — Vende^ee ~ um

buict tipo Sport, 945, á Ave*,
nida Passos, entro Senhor dos Psuw
sos e Alfandega; preço de oca&l&o.

(L 30430) X X
Automóveis Z
tae, Ford, De Soto 1933, Pontloo1931; Opel conversível, Fiat 514,Balilla 1932 e Cord. PHAETONS:— Chevrolet, Ford, Aldsmobile,Bulct 7 lugares e Oakland. BA-
RATAS: Chevrolet, Dodge 1930 •Ford. Muitas outras marcas e ti-
pos aos : íihores preços c a lon-
go prazo. DINIZ « SA' — Ave*
nlda Mem de Sá ns. 202 e 204.
Telefone 22-5305) (.L 7827) X 1

A UTOMOVEIü novos ou usado»
quer vender ou comprar? Pre-

cisa de adiantamento sobre seu
automovel? Aceitamos automoveis
para vender sem despesa; á ruabVi<K:onde de Itaúna n. 461.

(L 16420) X 1
A UTOMOVEL vende-se Lancia 6.»

serie em perfeito estado, faz-
so qualquer experlencia preço uni-
1:5008000, ver A rua Barata Rlbel-
ro n. 372, (L 23379) X t

Ã UTOMOVEia novos, Ford V-8,A Chevrolet, Opel, Chassis •
Fourgons 1938. e usados todos oa
tipos peloa menores preços. 0*ti-
ma valorização nas troces, grana*facilidade nos paga menu*. Agen-
cia Nilo — Rua Fiel Caneca S*.
Tel. 22-0540. (L_003«)_X._;"A ÜTÒMOVELS novos e"usado».

dc todas as marcas e tipos. "W
menores preços, procure & maior

(L 18439) X V
A UTOMOVEL Auburn conversl-

vel, por motivo de viagem,
vende-se por preço de ocasláo.
Tratar oom o Dr. Ismar, á rua
Rodrigo Silva n. 34-A. 5o andar.

(L. 10.750) X 1
ü TO MO VEL — Compro e ven-

do, adianta-«e dinheiro so-
\>re os mesmos; ft rua d cs An dra-
das n. 44, sobrado. (L 10712) X 1

A UTOMOVEL para criança —*
Vendc-sa um, cm perfeito es-

tado; ver e tratar ni Avenida
Henrique Valadares n. 45, sobrado,
das 14 Aa 18 horas.

(L 2304) n t
Automovel .— Vende-se pci»melhor oferta o n. Í397, eu
perfeito estado, com tode* os
nccstorloí. Vir e tratar cctri o
Sr. Vieira, Rua Senador Dàutas
115. (L 23863) X I.
AUTO DE EOTO — Vende-so í

portr»-s, 6 vidros, corr. pneuanovos e ótimo funcionamento; ver
c tratar ua Garage lapa.

tL 2556) S II
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Avisas Fúnebres

Clara da Mota Ilall
(T« DIA)

t

Gertrudes Mote e Barros
Falc&o, Capltfko de Fragata
Mario Duarte Hall c fainl

MIHAK DIVERSAS

Missa em ação dc
graçasO* proprietário» da "Casa SantaLusia", pelo traspasso do 7o ani-versarlo da sua fundação, mandam

celebrar missa em ação dc gra- ... ças, no proxlmo dia 13 (Domingo»,Ha, Major Arthur HEsclcet £s 3 ^oraa. no aitar-mór da igre-
Ja de Sáo Francisco de Paula, con-v 1»'ando a sua distinta freguezlae pessoas amigas a assistir aesre ato de religião. Antecipada-mente agradecem. — Oliveira Maia& Irmãos. (L 16329

Hall e "família, Gasparina
Pires e íamllla, Irmã Branca, Stela
da Costa Mota e Babl da Costa
Mota, gratos a te. "os quefartaram por ocasião do faleci-
monto de eu» mui querida lrmâ.
T~>idraet« r ' • tia, fazem Cíle-
brar a missa de 7-° día da ceu
passamento, Segunda-í eira, H do
corrente, ás 10 horas, no 1W
M1ik fia Tereia de N. S. a^> ^annw
? nnteclpam seus «gi^neag,
b. todos que comparecerem a|esse
ato dc rcllgl&o-

Cicero Salgado Reis
¦ t. osvoldina Ramos Reis e
*1^ filhai, seus pais. Irmãos,

1 cunhados, sobrinhos e mats
rfdh. parentes, e. Tome da Costa

Reis, senhora, filhos, S«u°,
nóras, netos e mais parentes, con-
vidam as pessoas de sua amizade

5 *rTn 10 ás 9 112 horas, na
F*ne1a de São' Francisco de Paula.
asStlr â missa de 7° dia do fale-
cfmento de seu marido, pai, genro,
lllho enteado, cunhado, sobrinho
e primo CÍCERO SALGADO REIS.
PoJ esíS ato dc caridade o aml-
uade, agradecem reconhc^a^^

jrn
D. Bernardina Xavier

Rebelo
Seus filhos e demais pa-

.entes, comunicam o faleci-
mento de D. BERNARDINA
XAVIER REBELO, cujo le-
retro sairá amanhã, 12 do

corrente, as 9 horas, da rua Gene-
r». Polldoro n. 39, casa 8. para o
cemlterlo dc São João Batista, .

{u 1U340

ÇJHEVROLET Gigantes —
Temos vários, todos rc-

formados; garantidos, grau-
de facilidade- de pagamen-
to; á rua do Riachuelo 243.

fj 16887) X 1
jpHRYSLER G5 — Vende-se uma^ llmousine. em estado de nova,6 rodas, preço de ocasião; motivode viagem. Ver e tratar ã ruaMarechal Jcífre n. 87.

(L. 10.475) X 1

BICICLETAS. MOTOCICLOS,
ETC

OICICLETA para rapaz, vendese; á rua Dom*^'00 Ferreiraa. 172. Copacabana.
(L. 10.061) X

riOMPRAM-eU Bicicletas de "lio
mem, moça e criança e brln

quedos ujadoe e motocicletas, pa-gam-se jcm, tcle:onur para 223344. (L 29572) X
Tt/l" OTOCIOLETA, bicicletas

auto moveis — Compraan-seã rua Senador Dantas 75.(L L0573) X
]l/r OTOCIOLETA — Vende-se uma1TJ. Com 9 II. P. de um cilindro, arua José Bonifácio n. 163. T0d06os Santos. Com o Sr. Osvaldo, tel,29-0818. (L 23744) X 1
rriRlCICLE. de ocasião — Ven.de-ee para doces e sorvetemulto barato; ã rua Marquéts deAbrantes n. 153. (L 2324) X 1
VENDEM-SE 

"oeis bicicletas""ii-
canelados em perfeito estado,e pequeno sertimento de peças7er e tratar das 9 ás 11 horas; irua Silva Freire n. 19. E. Novo.(L 13500) X 1

í 'iHEVROLET — Gigante, carros-
seria nova, tudo tm ótimo es-,

tado, vendo e aceito troca. Vere tratar à rua Hilário dj Gouveia
n. 95. Copacabana. (L 2578) X 1

±

Hilda Barreiros
? Marina Barreiros Duprat,

esposo e flllia convidam 03
I demais parentes e amigos a

Jk asistir á missa que man-
dam rezar por alma de sua

ouerlda irmã, cunhada e tia
HILDA BARREIROS, na Igreja
Conceição da Bóa Morte (Rua- do
Rosário 1 altar N. S. das Dores, dia
14, Segunda-feira, 03 9 1|2 horas.(Li lotoO

Manuel Aires Correia
MISSA DS 7o DIA

-i- Maria. cia. Rocha Alves,
ilibes, genro e noivi^; Jo^w

I Alves Corre;» e faaUja;
dAk, M.iria Nun-cs Correia c

milia; João Alves Ccrrda e
família; Maria Rccha Melo e 11-
lhoe; Francisco Alves Corre.a e
í&ir.llla (ausentes); Alves Cci-
-ela & Cia.. Ccrreia \asqu:s &
Cia., Correia Rocha & Cia., a-jra-
decem penhoradas os provas ce
amizade e ccnícrto, a todes o»
que enviaram corca.-;, flc;es\ tele-
gramas e acompanharam o enter-
ro pelo passamento do súu Ines-
queclvel esposa, pai. irmão, t.o,
cunhado, sogro MAiNL.iL
.ALVES CORREIA, e convidam pu-
ra assistir a missa de 7o dia qua
em euíraCo cie sua limt farão
celebmr hoje, Sitndo, 13 <lo
corrente, as 10 1[2 horas, no a»-
tar mór da. Igireja d-3 S. Francls-
co de Paula. £;usi.b;';2.idos r.gra-
deccm. 2CQ93

/^HRYSLEll 75 — Vende-íc otl-^ ma e nova barata, preço <Se
ccaslão. garage Túnel Novo; á ruaSalvador Correia n. 134.

(L 2381) X
/ ¦'HRYSLER 62 — Vende-se dou-^ ble-phaeton. em ótimo C6tado,
multo «conomlco c próprio paraparticular ou praça. Rua Cam-
pos Sales n. 184. Garage.

(L. 11.000) X 1
ERSKINE — Vende-€e uma li-mouslne de 4 portas, sele cl-ílndroe de particular, que -.tem
duas; á Avenida Maracanã n. 55,tel. 28-3240, preço 2:500$000.

(L 10499) X 1

Margarida Pereira cie
Almeida

FALECIMENTO
Antonlo Pereira e sua fa-' | " ml" . participam a todas as

J. pessoas amigas que será cc-J*» iebrada missa do 50° dia
que em sufrágio da alma

de MARGARIDA PEREIRA DE AL-
j^EIDA, mandam rezar no dia 14
do corrente, ás 7 112 horas na
igreja de Sáo Benedito nos Pila-
re's. Antecipando desde Já seus
agradecimentos as pessoas quecomparecerem. (.L 23318

Paulo Alves dc Car-
valho

Xlarlettc Huberty de Car-valho e René Slmpllcio, es-
posa e filho, Joáo Slmpllciodflt Alves de Carvalho c senho-ra, seus filhos e netos, con-ridain os parentes e pessoas deuuas relações, para a missa quefazem celebrar no aitar-mór daiceja da Candelaria, na Segunda-leira, 14 do corrente, ás 8 e 30horas da manhã, 7o dia do fale-cimento dc seu inesquecível es-

poso e pai, de seu adorado filho.Irmão e tio PAULO ALVES DECARVALHO. Antecipam seu re-conneclmento e agradecem hsdemonstrações que lhes foram da-das nesses dias dc profunda dòr.
(.L 237C5

ENTERROS
Muando perder um ente

%der!do. não precisa sair de
«asa para tratar do ENTER-RO ; .basta telefonar para

22 — 2620
a qualquer hora do DIA ouda NOITE, que prontamenteirá ao local uma pessoa IDO-NEA, que se encarregara detudo. desde a guia de obitoaté o anuncio do jornal.IJ 12127

IpiAT 515 — Vende-se uma fs-
chada, 4 portas, economlca,bom estado. Barata Ribeiro 372.Fene 27-7791. (L 10736) X 1

ipORD V-8, côr béje, qunsi novo,duas portas— Vende-se, á ruada Alfândega 241, loja. depois da314 horas, cem Intermediários.
(L 23580) X 1

GRAHAM PAIGE, fechado, com
quatro portas, vende-se por3:000§000, accessorios novos, facilitrt-se o pagamento, telefone29-4886, Barão do Bom Retiron. 273, proprietário.(L 11022) X 1

TTüDSON Phaetan — Sete lugã-res, medelo 1030, com taxi,completamente novo, preço dec-oaslãc; ver e tratai no MercadoUe Flove3, ccm Dias, fone 23-5200.
(L 2367) X 1

p RANDÊ "etock" de carros uea-^ dos. como novos, com facili-düdo de pagamento. Pords V-8 ecutrot; Ca«sa Ambrcslo; á rua doRiachuelo n. 243. (L 18886) X 1
TTUDSON, 35 — Sedan, 4 por-tas, estado de novo, vendo,troco, facilito o pagamento. Vere tratar á rua Hilário dc Gou-vela n. 05 — Copacabana.

(L. 2.579) X 1
T IMOUSIX3 FORD 931~^~V€n-^ de-se barato, aceltando-se emtroca carro eeonomlco de prefe-rencla Pharton Ford ou maqul-nes ds meoanlc-, carplntarla etc.,msíana 27-8255, (L 2223) X 1"StASH — Vende-ee em perfeitoe&tado e calçado de novo —l :3C0$000. Trater á rua S. LuisGonzaga n. 123, sobrado.

(L 10672) X 1"OACKARD ultimo modelo, eeroA dinâmico conversível de 60:0005Vinde-se por 25:000». J"1 quilo-metros 20 litros radio Packard, 6rodas, pneus branccs. Alfandegan._92, 1°. (L 23773) X 1
pACKARD, 6—7 lugares, quasl¦*- novo, particular vende, comfacilidade de pagamento. Ver etratar A rua Hilário de Gouveian. 93 — Copacabana.

(L. 2.579) X 1"y"ENDEM-SE dois ótimos" camTnhôes pequenos de cinco mar-clvas. Ver e tratar á Praça da Re-publica n. 189, oficina, até ás 1?horüB. (L 10706) 1
VTENDÊ-SE caminhão Che\*ro-let n. 8.523, em perfeito es-tado, tip>o 28, 4 mudanças; á ruaCerquílra Daltro n. 32. antigarua Cardosos. Casca dura.

(L. 30.061) X 1

¦y^ENDE-SE uma bicicleta com* quadro duplo, licenciada, pa-ra condução d-3 volumes, própriapara tintura; !a. preço de ocasião;á rua São, C:\Utovam n. 58.(L. _301_81]_X_1*7"ENDE-SB uma bicicleta para» moça, quatíi nova, por preçobaratiasimo; á rua Senador* Dan-tas n. 75. (L 30475) X. l
"CHAÜFFIUBS*. MECA-

NICOS. ETC.
/^iKAUFFETJR — Oferece-se com^ longa pratioa de casa de alto
tratamento, dá referencias do tra-balho e conduta, com o Sr. Costatel. 25-18G3. _ (L 16772) X 1
OFERECE-SE chauffeur estran-

geiro, com longa pratica e boasreferencias para caminhão ou carro
particular. Tel. 22-1152.

(L B518) X 1
/~iPERECE-SE clmuífeur honesto," dando mais preferencia para ointerior; tratar com A. Almeida, árua Humaitã n. 239, Botafogo, te-lefone 26-3946. (L. 23665) X I
BHECISA-SE de um cbúuífcurcom multa pratica. Exigem-eereferencias; à rua Sá Ferreira 139.Copacabana. (L 11002) X I

ANIMAIS

VENDEM-SE lindos filhotes de
câls pequineses puros, a rua60. esquina de

(L 23534) X 4¦yENDEM-SE cabras, á Estrada» da Freguesia 1232. Jacarépa-
guã. (L 23790) X 4

Vitor Meireles n24 de Maio.

VENDBM-SE dois cachorros po-liclais com três anos de ida-de; á rua General Caldwell 193.
(L 30270) X 4

•|9 vacas e 20 vitelas holandezasvendem-se em um lote a 250$cada uma. Todas ns vitelas estão
para ter cria. Tratar: São Lui6Gonz;-i 41-B. Telefone 28-1356.

(L 23766) X 4

AVICULTURJ

VENDE-SE viveiro cor cerca de
40 canarlos, qua6i todos machos e bons caníedoree; á ruaCopacabana n. 739.•  (L 23513) X 5

VÊNT)E-SE~6timo sabiá da praia,cantador, por 150$; um Cor-rupião manso por 809 e dois Car-deals e. 205; & rua Eonlior dosPuescs n. 135, quarto 8.
(L 16874) X 5

A RMAZEM — Vendo-ae, fazendobom negocio, com boa mora-da* trata-ee à rua Acre n. 78.
(L. 23461) X 12

TC>OTEQUIM e restaurante. Ven-de-eo bem instalado e local! -
zido. nfto paga aluguel; trata-soá rua Peçanha Povoas 75. Ramos.

(L ii._3ô)_X 12¦OOTEQU1M — Vende-se bemmontado, com sobrado, seisanos e meio de contrato; preço doocasião e facillta-se; á rua Ca-tumbi 27, esquina (13 horas emdiante),. iL 162ÕU) X 12
OÒTEQUIM — Vende-ee livre eu desemb*iraç«do, pouco capitald rua Urancs n. 1266. Olaria.

 (L 30330 ) X 12
Botequim — vende-se ou ad-mlte-^e um soclo por motivode doença, está livre e deseraba-raçado; trata-se á rua do Livra-mento 59, Ps do ria. (L 23674) X 12
/'-ARVOARIA — Vende-se, fa-

zendo bom nigoclò, a dlnhei-

Preparatórios 2 anos
riirMM ofictaliwidoAtlesultado garantido pela eflcloncla do ensino. CURSO GUAXA-HAItA, rua 7 tíe Setembro, 88 1.® andar (esquina da Avenida). 

(L 2043) X 14Pone 22-7078.

Colonia de ferias
Dál aos voísfw rilhos férias & beira mar na Colonia de Férias da

í*?504*1., "A dc Pa(luetà; informaçóes á rua da Constituição, 333-° andar" (b 10U83) X 14
\^ENDE-SK uma casa de modasv e armarinho, llvrrá e desem-baraçada e fardendo bom negocio.O motivo é o dono estar doente,Não se atonde a intermediários.Praça da Republica n. 10j. ladodt Casa da Moeda.

IL. 23.787) X 12

DATILOGRAFIA — 15S000
— Aulas diárias. Institu-

to Táquigrafico. Edifício
Rex, 7o andar, sala 726.

¦ (J 2604) X 14
l^TENDE-^E uma maquina mo-* tor, para caldo de cana; vere tratar com o Sr. Mf.iozes; áro, freguesia ótima; tem boa mo- rua João Barbalho n. 142. Quln-rada; o motivo é para embarcar, | tino Bocaiúva. (L 16465) X 12nn° im VIWDB-S» -m* -qultandâTum

toso n. 118. (L. 16.<08) X x2 v e desembaraçado, por imoti-/COMESTÍVEIS finos, doces o fru-] va da_ doença; á rua üranos 1272^ tos — Vende-se boa oasa no Olaria,
centro, deste artigo, com bom con-trato; trata-se com o Sr. Teixeira,M. Gerin & Cia., á rua S. José 48.

(L 16485) X 12
/-1AFE' E BILHARES — No cen-^ tro com grande movimento,edmite soclo com 15 contos pelomotivo do dono não poder dirigircó a casa; cartas á oortarla des-te Jornal parò L 30213.. iL 302131 X 12

(L 30331) X 12

pvFICINA me.taiurglca — Vende-" se, fezendo bom negocio. Mo-tlvo de doença dos socios. Ver etratar ã rua Generc^ Pedra 104.(L 16609) X 12"pENSAO • Vende-se instalada* em lindo eobrado, bem aíre-
guezada mobilada, sobre-«lugada e11 :nclada; tem bomba eletrlca,não falta agua e bons inquilinos.O motivo da venda é não podera dona estar a testa do movi-mento visto ter outros afazeres; á
Avenida Marechal Floriano 163, Io
andar. Telefone. (L 2254)_X_12¦pÉENSAO~—-" Vendi-ee no melhor

ponto do centro, com duas
salas, três quartos, fogão a gás,etc. 0'tlma freguesia, mais Iníor-mações pelo telefone 23-3903, das
14 áe 10 horas. (I. 2402) X 12
TíENSAO "— Vende-se uma, pe-^ quena, familiar, casa bem lns-
talada, quartos amplos e arejados,
preço baratlsslmo, a quem fizernegocio imediatamente, á ruaBento Lisboa n. 12, não se atende
pelo telefone. (L. 10861) X 12"ÕENSAO no. melhor ponto da

rua da Assembléia. Vende-se
por motivo da outro negocio; tra-ar á rua 6ete de Setembro 42,sobrado, com o Dr. Orlando.

(L 30446) X 13
QUITAITOA — Vendo, com ótima" resldencla « quintal; presta,se para casa de aves, fazendo bomnegocio; Av. Eng. Rocarde 18,
Gnajaú. (L 10932) X 12

"T^ENDE-SE uma pensão Xaml-liar, com 12 quartos, todosbem alugados, por preço modico.Rua do ftlachuelo n. 107. Tele-fone 22-2427. (L. 23.751) X 57¦yEftlDE-SE um botequim; ã rua? dic MistOes 523, Ranios.
 (L 344.1) X 13

Datilografia - Confere dl-
ploma. Cursorápido em maquinas novos. Mens.S$. Rua Sete de Setembro .83, Ioandar, (esquina Ja Avenida). •—Telefone 32-7076 (L 2045) X 14

RANÇAI3 — Moça estrangeira,distinta e com referencias deprimeira ordem, dá lições de fran-cés em üua casa ou indo á casa defamília séria. MUe. Regina, à Ave-nldtt Atlântica n. 686, telefone27-1596. (L 6626) X 14

T^ENDE-SE um botequim embom ponto, Jâ afreguesado,proxlmo a um cinema, na Ave-nldu Duque de Caxias u. 37; tra-lar no mesmo, Caxias.
, ' (L. 23608) _X_12"l^ENDE-SE uma oficina de con-v ceitoe de calçados, por motlvo de doença; á rua. Condi deBonfim n. 269.  (L 16733) X 12"VTENDE-SE em Correias,- £.~doRio, uma pequena loja deferragens, Juntamente com oflcl-na de bombeiro c eletricista, aúnica no lugar, senhora absolutade todos os serviços; clima for-midavel; Informações, por carta,para A. C. A., praça Ferreira deOliveira n. 27, Correias, Estadodo^Rlo. (L. 16.705) X 13

T^ENIDE-SE um deposito de pão" e bar, fazendo bom negocio,por 6:800-5000. Facilita-se algumpegam; nto; & rua Emílio de Me-nezes n. 54. Piedade. Por motivode doença. (L_167S3)_XJ2
V/"ENDE-SE uma pequena casada* aclçado ótimo ponto fazendobom negocio; á rua S. Crletovamn. 423-A, tratar na mesma, tele-fone 28-4866. (L_16681) X 12
IfENDE-SE um armazém de ma-» deires e materiais e generosalimentícios livre e desembaraça-do, á rua Bernardo de Vaconcelos n. 51 e 53 esquina da ruaImperatriz. Realengo.

(L 16673) X 12

YENíDE-SE um aparelho de ra-
dio vitrola Vítor, de 8 valvu-Ias, em perfeito estado de fun-cionamento. Ver e tratar á ruada Matriz n. 83, Io andar. Bota-fogo. (L 302*30) X 5

QUIKOM ANTES

y^ETNDE-SE Che\*rolet Pavão,500^000; á rui Francí&co nu-mero 47, Jacajepaguá.
(L 1902)_X_1

VT 8, qu.itro porics, 10:000$000 —Ford, pintura nova, ccx-bura-dor de alta economia. Fnclllta-seo pagamento; á Avenida GreçaAranha n. 47, com Leite.
IL 28-254) X I

VTENDE-SE uma Harley-Davld-son, de 2 cilindros, em ótimoestado. Ver e tratar na GarageCruzeiro, i rua Júlio do Carmon. 83, com Basillo.
(L. 16J267)_X 1

yENDE-SE automovel Plimouthllmousine, quatro portas, emótimo estado, preço de ocasião;ver na Garage Rel.s, á rua do Ca-tete n. 218. _ (L. 23313) X 1"VTENDE-SE uma barata Ply-mouth, em ótimo estado, eco-r.Dmlca e licenciada; tratar naGarage Avenida, A rua da Rela-çôo n. 1", com o Sr. Peixoto.
(L. 10833) X 1

A UTOMOVEIS novos e usados,de todas as marcas e tipos, osmenores preços, procure a maiorcrgonltaçào dista capital. Fácil:-ternos cs pa-çamentos: a rua Vis-conde de Itaúna n. 461.
 j  (L 11052) X 1

>4 ÚTOS de ocasião, quasl novos,a preços razoáveis e garanti-«ias. a preços rasoavels e faclil-datíe de pagamento, só com Coe-lho. a rua Hilário de Gouveia 95.
 11^2.378) X 1

T> AilATA Chrvtier, 6 clllridrcs.•*-* vende-se, em ótimo estado derunciommento. por 3:800M00; nagarage á rua Carr.pos Sr,!cs 184.(L. 10.680) X 1

"VTENDI5-SE ou troca-se por ti-Jolos, um caminhfto de l liatonelada, licenciado, faz.se qual-ourr experlencia; á rua Tlala 20.Rocha Miranda. (L. 10856) 1
\,rENDE-SE ou troca-ee um dou-' ble-phaeton Whippet, de 4cilindros, em perfeito estado. Fa-clllta-aa o pagamento!; 180 kms.com 20 litros. Rua CapitAo Me-n«zes n. 402. Jacarópaguã.

IL. 16.840) X 1¦\,'ENDE-3E um automóvel Stu-detaker cm perfeito estado,ver e tra'.ur á rua Bario tio S4oÍiehx 30-A, garage. Preço de oca-
(L 9587) X I"Y^ENDE-SE Fiat. 514 em ectadoexcelente multo «cònomico; oden- devendo embarcar o deixa apreço muito convidativo; ver etratar á Avenida Mem de Sá 2õ6loja com Alíredo. (L 30364 > X 1- Fiat — 509 — Ven"-de-se com bta maqul-na. pintura e capota nova, bemcalçada. Telefone 37-1821.

23221) X t

/~iARMEíJ — Qulromante e clen^ cias ocultas. Revela o segre-do humano pela graíologla e psl-cologia experimental — Trabalhode transmissão de pensamento,Lé toda a sina dos pessoas pelaqulronuancia cientifica. Consui-tas aobre qualquer a.ntido pxarticular e comercial. Tira horos-copos completos. Atende todosocdias, daa 10 áa 19 horas, menosaos Domingos; a rua S. José 70,Io andar. Telefonar para 22-7905
(L 1365) X 10

Mme There Deslys,A maisfamota
telepat* elogiada pela ímprenstcarioca e : undlal. Ela sabe vossavlcU : Praça, I ra" 68, fone:
42-2233, 1°. a-.dar. (L 14099) X 10
Mme. Adelia, ™£lelal
pitai, prediz o vosso futuro com
clareza; trabalhos garantidos.Atende diariamente, das 9 ãs 20
horas. Consultes 10$000. Rosário
n. 109. 2° andar. (L. 2.420) X 10
Mme. Zenaide — Quiro-manto —
Tendo estudado longos anos naGrécia, Jerusalém aperfeiçoou osseus estude» científicos no Egito— Pelos processos sem embuste,indica fatos passados, presentes efuturos, fazendo uso somente daslinhas da mão. Sacadura Cabra69. Perto do Edifício da "A Nol-te", entrada pela loja.

(L 9404) X 10
QulromontsMme. josefina4

2:500$

Adianta-se dinheiroSobre eu tom oveis; compras 4vista. Retrovendas. S. Jcse 83. 2oSaia n. 2EM T;lefon. 4<3-a4õ0.(L 80*20) X 1
CAMINHÕES

\endc-fe os seguintes com garantia e facilidade de pagamento.Fords Fougors, 3930 — Dodge. 5 toneladas, 1936 — Dodge. 2 1*2toneladas, 3936 — Chevrolet gigante, 1934 — Ford longo, 1935 —Cha-çsls Ford novo. 1933.A' PRAÇA CRUZ VERMELHA X. 40. Loja (C 57918) X 1

clarlvldente, ciências ocultas.5 anoe de estudos e pratica. Coe»&ulta tobre to doe ca aecuntcc coma maxima exatidão. Atende diarla-mente doe 10 ó*» 19 horas; á ruaCaanpcs Salee, 127, proximo á ruaMarlz o Barros. (L 3987) X 10
jVT ATAEIXA. — Qulromancla, gra-^ foio^ia e frenologla. Rua Vis-conde de Carandui n. 2. JardimDolanlco. Telefone 26—1307.

(L 2Ü.892) X 10
PliOF. FLOR1AL -Seu» claros vaticlnios valeram-lhe os louvores da imprensa anie-ricana e do Rio de Janeiro. Con-rultaado-o, obterels: & verdade,sobre: saúde, negocias, afetos etc.Praça Tlradentes 7-1°. andar.

(L 1488) X 10
QUIROMANTE — Mme. Idiill-H na chegou eetee dla«. Revela* vldfl, e cferece seus trabalhou
para adqulrtr qualquer e^suutos
qu< toh dcaejcr. Garante

QUITANDA — Vende-se por mo-Vf tlvo de doença. Negocio ur-
gente. Trata-ee ã rua Tadeu Kof.
cluslco n. 16, entre es ruaa doRiachuelo e do Rezende.

(L 16753) X 12
UITANDA — Vende-se, fazen-

do bom negocio, livre e de-sembarar.ada; á rua Esrobar n. 8.
São Crlstovam. (L 16557) X 12
QUITANDA — Vende-6e uma emH bom ponto, vende carvão —
O motivo da venda se dirá ao
pretendente; tratar á rua DonaAna Neri n. 249, com o Florista.

(L 16775) X 12

Q

QUITANDA — Vende-se uma,
boa, livre e desembaraçada efazendo bom negocio; informa-

çóes, por favor, á rua 9 ns. 66
e 68. Mercado Municipal.

(L. 23.497) X 12
QUITANDA, aves e ovos —Ven-
H de-se livre e desembaraçada;recebe diretamente, fazendo bom
negocio. Motivo: e£Lo ter quepidirija. Tratar ã rua Montevlcí-un. 402 — Penha.

(L. 23.686) X 12

TTENDE-SE um açougue bem? montado a Estrada do Areai675, trata-se com o proprio, nolocal, era condições vantajosas.
 (L 23626) X 12

VENDE-SE uma quitanda livree desembaraçada, á rua liar-
quês de Pombal 49, Praça Onzede Junho. (L 9590) X 12

miNTURARIA — Vende-se no-*• melhor ponto do Catete, temmorada para família; á rua doOatetq>n. 60. (L 9567) X 12
VTÉNDE-SE um bom «alio de? barbeiro em Madureira, fazendo bom nogocio; o motivo é odooo ter que ae retirar; informa'á rua Portela n. 5. Madureira,

(L." 23.419) X 12¦\7"ENDE-SE uma qult-.nda com* moradia independente para 2ca3aLs 1 rua do Mutosc n. 106.
(L 30190) X 12

VENDE-SE um armazém de sôcos
c molhados, cm ponto eupe-rlor, á praça das Pérolas n. 1, es-taçüo de Rocha Miranda (antigaSapê). Linha Auxiliar, quem teinteressar no mesmo poderá chegarlá Domingo, dia 13, das 7 ás 9hor.as. (L_30090)_X_12

TENDE-SE livre e desembaraça-
do. um ótimo armarinho, trua Dezembargadcr Izldro n. 7-APraça Saenz Pena^ (L 2272) X 12

VENDE-SE uma quitanda, bem
situada e fazendo ótimo ne-

gocio; o motivo é doença. Trata-
se no local, á rua Clovis B3vila
qua n. 95, ponto do bonde Fa-brica; preço 5:000$; tel. 48-1042.

(L. 10.646) X 1~
x^ENDE-SE u:-.a~ quitanda no? melhor oonto de Bonsucessofazendo multo negocio, á rua Ura-nos n. 487, o pretendente podeapreciar o movimento.

(L 23569) X 12
VENDE-SE 

"uma bonbonniére,
no ponto dos bondes do lar-

go dc Madureira. Tratar a ruaCarvalho de Sousa n. 328, com
o Sr. Thomaz. (L. 10.656) X 12
VENDE-SE uma-oficina de con>

certos d* calçado; à rua Oito
de Dezemb-o n. 127.

(L. 23.390) X 13
VENTSE-SE um botóqulm; fia

bom negocio e bom contrato;lnforma-se na Cervejaria Leão, á
praça da Republica n. 65.

(L ^ 23.398 )_X _12
\^I2,DZ-SS uma barbe ar ia com* t.e» cadcL*as; á rua AngélicaMota 84. Olaria; trata-se á ruaMartknçfu^pe 43, com Vicente.

(L 16521) X 12
TTENDA^CK ou aceita-se soclo» com pouco capital, para bot«-^euá ouim, ótimo negocio, por uiotlvoeerviços, cncontra-se á rua Lúcio | de doença, á Avenida Engenlieirode Mendonça n. 42, entrada pela | Ricardo, arulga M.U)Ulné n. 6-A,rua Marlz e Barroe n. 394, par«x- — - -

leia. ConeulU. S$0C0.
(L 30103) X 10

DR. CLARUS
Raa Cândido Mendri, 43,(Jloria — TeJ. 42-0755

Não é qulromante, nemadivinho; estuda, ensina,aconselha, orienta, para co-nhecer-se, renovar-se e au-xillur ou vencer o destino
— Horoscopoi científicos —Psicanálise — Aatopalln*e-ne^la mental.

(L 9553) X Vê

CARROS H0V05 E USADOS GARANTIDOS
o..! PcS^e 4 portas i93õ - Plvmcuth 4 portas 1936 IL.mK Phaeton 1923 e 1D28 — Fo-as modelas 35 e 34. —Fac.ita-£c o pagamento. A' Praça Cruz Vermelha. 40. loja.

<C 57881) X 1 '¦

COMPKÍS E VENU.iS DEC.-kSAS COMKrtCIi» K
A RMAZEM de eecos e molhados— Vende-se a rua da Eàta;4on. 9. — Campinho.

IL .10312) n 12

GrajaU.-y-ENDE-SB üm
(L. 2089) X 12
boiequlm res-

ponto de futuro.UturaaUbom negocio. Trata-se A rua doCosui n. 103. (L 9337) X 12
\^ENDE-SE um pequeno bc-» tequlm, llv.-« o desembaraça-do; á rua dus Missões n. 418,Estação de Ramce.

iL 1871) X 12
V*ENDE-SE um bar e bilhares a* rua Uranoe n. 1.063. eala 14.com Braga. _ (L 22645) X 12
XTESDZ-SE um deposito de jàov com licença para artigos de-rmazem, à rua Francisco Zlege,r'7 Engenho de Dentro.

 (L 2795) X 12¦\7"ENDE-SE um salão de cabe-lelrelro dc senhoras, livre edesembaraçado; ótimo ponto; árua Santo Cristo n. 191. sobrado.(L. 23.754) X 12
VTENDE-SE uma quitanda, á* rua Silva Rabelo n. 46. fa-z?ndo regular n:gocio. Vende-éeper motivo tíe dce^ça. Ver e trr-lti-r no lc.al. iL. 16.633) X 12 J

VENDE-SE uma pensão, em• frente da Prefeitura, renden-do 3;000®000 mensais, ótimo ne-
gocio. Motivo da venda é a donater que 6e retirar; á rua GeneralCem ara n. 397. (L 9600) X 12
TTENDE-SE uma grande pensão.com bastante freguezla e fa-zendo boa feria. Rua do Ouvidorn. 56, 1°. andar. (L_958_2) _X 12
X^ENDÉ-SE uma parte de um^ deposito de gelo, fazendobom negocio: Informações á Ave-nlda Francisco Bicalhò n. 399.Ponte do6 Marinheiros, com o sa-
pateiro. (L. 30.458) X 12"«Vende-se um restaurante, to-do ou metade ou vende-setudo. peça por peça; passa-se ocontrato; á rua Buenos Aires 315,

_ IL. 30.457) X 12
yj" ÉNDE - SE uma boa pensão,com 6Cte quartos, mobilada,
geladeira eletrica e tudo que per-tence a este Tamo de negocio; árua ao Carmo 70, 2o andar.

(L 2510) X 12

Inglês gratuito

FYnnnpc — Aprendam FrancêsJ. imiLCS preferindo professornat> t formado; só lições parti-culares. M. VOISIN Professor Lés L. a pnaia do Ruseel - n. 164(Flamengo), apartamento 9, 4.°andar, telefone 25-3126.
(J 6664) X 14

— Novas
turmas —

Aliança Inglesa — Largo de SáoFrancisco 14, 2.° andar, esquinade Ouvidor. (L 10845) X 14
TNGLES . Francês, por~prõf. 

~e»~-
1 t|angelro. Método pratico comconversação. Resultado certo. Pre-
ço ao alcance; á rua S. Salvadorn. 4. sobrado, esquina da ruaMarquês de Abrantes. Telefone25-2618. (L 867) X 14
TNGÊS — Professora inglêsa dl-

plomada, com longa pratica,prepara alunos para exame; á ruada Constituição n. 36, sobrado,telefone 22-2868, Miss Ana.(L, 2363 )__X 14"TNSORIÇAO garantida para exa-mes de habitação ás 3as, 4as e5a séries, em colégios de inspeçãopermanente. Cartas para L. 16725,nr portaria deste Jornal.
(L 16725) X 14

Avenidatone 27-(J. 6626) X 14

¦TJKNTISTA — ftocBM Moolega, pura reocionliw umconsultorlo moderno; á roa. dnAssembléia n. 100, a® andar.
(L H0184) X ao

T"\EN'HOTA procura modesto oon-oultorlo para comprar ou olu-gar; cartas com preço declarado,para L 30417, na poi*taria desteJornal. (L 30417) X 20
rjABINK-I® DKNTARÍO — Alu-u 6s-« ou vende-fe; faclllta-«eo pagamento; á Avenida ErasmoBraga 12, sUa 15. Ed. Profissional

(L_9583)_X 20
Difírráa * SUBS «"aplicações,r Iwl I vCa genglvas sangrentos,doenças da bocaDr. Rubem SilvaTel. 22-0360, de 13 ás 17 honânSete de Setembro, 94, 3.° e^idar.

(L 16155) X 20
Dr. Jaramilo TavlorClrurgláo-dentlsta norte amerl-cano especialista em moléstiasda noca. pontes moveis, fixas,plvots, coroas com frente emporcelana. Serviço rápido e ga-rantldo. Preços modlcos A ruaBarão de Cotegipe n. 19. esquinada Praça 7 de Março.

(C 17150) X 20

AUKU-ea «tia* mia pm» es.«rttcrlo, 4 tu» do Ronarlo 1S9,4* *zkZmtv Urata-e« no café ao lado,tcqtüxm, de Onrlres.
(I. 2810) X 2o

/XJNBULTOaiO medico mobila-
^ do, «Mia de «spera, luz, gas,tflofoM, empregado, etc. RccirtEOü.lTa n. 30, 3°, José, 15OS000.

IL 11059 I X Jb/¦"JONBTTLTORIO medico com^ todo o conforto, moderno.c6de-ee vaga, na Travessa do Ou»Tidor 36, 6o ajidar, Tel. 23-52CU:tratar com a en.'e-meira das 14horas em diante. (L 107341 X 25
T>RECI6A-SE dí um selão," 10centro, ás Segundas, Quartase Sextas-feiras, das 18 ás. 22 hu-raa. Tratar pelo tel 43^0375.

 (£. 22821) X ->3
QALA multo boa e Independer)-te, para consultorlo, escrltor'.o,etc.; á rua doa Ourives n. 5 Z9andar; trata-se ny niesmo.(L 10385) X '-'3

INSTRUMENTOS OE MUSjr .»

BONTIXD — P.iaao alemão- cepode metal, cordas cruzadas, 3podais, cor clara, 6 meses de Vso;á ma Tenente Vilas toas 53, *ad.Lobo. (L .10769) X 35
Casa Rinn Rua do C4t<,M »«-° ün mera* tí a 9.nos vende«n-se novoò e aüidtxs' *,loago praso par* iJuguels e

tJ 23013; X. 35

DR. S1LVINO MATOS — Lau-reado especialista em dentadurasanatômicas, sem ventosas, par-ciais e duplas. Rua Sete de Se-tembro n. 191. Tel 22-1555.IL 16822) X 20

DINHEIRO

MLLE. REGINE — A'Atlântica n. 686, telefone 27-1596.
T^TOÇO francês, falando correta-mente o português, lecionafrancês particularmente. Sr. Gil-bert Henry TVirlbault. Fone 22-2539, doe 9 ás 12 horas

(L 9511) X 14
Preparatórios em dois
annc — Para maiores de 18 anosEstudo garantido Men-salidade 40$000 — CURSO MA-TOS — Largo de São Francisco14, 2.® (esquina de Ouvidor).(L 10845) X 14
Professora qus po£i'1 «sidirrruicwuia €m um C0iegi0com sua fainilía e auxiliar a ad-mlnistração. Tel. 27-2982, exigem-ee referencias. (L 10916) X 14
T5ROFÊSOR George SÕloperto,

ex-lente de Saint Francls Co-leglo de Nova York, criador da
aula t)e inglês, francês, italiano,espanhol e latim,, o único nestacapital que pede preparar alunosem poucos m&scs, pelo seu meto»do claro e rápido; á rua da Ca-„rloca n. 59, 2° andar. Assista auma aular<ant£9vde fazer sua lns-crição. Deede "o dlã Io dè Janeiroabrem-se novas turmas rapidaa.diurnas e noturnas 20S000 pormês. (L 1-567) X 14

"casa bancaria" C-rtelra. dek- Cr€-:to uaiantid^, ~,A em-
presta em "consignação" aos iur.-cionarios públicos federais, civise militares, refornmdos e pensio-nist com rapidez, qualquerquantia e sem mensallaade. Bc-co das Cancelas, 17, Io. andar, t.-lefone 23-C686. (J 232ó0) X21
J)INHEIRO — Empresti-

mos sobre notas promis-
sorias a curto c longo pra-
zo; descontam-sc também
duplicatas; maxima rapi-
dez e sigilo; á rua General
Camara n. 290, loja —-
Tomaz Monteiro.

(L 16879) X 21
DINHEIRO sobre automóveis,adianta-se, compro e vendo; árua dos .Andradas n. 44, sob.

(L 10711) X 21
yvlNHEXRO — Disponho ne^te

momento 300 concos para em-
prestar desde 3 contos para cima,
sobre prédios, terrenos e promis-sorias, em qualquer local, jurosde 8 °i° ao ano. Certas para L1684, na portaria deste Jornal.(L 16341) X 21

fJOMPRA-SE um piano —-
Paga-se bem. Telefona

28—4413. (L 2502) X 35
X^LETROLA—Vende-te urn Ra^dio-eletrola Phllcoí ultim»modelo, curtas e longas, 11 vai»vnilas, quasl novo e ótimo fun*»cionamento. Preço de ocasião..Tratar na Casa T.trua, Umgualan*li. 135. Telefone 23-1065.

(L. 23.713) X
— Ao PianoModerno —-
Compra,vende, alu-

ga e concer*j+. Vendas a longo prazo.AV. MEM DE SA'. 319Fone 22-9459.<L 14611) X as

p
lanos

T>IANO PLEYEL — Vende-ee um-*¦ com pouco uso, preço de oca-slão; á rua dos Andradas n. 56.IL S424) X S»
PiimAC! 500f), 650'$, 900$ 8té11<U1US1;700$ Vendem-se: —•
Erard, Pleyel etc., garantidos,com capa, banco e isOladores-'-—*Faz-se troca, concertos em piano.Santana 107, tel.: '43-6453. -

(L 2302) X 83
PIANO alemão — Vende-^e urt*lindo e forte plano BlUthnc?em ótimo estado. Preço baràtissi-mo; á rua de São Crlstovain 3®— Haddock Lobo. (L 1632Ó) X 35
I ínnnn — Compram-se de mor-cas, alemãs, mesmo
precisando de repar-s. Telefone:4S-6332. Paga-se b=m.

(L 1449) X »5

'iQMFRAs diversas
/"^QMPRA-SE tudo e paga-se^ b:m: á rua Senador Dan;asn. 75; telefone 22-3344.

(L 29574) X 13
/COMPRAM-SE brinquedos de^ crianças, triciclos, bicicletas eoutres, usados; paga-se bem, te-lefonar puro, 22-3344. á rua Sena-dor Dantas n. 75. (L 29571) X 13

OROFESSORA diplomada pelo*• conservatorio de Praga ensi-na piano teoria, solfejo e harmo-nla. Acompanha artlstx\s. Tel 254882. (L 14369) X 14
OROFESSORES habilitados," le-* clonam Historia Natural,, ma-tematioa, inglêa, paro. 2» época,em turmas pequenos e por pre-ço modico; á rua Joeé Bonifácion. 15. Todoe os Santos.

(L 23162) X 14

SENHORA Inglesa leciona o seuidioma por curso completo ouconservação em sua resldencla oua domioillo, garante o progressodos alunos: á Avenida Atlântican. 300, apart. 4. Fone 27-6112.
(L 23431) X 14

MPREST A -SE dinheiro sob
promieeoria a comerciante,

proprietários, particulares, com oCoronel Araújo; á rua da Quitan-da n. 32, sala 5. (L 16890) X 21
T^MPREGADO interessado, paracargo de confiança, com o ca-
pitai dc. cinco contos e ótimas re-ferenclas, precisa-se para impor-tante Industria. Dão-se maxlmas
garantias, bom ordenado e inte-resse. Dirigir-se á rua José dosReLs n. 23. Engenho de Dentro.

(L. 16.734) X- 21
Empresta-se <32:000$ sob hi-

poteca de prédios bem colo-cados, a Juros de 10 °,°; informa-
ções com o Dr. Aldo, á rua Buc-nos Aires 83, sobrado, das 12 ás14 e das 17 ás 19 heras.

(L 10883) X 21

pOMPRAM-SE e vendem-se iuU^ pas e tudo que tento a valor, árua Liclnlo Cardcso 288, telefone28-3902. Entre Triagem e SãoFrancisco. (L 6334) X 13

COLÉGIOS, PROFESSORES,
CURSOS. ETC

Alemão, Inglês e Fran-
«Ac Ensina em aulas partícula-rea professor com método
pratico e rápido em casa e domi-cilio, a rua Senador Danta6 n. 83telefona 22-7519. (L 1309) X 14
Admissão g. atuito
Guanabara recebe aluno*» paraexame em 2a. época (Fevereiro).Rua Sete de Setembro 83, Secreta-ria Io. andar, sala 7. Telefone 22-7076. (L 2044) X 14
Admissãb gratuita tvo Io

ano doCurso Comercial (cm 2 anos).Exames em fins ds Janeiro. Dl-
ploma, de acôrdo com a lei, nofim do curso. Matricula* abertas."Cureo Matos", largo de S. Fran-cisco n. 14, 2o; fone 42-2015.

(L. 16.707) X 14
A RT1GO I0'J — Exames de 3*,44 « 51 tórles cm estabeleci-ni«snu> oficlalcisaao. Edifício Bcs,endur, iola 602. Tel. 22-8664.

IL 30461) X 14
A LBMAO — Ene Lu o idioma ale-mão, \x.u a residencla dc«uiunoa. pnço mcdico. Caixa Poí-tól 1.856 Tel. 27-6257.

(L 11000)_X _14
Banco do Brasü b~ntã™;ContS' - Contúdorta da Mar',nha. Curso Brandãonal do Comercns. 107 e 108 tL 637

SOLOPERTO 
'S SCHOOL ALLOVER —r As turmas de inglêsa fmncôs do Curso Soloperto nãotem rivais. Aulas noturmas ediumas. Método pratico e re.pidoFala->se desde a primeira lição.Ariaista a uma aula antes tíe fazersua inscrição; á rua da Cariocan. 59, 2o andar e visite o Salào deConversação. Aulas especiais paraempregados, das 7 ás 8 horas damanhi. (L 1363) X 14

HiEORIA e harmonia elementar-1- — Senhorlta, habilitada püloI. N. M., aceita alunas, a 209mensais; também plano a prin-clpiantes. Telefone 26-3330.
(L. 23.380) X 14

Taquig aíia 30$ ~3AV^
jx>r ser .na. A única escola espe-cial!~ada. In-tltuto Taqulgrafico.Ed. Rex, T3. andar, 6ala 726.{L 2149) X 14

Empréstimos sob hipotecas,duplicatas ou promissórias.Juros de apólices, alugueis, con-tas do Governo, heranças,.etc. Es-crevam para Caixa Postal 2876,explicatlvamente, que serão pro-curados. (L 29930) X 21
T>RECÍSA-SE de un«iu soe ia paraatelier de costura no centroda cidade, que entenda bem o seuramo e caiba atender freguesia: âAvenida Rio Branco 177, 2o andar,apart. 11, das 9 ás 11 horas.

(L 2557) X 21
tr:000$000 a 15:0005000 — Empres-

tam-se sob hipoteca de prédios,a Juros modlcos; á rua do Ria-chuelo n. 393, padaria, das 16 ás17 horas. (L. 16.667) X 21

T)IANO Bechsteln, mela cauda acompletamente novo, vende-se,
por motivo de viagem, por qual-qusr preço e facilita-se o paga-mento. Rua Cândido Mendes 63.

(L. 108) X 35
YJIÃNOS — A Aiugador\ da rua,

S. Francisco Xavier n. 461,
aluga pianos a 205; concerta, af:-ua, compra. Fcne 48-4149.

(L. 15.994) X 33
Pi:.nn<5 ,lü'Êam~ee~ mãB.ilfi-

co« a preços mod;cos;compram-se, vendeni-se. trocam-se, concer am-se e cfinf.m-t>e: Ca-sá Freitas, á rua 24 de Maio 1031Engenho No*'o. T"':fone 29-i57ü.(L 14840) X ó5"OIANO, 1:500$ — Vends-se uni
de cordas cruzadas, cepo de

metal, com o banco; motivo úi
viagem. Rua Pereira Nunes 247.
proxlmo á Avenida 28 de Setem-
bro. (L. 16.848) X 35

IANO LüX, novo, tres ps te. 3— Vende-se, á rua Visconde
de Pu-aJá n. 519. Ipanema.

(L 23799) X 35
IANO Pleyel — Vcnd-:-se ma-
gniflco, 3 pedals, em caixa da

Jacarandá, côr natural, peça per-feita e sem uso; prsço de cca6iáo.
Rua Visconde de Santa Isabel
n. 156. Vila Isabel.

(L. 16.709) X Sã

ESCRITÓRIO

CURSO DE FE'RIAS
Professora no Colégio Pedro II

prepara para os exames os alunosdo curso ginaslal primário e ad-missão ao ginasial. Ensina tani-bem matcmatica e alemão. Tele-fone 27-0707 ou 27-8315. As ma-triculas estão abertas.
(L 23743) X 14

DENTISTAS

\ LUGAM-SE escritorios de fren-
te, tem elevador de Io e 2oandares; tratar á rua do Carmon. 56, com o Caixa. (L 9363) X 25

A LUGA-SE na rua dos Ourives" 32, Io andar, por preço mo-dico um escritorio encerado a mo-bilado, com telefone, zeladçra, as-
selo, respeito c sala de espera, tra-
ta-se na loja. iL 23456) X 25

A LUGA-SE uma laia própriapara escrltono no Io andarda rua do Rotario n. 136, as cha-ves com o engraxate.
(L 2334-7) X 25

A LUGAM-SZ duas talas de rren-
te para escritorio; á rua aoRosário n. 34, Io ancar.

(L 15682) X 2D

ALl/G ~ consultono dentationas tardes das Terças, Qu.c-tas e SabadOí,, Equipo Ritter amer.c. Edifido Carioca, 6ula 2C6.
(L 29920) X 20

Cópias 4r'^^grnfo, 50 r ?:

ALUGA-SE coasultorlo dentárionas taj-des de 3a, 5tt e Sabados,Equipo Ritter americ.. no EdificioCarioca, sala 206. (L 23ti70) X 20
/^ÕNSULTORIO dentário ~ bem^ instalado, aluga-se a profls-sional zeloso, 3 dias na eemana;tratar a xua Frei Caneco, n. 142,sobrado. (L 10691) X 20

Sei Dr- Silvlnõl^latos 7, ^especialista em dentaduras par-ciais, de Justaposição e duplas,X 14
Ao mlmeo-mpiarts, 83:100, 12*: 200. •"?. 7 Setembro 107Escola Urania. Trab. Jurídicos ecomerciais. (L 2565) X 14

"C^RANÇAIS

Datilografia * enÍSLeIn^Francês, Arit.. Taqu., e C. Co-merclol: 7 de Sítembro 107. &5-coia Cranla (Oficializada).
(L_2Ò65)_X 14

Senhora francesaensina stu idioma a domicilio— Informações pelo telefone 27-2078, das 8 ás 9 horas, manhã enoite. (L 2356U X 14
Datilografia a 5$ r^uu
nas inteiramente novas. Coloca-
çio para ecus alunas. CURSO MA-TOS — Largo de Sáo Francisco14. 2.° (esquina de Ouvidor).

(L 10845) X 14
Escola Urania
nil--5ij ao Propedêutico. MaterialavuI»os. em turmas cu partícula-7 da Setembro IO"

bem como em pontes. Rua 7, lf4
(L_2362)__X_20

Dentaduras de Resovin
ou Hecolitc ~

e com gengivasiguais á côr dos tecidos bucais —Dr. Sllvino . .atos. Rua Sete 194.
(L 2361) X 20

Dentaduras das mais
aperfeiçoadas
vess. «.paxencla das naturais, com-pletamente fixas nos maxilares E*especialista Dr. A. Albernaz. ekll-flclo Carioca sala n. 204, 2.° an-dar. Largo da Carioca.

(L 10690) X 20

A LUGA-SE uma sala para mo-
dista, á rua S. Jose n. .120,Io andar (cabeleireiro de senho-ras)  (L. 30.371) X 25

LCGAM-SÊ boaa salas para es-
crltorlos, á rua Primeiro deMarço n. 35, primeiro andar, en-tre Rosário c Ouvidor: aiuguei1203000; telefono 23-0006.

(L. 16635) X 25

EIANO 
—

alemão;sobrado.
Vende-.'e um pianoá rua Santana 136,

(L 2562) X SA
RÁDIOS 

— As melhores mar-
cas, últimos modelos, desde

508 mensais; peça uma demoris-tração, »em compromisso: tele-
fone 22-0479. (I.. 16.865) X 35"T >ADIO moderno, cinco valxmlas,^ quasi novo, boa voz, por 400S,
urgente, ou facilito: á rutt I.Iare-chal Floriano n. 221. Io andar, te-ltfono 43-3503, Melo.

_ (1>. 16S3I) X 33
ADIO — Ótimo, cinco valvulaM,

por 250$000, é verdadeira pe-chlncüo, custou 1:4005000: a rua
do Resende n. 201, te-1. 22-4093

(L 2154) X 35
RADIO R C a Vítor, 5 VQh-ulas,

moderno, 4303, garantido, «-
cnão de \*enda« a pi^aao. Faa-t#
troca; áAv. Marechal Floriano 106.Telefonar para 43-2331.

(L 163S8) X SJ
Í» ADIO válvulas, desde 55. Ru*^ Senador Dantas n. 75.

(L 29557) X So
TíADIOS vT;rola.-j e tudo, com-

pra.:n-se, á rua Senador Dan-
t«s n. 73. Telefone 22-3344.

(L 29564) X 35

ALüGAM-SE salas para escrito-rios, á rua São José n. Si. 2onndar, preço modico, telefone 42-2308. (L. 16337) X 25
A LCGA-SE uma s\àl*v com duos

sacadas para escri-orio; á ruaUruguaiena n. 123, Io andar te-lefone 23-1477. tL 2332) X 20
ALUGA-SE uma boa «ala paraescritorio. á rua da Alfandegan. 133, Io. Tel. 23-0613. proximoá Uruguhlana. _(L 30412)_X 25
ALUGA-SE uma ótima sala paraescritorio. sita á Avenida RioBranco n. 173. 3o andar, em fren-te á Galeria Cruzeiro; tratar 11amesma. (L. 30276) X 25

A LUGA-SE ótimo tobrado no
centro, recem reformado, comtres salas de frente, dois quartos,copa, cozinha e bsnhelro. propriopara escritorio ou peníão comer-ciai; tratar em dias utels; a ruaGonçalves Dias n. 63. sobrado.

(L 16781) X J5
A LUGA-SE ótima 631a para es-crltorio, com telefone e llm-

peza. â Avenida Rio Branco 149.1° andar. (L 30465) X 2õ
A LUGA-SE um cobrado e alfaia-" te ou atelier. Rua Teofilo Ot-toni 170. (L 9580) X 25

5>.\DIO Pllot, endas curtas m^ longas, moderno, custou
S:400$000, vendo urgente por6305000. Pesa o mundo todo; X
rua do Riachuelo n. 252.

(L 2153) X- M
Tlil.NTA c três rádios dl dtverai»

marcas, em perfeito funciona-
rr.enio, v^ndem-sj barato destía
130s000, na Radio Técnica Era si-
k-ira; á rua João Ricardo n. 82,
proximo so Túnel e Estaçfto Cen-
t.*al do Brasil. .(L 23456) X 35
VTÈNÍ>É-&E um booi plano Pleycí» modelo 4-B. cordas cruzada»
toelndo de marfim, peça perfeita,custou 6:õ00$000 e vende-se por
preço de ocasião, 2:ô00$000; á ru»Buenov Aires n. 280.

(L £0311) X 35
\*"ENDE-SE um plano alemão, em* perfeito estado, 2:0005000;t atar A rua Vale*lo n. 125. Co-leíjlo São Paulo. (L. 23315) X 35
V-ENDE-SE um piano em perfeitoeiiado: preço de ocasião, mar-ci Herml Herz: á rua Hermengar-da n. 113. Meyer. (L 10915.) X 35
V7"E'N7>E-SE tim piano alemão.cepo de aço e cordos cruzadas,ver •? tratar á -ua Moura Briron .^3^ > L 2539) X T5
Ã. SINFONIA COMPRA

PF.LO TF.L. 22-2614MovnsMANOSobietos nr: auteE CASAS MOBIU •*>*
Tua de S. José. f»5. — *mnu-lí. (L 2554) »

BECHSTEIN E STEIüWEIg

Chegaram os Pianos 1 / 
-1 dc Cauda c Armários

Viõltrm nos*as exposições, não comprem um oíano. peçam t:m B;c(L 2505) X 14 AGENTE ; A. M-\1IAS .— Av. xüo Braucu, 25. A 20 m^.es de Grande l.jz*
•inwe! z. UKICO

(L 2179) X 33

1 CARROS HOVOS E USADOJ 6ARANTID05 |
E Fac.lta-sc o pagamento. A' Praja Cruz Vermelha. 40, loja. I
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51 
\reNDB-aB uw.'rsmi P»t» auto. -Vendcm-sc ;7n/?.™ A Joalhcria Valentim.i ralanpa Berquii. p«£itu. «>

r .:/ ;t :v. ...,;[|/.,; ViQ,.,  , V ^>ht*XSl&gLBi ISfegfegl »f
TTJ» a TTV W A • i "*** -| I I 'l»: ; duaa de eatle-M, meee de coWni mginrft Pira • o Banco =eim(U>r pantos n. 73. . I
fijs> A y 1 D fl » A tt- «|7:V I 1 H A ,%¦ • ? 

; » - , >< ' V MO--. ,nra de Imbula era ires ]B9 ||R0I do nrosll. ao X 60
KAliiU.o; S Aa,Z5.Hu . 

!r. 
SaEJS^sfi UUhu ? 

B^—:r^:

EDGAR UCHOA I *V-; ' 
'/f , • fcwttSfr £*&&£• tm. US ^inPa?tSyV.to/Sr.fer*i pSt^estadVvcnd'c-sc-b™

MUPOU.SE I)P <|JA IE tsw?» §**„*«
p^ar^^d^?^^.lo: : l/ju-!¦:•¦ fiv/vc *•••'¦ y- s&SSSfr. cond'de^"(-A,.x44 

«-*-. **"%.*-)•» »
Con tin iW c>m o mesmo slstema: ¦ ' . 1 >  • w tZPs*' -: '•"••'¦ trcNhPR >«ratn sA na Casa ^8k  I^aILa ^ 3505000 ou um us a do porn f.-eguez diz c=mo quer pagar. „ ' ' t , ^aHSIKB' fYTL X<Ol VENDER JaralO SO na ^aaa g-n___«g% MAlHA 2009000, £6 vendo um: A rua cloT.id.is ns mr.rc.-.s c modsloa pirn •" ..yrT- I' •• -'!&/ ^3^ . vt\ 1 " /'' ¦ ReiS. movels ao alcance . VMH W H 'bliiw R.achuelo u. 252, teletonc 32-4006.""•Tri.43.M3i. - , y^x , , 1 : -j-'V •/ ¦ Vmi8 k if SBM |M detodos, solas de jantar para tLaws) * ao
—t mmimZSL JL / ' 

' ¦' X \ T 
' 'flHRj'',• 

livJHL W 
'• 

tesde 450Sa2:ooosooo,do» Ranpn Hn RrfiQll FERRAMENTAS-.para la-
^ AffftlftC 

" 
' I' ''• '\ ' 

^'SW '4'' mitorlos desde 280$ a 2:500$ tSaiftCO 0-0 DraSll ^.^'^ecanff'no^;
¦' /'^ I ' " 'V^\ l? ' • BBBpr / crlstalelras desde 70$ a 160?, comprador antorizado usadas,'so na Casa Santa Te-W 

/ 
VI : 

'* 
^ dc VlSitaS desde 100$ ^rn^r^comri.hanfeT' rczlnha. a que vende mais

PH1LCO. PHILIPS. PILOT ^ vy y»rVV^hls^ 7- C<^Ss2S3^' $^'1- V.: V^VHu^ <?£ ' 1' a 2OOSOOO e tudo assim oh,)4tos de prut a c moedaH. barato; a rua Scnador Euse-Per prepos Baratlsslmos em pe- f- :: W • • jT ' * ^lL ¦¦ ¦ „,lt.ns nrticos tor- 8,i' RUA s" JOSE'' N°.'in l>'o 07. CI, 1832) X GOquenas prestavftes. a Icn^o prazo ,. 8 W ! <*>w» ¦ WSv. milltOS outros artlgOS lor Es() ,|a rua RodrlRo sllvr. _"-V;r„„ :»«TW;sr»'c "
A»5«mbl«!a los. Tel 53-1224 j ~m**m . 4^. . ,®X. ' ramos tudo pelo custo; (J 6292) X SO pfcRRAMfcNTAS — novas e•• <•¦'¦"'-• (b 150B21 x 33 //jaFSjPf K X A usadas. para pedreira,
.. ,m ,Arfa ttM M V 

¦ .sgp* .srr.i ......  Tt' ^  - rua do Estacio n. 143. aro- AI JUfl VPI HO rnarroes. alavancas, brocas,
%r(IS|l_'w^^ ! \ • J»'\ •• ¦ "i '*%)'? >K ?*lV'JmSPSiR i« camos moveis novos por U l\vJ V GL^Ilv ponteirps, etc.: vendem-so* ' > '; r ' ''•Jf'JKBly 

^ . , , , - __ ' _ , . II usados. (L 15957) X. 44 Comprfcdor autorlzado pelo Ban- barato, na Casa.dc Ferramen-
Y7 * &?' < J, < Y'F&L t °s teIefoncs fla Esta^ao S3 passarao do servijo | %raNDE-sE um dormitorio mo- j co do Brasir pag'a ao cambio do tas Santa Terezinha, a rnas ;***£*i'Xts^-Ki V^ b % < .. Y .j-. in nPfnfi dUx. Joias dc ouro pega-co 21$ Senador Euscblo 67.BUU1Ual:Wra 0a,,t0maiC0- «Vlrd 

(L 1832) X 60

A partir daS 23 h0raS dC h0iC t0d0S 05 assinantcs 
I ^ £>u&?i3. 

lJ2Sp2io. 4 1SS2S ^»oC»m^n! GE^®L?lveenSel
; »• ' ftjCl lli>> .»,v >' y da Estacao 26 deverao discar os numeros que deseja- (L J4fi6)_x_« iiSnen2ail77ai° lado ttsWiwi I ®J - - I ! jr \ I , H "y . , . .. ' % \TENDEM-6E dole dormltorlos-por ::  . . " 
u. i. ' -*#'t\ / i /• rem, c nao mais esperar que as tclefonistas Ihes pccam s V prefo baratissimo por moti- Ouro em loias 17£2 p

" " 'v /I „ L\ "4 70 ds vlagem; A rua Monte Ale- J »» S5» a gr.
t .''JfywT'-V' -4' i'fe /s os numeros com que desejam falar. vi Rr« n. 29, i° andar. teiefone 22— Briihan^es " ,, . 5 ^ntoa'^japyv I ' ^ I H|| 1 <J I1 8155 C1j 1102B) X 44 o QUllate; Traves-

MMPai • r_A ,V;*? '¦!!' L' Os numeros dos telefones desta Estacao, nao fo- .?j f7^DEM^B7m~b^~dwmito. 
sa do °uvldor a'23489) x so

i-Hnflk la (J'JTsTS'f / J » rlo, lodo folheado, 8509000, e „ . — oompro e pago Sem"^HSPjai- M' V. ram mudados. uma saia do Jantar, com 10 pc- X rata Balxelas, salvas. raoe-r ¦ "is^. ' *>>«L *"1.. . „ . ,, M 91s. oadelras estofadas e m«B» pe das, objetca quebrados etc., —
« WSmWt*mm E preciso esperar semprc o ruido de "chamada'. h de coiuna, eoosooo. Rua s. cria- xrave«a do ouvidor n. ie.

hMw$WSMSmm, 
I toTam n-15-(^8^3) x «

| MmmmL— —¦———f : vendem-SE u^dade  *' ——.—....... ——... .- ii—...i. —Z'fiM:. ...... V jantar. com 13 papas, para
pessoa da tratamento. pre?o reis

i'C 57938 1:6009, e um tapcta alemao Bou-
22-  

kler, medlndo 2.30 * 3,35, prepo
39  3003000. Rua S. Crlstovam n. 15.

T7PENDEM-C-E maqulnae Singer T71AZ vestldos desde 239. carta e /"tOMPRAM-SE e vendem-se mo- Estaclo. (Ii. 16.711) X 44
V acsde 1609000 at6 5009000°— 1 prow dasda 109: carta mol- ^ vela usados e tudo que repre- T7-;;:NDE.SE uma pequena mobilla.
Comprom-ee, Sncertean-se e tro- 9 f AVDI Tf fiC ^:drua PlnhekoGuimir^, «n e valor. paga-« bem;l rua V^de lafi dTjan^, s6 a parU-cam-ee, servtado a domtcilio; A I tUiluULl iio n. 95, casa 1. .(L 16797) X 42 trei caneca n. lao, teierone 22. & Avenida Mem de SA 24
rua do Benado n. 277. Teiefone irtRESENTES para Natal. Lindas ° oobrado. (L 23938) X 44

42-3905. (L 9565) X 40 I f|T) I mfCt A blusas de lingerie e cu'.ros (^OMPRAM-SE — Moveis, 1 IlKA I I.N b or dados Mme. Radrlgucs conlec-, ^ ¦ rristaU tanotpc VENDEM-SE: uma cama escura,UllAlltJ cloca por prepos modicos. O' vldol pianos, crisiais, lapeies, y ca3ai_ enxergao dp taboas, col¬
li*. LUIS LIMA BITTEN- 12. v, etc., OU mobilario completo cfio' do crlna, de damas-

COURT, espccinllsta tm !——-—dc casas e escritorios. Gasa 4°^? Bela V?sta n, 8?, estac&o doraolestias dos pRECISA-SE <lc aprend z d. cha- Teiefone 43-6332 Ingenho Novo. fh. Tall^ X 44ai tiAf A!l\/inAC pcus, a rua Gongalves D.as Allure• xcieionc *±o 000,6• riib irr-_^- —-—•—r—Wtnya, UUYIMUa, n> 67 20 anda-r, Mme. Jandlra. (L 1450) X 44 TfENDEM-SE sala de Jantar, la-
GARfiAhiTA KSARIZ (L 16640) X 42 V queada dc vermelho, 9 p_e?as,
Com pratlca dos Hospitals de T>RECISA-SE de ajiidantcs e Compram-Se mOVeis

New York e Boston aprendizes. de ohap6us. Rua
Todos os dias das 10 6s 32 ho- da Assembl6ia n. 101, 1° andar.
ras e pagas das 16 As 18 horas. sala 3. (L. 30.377) X 42

Consultorlo : — Rua Buenos |>recisa-SE de uma chipclelraAires, 158 (entr* Andradas ^ competeate; 4 rua 7 de Setsm-
Urugualana). bro n. 205. (L 2482) X 42

Tambcm fa* tratamento da t^f,torma <» confecc6es de cha-

H'"'r ¦."VIU'M?!..*11 "Hl ."¦.f"!P.,»"T^'ff'*v

flnlMWirb Para' o üanco
SI lííi uamblo^o día°

3 [! j I B« I 9 brilhantes atéjJS<UílaU 10:0009 o qul-late: pratarla até 19000 a grama.B' filial do maior comprador; á
rua 3. José 62, esquina de Qul-
tanda. — Avaltaçfto grntis. _ÇL 23856) X 80

'11 WÍÊÊmW, ¦

PARA O

Comprador autorizadoPaga ao preço do Bunco do BrasU
Compra Julae com brilhantes,objetos de prata e moeda».86. RIJA 8. JOSÉ', N° K6Emi . da rua Rodrigo Sllvp.

(J 6292) X 50

OURO VELHO
Comprador autorizado pelo Ban-co do Brasil" paga ao canublo dodlc. Jolas dc ouro pega-ce 21$ a

grama, brilthGntes grandes, até 5contos o quilate. Jóias com bri~lhantes cravados, compram^e e
paga-ie bem. Largo de S4o Fran-cisco n. 19, ao lado da Igreja, te-leíone 22-0771. (L 2291) X 60

Os telefones da Estação 23 passarão do serviço
manual para o automatico.

A partir das 23 horas de hoje todos os assinantes
da Estação 26 deverão discar os números que deseja-
rem, e não mais esperar que as telefonistas lhes peçam
os números com que desejam falar.

Os números dos telefones desta Estação, não fo-
ram mudados.

E' preciso esperar sempre o ruido de "chamada".

\C 57938

desde 25$, corte e
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\rENOK-Ui: uijj. radio pa.a auto-» mervír * ri(a do Rtacliuelo cs-
8'iliia efu ríllvlo nomrro, com o»ra.- Cld A- Alexandrino.ll.. 'JU383)

EDGAR UCHÔA
mudou-se

D.i riu da Àr«embléla G6, Io.
p\-i a rua 7 d? S:t:mbro 1D3. 1°.
ConUntta o>m o mesmo sistema:
o r.-eguez diz cnmo quer pagar.T.id.is as m--c.-.s c modelos pira1337. Tcl. 43-3321.IL 30191) X 35

PH1LCO. PHILIPS. P1LOT
Por preços baratlsslmos em pe-

quenas" prestações, a lo^n^o prazoAssembléia 106. T;1 - - -

Para qualquer radio. Preço ba-
ratlssimo. Assembléia 106 — Te-
leíone 22-1224. (L 15082) X 35

MAN1CURAS

MANICÜRE 
— PreclMi-ft- de uma

para 6cnhonis; ordenado a
combinar: A rua S. Luis Gonzaga
n. 40. SaJSo Clncdta. Pone 28-
2277. (L 29992) X 39_ pr"cclja.ae

uma que ealba faror robran-
celhafi, cabeleireiro ds senhoras; á
rua Sete d: Setembro n. 66. 60b.

(L 9535) X i9
ilECISA-SE de uma boa ma-
nlcure que trabalhe ccm per-

relç&o. só paro senhoroe; A rua
do Catc*e 331. Solâo Acaclo.L 9483) X 39

jyJANICURE

,|>RE* *1

¦pBÊCISA-SE-de umn boa manl-
curc no fcalào Julleta. ó. rua

.•Eskaclo dc Sá n. 109-A. Tel. 22-
1038. (L 10898) X 39
PERFErTA~hianicure 

estrangeira
atende a ' domicilio; também

. Domingos e feriados. Chamados
TKlo telefone 22-2342.

(L. 16.862) X 39

22-1224
(L 15082) X 35

maquinas divevsas

\ ' Rua Uruguaíana 97, vendem-se•A máquinas Singer, i>erfeltas e
pamntldas para coser c bordar.
Telefone £'3-2450. (.L 10347) X 40

V preço, barato, maquinai Sin-
A ger pera bordar e coser, desde
13Ó9 itè 5809. Trocam-sa, rcíor-
mam-se e compram-se; â AVenido.
Salvador dc Sá n. 74. Tel. 22-1312.(L 2538) X 40
r^OMPRA-SE ou aluga-ai maqul-

nos, de ajour' e um motor; &
rua dò Catete ' n. 322.\L 16895) X 40
IuãG[UÍllâS Smger qualquer
negocio de COMPRAS, .jSNDAS.
TKOCAS. REFORMAS OU PENHO-
R"3S, só ra B. Moreira & Cia.
Rua Luís de eemõee, 42. Veadas
a prestações com pequena entra-
da. Mandam à domicilio. Telelo-
ne "2-0039. (L 7286) X 40

AQUINAS de. costura e escre-
ver, todas — Compram-se, A

rua Senador Dantas n. 75. Telc-
fone 22-3344. (L 29565) X 40

rOTORES queimados — Com-
?4. pro e pago bem; à. rua Mácha-

do Coelho n. 61 :telefone 42-3641

TTENDEM-EE maquinas Singer,V desde 1509000 até 5009000 —
Compram-tíe, concertam-se e tro-
cam-ee, servindo a domicilio; á
rua do Senado n. 277. Telefone
42-3905. (L 9565) X 40
-tteNDEM-SE algumas maquinas* para borracheiro, em perfel-,to estado, para desocupar lugar; à
rua Silva Freire n. 19, Engenho
Novo, das 9 ás 17 horas.

(L 16499) X 40
ENDEM-SE maquinas Singer,

de coeer e bordar, perfeitas e
garantidas; á rua da Constitui-
ção n. 82. (L 1237) X 40

MÉDICOS

Clinica de Senhoras
do

Dr. CÉSAR ESTEVES
Falta de regras, enjôos da

gravidez, hemorragias, coll-cas, suspens&o, frieza, atra-
zos e demais perturbaçõesovarianas, tratamento opo-
terapico sem operação e sem
dor. — Rcp, do PcrVi, 115.Fone 22-0862, de 13 ás 17
horas.

(J C421) X 41

.it. 1644) X 40
TUTAQÜINAS dc escrever, dc so-
J.TJ. mar . calcular, dos melhores
fabricantes, perfeitas e garanti-
das;, t rua dos Andradas n. 68.
E. Magalhães. (L 1426) X 40
TtJfAQÜ1NAS Singer:-230», 2009,
iTA 2809, 4909, 5109. 5508 e 6009.
Grltzner, a 409000 por mês; á rua
Sousa Barres n. 184. — Engenho
Novo. Telefone 29-1148.

(L 16586) X 40
TVfAQtJINA SLnser Vende-seItX uma por 4508000, está nova,
um motor da Singer, perfeito, per
1805000. dois ventiladores excelen-
tes e um r£d'.o; á rua do Catete
n. 202, çobrad o. (L 2349 X_40
fjf AQUINA Singer — Vende-seXTl UTOa perfeita J. A., para coser
e bordar, cinco gavetas, na rua
Ana Nerl n. 313, Rocha.

(L. 23604) X 40
TfrÃQtjiNA-51nger, cinco gavetas,ItX vende-se, preço de ocasião; à
rua Teixeira do Azevedo n. 17,
casa 8, Engenho de Dentro.

(L. 2333) X 40
ÃYXqOINA dí escrever Remin-

gton Portátil, com pouco uso,
vende- ;e uma muito barato, á rua
S. José 80. 2° andai, família.

(L 16873) X 40
ÃQDiNAS^Singer," pam bordar

e coícr, perfeitas c garantidas— Vendem-se â rua da Constituir
çào n. 56. (1j 3978)_X^40

ÃQÜINA Singer pam borda.r c
coeer. vende--e uma de 5 ga-

vetas, por preço baratlsslmo; á rua
Laura de Araújo 103. Estaclo.

tL 2537) X 40
TVfÃQÕiNA . Singer — Vende-íc

uma quasl nova, de bordar e
costurar; preço "de ocaslfto; i rua
José Bonlfcxlo P8. casa 10, Todos
os Santos — Msyer., . (L_23630) X 40

ÍNGER7~5"gavetas, de coser «
bordar, tem tede-s cs ferros,

preço barato, e uma de m.lo, fa-
m!l!a„ por 90800Q: á.rua dos In-
validos 136. quarto 6-A. D. In a-
cia. CL 2521) X 40

lixudeiras, ser-

Clínica de doenças dé
Senhoras do Dr. Otávio
dp Andrade _ Hemurrus'auc miuiaut do ytero, ova-rlte, suspeiisôo, utrazos mens-
truuis, etc. Diagnostico precoceile gravidez e tratamente preven-tlvti. Rua Republica üo Perú 115,•4° andar. Telss 22-1591 e 27-3759CoiiMUltas de 2 ás « Horas.— Atende com hora marcada.

(L 78) X 41
Clinica de senhoras —
Via Ui varias. . R. Santos —
c* serviço glnec.'ugico da Facul-dade nlnense de M úicina —
(P.. A. de Morais) — Cônsul-torio: Ru-i Sâo .Tosé 112 — Ioandar, das 14 üs 16 horas. Dia-

rlamentc. Telefone 42-1127.
(L 28821) X 41

Dr. Irabussú Rocha
Doenças de 6«nn x.-as sem ipert

çôas — Prevenção da grav'. i z. £)e4 ás 6 horas Edifício Rex, jala H0.-Í9° andar. (L 21256) X 41

rpuPlAS. plalníis.r*s, etc., vendem-se com f-acU
lld^de <*¦» .pagamento: telcTonc 28-
0088, ccm o Sr. Olo.

(L 16435)_X 40
rpORNÕ mecânico — Compro, de-L UmI mei-ro. Negocio imediato,a iua Machado Coelho n. 61 —

. Te' *;one 42-3641. (L. 1615) X 40
\fENDE-SE torno mscanico re-» forçado, em ótimo estado; á
rua Baráo de Mesquita 343-A., L 23428) X 40
"1TENDE-SE uma maquina SingerV com cinco :gavetas, nova do
cozer c bordar, preço de ocssl&o;
á rua Dr. P-d.lha n. 104. Enge-
nho dc D:ntro. Urgente.

VL 1S58Õ) X 40
¦*TENDEM-SE maquinas Singer c

I uma d: ponto ajour, cm [icr-Jeito estado: a rua Senado: Eu
srbio n. 120. (li. 8.SÕ3> X 40
Y7-ENDE~£E uma mõqüTní S:nç3r,*' . cinco gavetas, completamentenova, a rua Pereira Landim' 20.
Ramos. (L^10322) X 40
\7ENDÈM-SE uma " registrado-ra, uma balança e um dupli-
oador Geetetner; a rua Senhordos Poíees n. 26, Io andar.(L 10723) X 40
TrgNDEM-SE duas maquinais
y Singer, ccm .cinco gavetas, deec*er e bordar, quasi nova*, uma
por 1005000 e outra por 650S000.á rua S. Joeé n. 29. cobrado.

 (L_10829) X 40
\r3NDEM-£E cíuís rcglf-trr.deras? Natic^ol. 4D3C900 c 32S900.uma Hig:!»).. uma balanç-3 auiena-t ci de 15 qulla-, preço barato; á
praça da Republica n. 25.

.L 2335) X 40
VrENDÉ,-SÊ uma maquina 3in-ger. com cinco gavetas, deC«"vier e bordar, pouco Ufo. Motl-vo de viagem: á rua Pereira Nu-Bes n. 247. p.x»ximo A Avenida 2Sdt Setembro. iL 16B19> i 40

Hesiorroidas
Cura radical garantida por

processo especial, seni ope-raçào c sem dor. Dlagnos»tleo e tratamento moderno
das doenças dos Intestinos.Reeto e Anus. — l>r. RaulPitanga Santos, da t>'ac. dc
Medicina, a rua do Passeio
n. 70-2.° andar (EdifícioSouza) Diariamente dos 14As 18 horas.

 (C 6742) X 41

CONSULTAS

GRÁTIS
DR. LUIS LIMA BITTEN-COUBT, especialista emmoléstias dos
OLHOS, OUVIDOS,

GARGANTA, NARIZ
Com pratica dos Hospitais deNetv York e BostonTodos os dias das 10 âs 32 ho-ras e pagas das 16 ás 18 horas.Consultorlo: — Rua Buenos
Aires, 158 (entra Andradas e
Crugualana).Também fax tratamento da
CATARATA sem operação noscasos Indicados. (J 4515) X

J
(L 2496) X 41

Dr. Murilo de Campos— Doenças nervosas. Praça Fio-rlano 55, As 16 horas. Segundas.
Quartas, e Sextas. {J 17558) X 41

Dr. Osvaldo de Araújo
Docente livre de Clinica

Cirúrgica
Operações, doenças de se-
nlioras e vias uriliarias.

i. Miguel ' Pereira 38,
26-2799. Consult: rua

Sef- de Setembro 73, Io
— Tel. 23-3878, das 14 ás

1 horas. (C. 32.913 X 41

"K1ÀZ vc* proyvil tíiíde 109: corta mol-
d«o; " ú rua Pinheiro Guimarães
n. 95, casa 1. (L 16797) X 42
"ORESENTES para Natal. Lindos-t blusas de llngerle c cutrcs
bordados Mme. Rodrigues confec-
ciona por preços modicos. 0"Vidoi
1S9, sala 12, elevador.(L ^ v 4

"PRECISASSE de aprendiz dl cha-t péus, á rua Gonçalves Dias
n. 67, 2o «indar, Mme. Jandtra.

(L 16640) X 42
pRECISA-SE de ajudantes e

aprendizes, de chapéus. Rua
da Assambléla n. 101, Io andar,
sala 3. (L. 30.377) X 42

RECISA-SE de uma chipelelra
competente; á rua 7 de Setsm-

bro n. 205. (L 2482) X 42
EFORMA e confecções de cha-

peus a 10$. Mme. Rodrlgue.,
á rua do Ouvidor 139, cala 12 —
Elevador. (L 160881) X 42

MODAS

Academia de Córte e— De MalvinaliiihaJiev-<üatUI<t — Edifício Carioca
sala 418 — Largo di Carioca —
i'.l.als: Rua fa.aguu 47 e Praça
Saenz Pena 29. Curso comp*tíUi
d-a 1, 2, e 3 mês.a. P..yo 300ííüüu
incluindo o livro: "O Sistema iie.
tangular"_. (H 6i6l)_ X 42"ÃTtBÍJBR — Vendo-se oiTaluga.

se um de senhoras, á rua do
Ouvidor n. 130, Io andar, enorada
pela telterla. facilita-se o paga-mento. (L. 23603) X 42

Modas elegantes ?
Executadas no ateller "Toute

Mode". C"-sc , moldes e oosturas
p>or qualquer figurino, rua da Ca-
rloca n. 16, Io. andar, íala da
frente, Mlle. Tamar. Te!:fone 22-
6835. (L 9250) X 42

"SISTEMA 
BRÜH"

MODISTA SEM PROFESSORA
Utlllsslmo livro de-costura, in-

dispensável em todos os lares, ofi-
clnos de costura e colégios pro-flsslonafs. Vende-se nas Livrarias
Q Dias n. 9, Rio. Avenida Rio
Branco n. 157 e Avenida Rio
Branco n. 143; Ouvidor 145: Bit-
tencourt da Silva ns 15 e 17; Al-
fandega n. 69 e rua Chile n. 1
Rua Libero Badaró n . 30. Sáo
Paulo. (L 7110) X 42

DISQUE 43-3578
Quando desejar cinta, soutien

e modelador moderno, elegante e
confortável sem barbatanas. Praça
Saenz Pofia n. 63, sob. Mme. Ma-
rlette. (L 16879) X 42

Alta costura ti* Mme. Ajmln-
da e Mme. Matos, eoníeccio-

nam com os melhores modelos ve&-
tidos de baile, passeio, casamento,
luto e fantrf.las, vestidos paraformatura, corta-so e alinhava-se
por preço xnodic-o. Atende-se a
chamados em casa de íamilla.
Vendem-so vestidos feitos. Tam-
bem faollHà-se o pagamento; a.
rua Rodrigo Silva 28, Io. Tel. 32-
2418. (L 10883) X 42

Dr. Mario de Melo
CIRURGIATendo se murado dos servi-

ÇOS da Casa de Saúde Dr. Pe-dro Ernesto c da AssistênciaMedico Cirúrgica dos Funciona-rios Municipais, comunica aoscéus amigos e clientes a lnsla-lação de seu consultorlo a ruaAlcindo Guanabara 15-A. 2o a»-dar. onde atende diariamente,
das 16 as 18 horas. Pene 2'.é-0557Chamados para residencia fo-nc 27-3255. (L 22094) X 41

APRENDIZ com pratica e mela
«judante de chapéus de se-

nho:a, precisa-se á Av. Rio Bran-
co 133, Io, O Chapéu Parisiense.

(L 1C884) _X 42
BORDADEIRA ccmpetente, fez

mangas de fina llnjerie,blusas bordadas á mfto, crivos,trabalho perfeito. Acslta alunis;à rua Ferreira Viana n. 56, cha-mar D. EivLra. Telefone 25-2519.
IL 16830) X 42

•\*í. ÚO uuúiO— Doenças Internas — Ksp(.'oruçao, pulmões, bronqultes cro-nicas, tuberculose. Intestinos, fl-
çudo, rins. slfllls e doenças ner-rosas — Itua S. Jose, I Lu, entreo l*urgo da Carioca e Avenida.Pela uiaiiliá. das 9 as 10 hu.as, ea tarde, das 14 as lti horas. Tel.22*3iQ6. — Rua Aires Saldanhan. 112 — Copacabana. Telefone•Í7-1221. (C: 28659) .\ 41
J^R. La u RINDO GOMES, me-dico hoin^opata ccnsultoriorua da Cari4>ca 32. fone 12-2940das 13 a»* 17 horas diariamente(C 77861) X 41

Dr. Álvaro Caldeira
DOENÇAS DAS CRIANÇAS
Com pratica das principaisclinicas da Europa ^
(Exame e tratamento, d»
nascimento á puberdade)
Consultorlo. Avenida Rio

Branco, 177 (elevador) Das
2 1 ;2 ás 4 1.2. Tel. 23-0449
Rca. Rua Conde de Bontim.
n. 962 — Tel. 48-4557.

(O 31.248) X 41

— Aprender só no^iictptsU Instituto Brasileirode Chapéus, ensino rápido c ga-rantido pelos últimos métodos tu-ropeus; a aluna desdo a primeliaaula Já exccuta o 6eu chapéu —
Confere diplomas. aulas extras
preços ao alcancs db tedes. RuaMarlc « Sarros 353, tc-ltfone 28-3738. (L 4742) X 42

MOVEIS 'JSAIjOS

^OS NOIVOS — Este mês
fazemos grandes abati

mentos nas compras de
moveis para o Natal e casa-
mentos: Vejam alguns pre-
ços: Dormitorios desde 300$
até 1:500§000, salas de jan-
tar desde 450$000 até 1:600$
mesas, cadeiras, bancos, col-
chões, estantes grupos, e
muitas outras coisas que
vendemos a titulo de propa-
ganda de Natal. Rua Vis-
conde de Itauna n. 181.
Esta casa é a que mais ba-
rato vende.

(L 15935) X 44
A TBNÇAO l — Compram-te mo-¦ti. ycls maquinas de costura e

tudo que represente valor, tcle-
rone 2.1-4884, á rua Prel Caneca
n. 310. tL 2018) X 44

A TENÇAO-í*- síào. sec

/"lOMPRAM-SE e vendem-se mo-^ vels usados e tudo qus repre-sente valòr, paga-se bem; â ruaFrei Caneca n. 130, telefone 22-3588. - (J. 6977) X 44
ÇJOMPRAM-SE — Moveis,

pianos, cristais, tapetes,
etc., ou mobilario completo
de casas e escritorios. Casa
André. Telefone 43-6332.

(L 1450) X 44

TTBNDE-SE um dormltorlo mo-? derno folheado, 10 psçac,9509000, uma sala do Jantor, 10
pecas 4509000, um grupo_tufado, tres peças, ISOfOOO; á
rua 24 de Maio 763. Sampaio,

(L 1406) X 44
\TENDEM-SE dois dormitorios'"põly preço baratissimo por motl-
vo-de viagem; A rua Monte Ale-
gre n. 29, Io andar, telefone 22—
8155. (L 11028) X 44
TTÊNDEM-SE lim-bom dormlto-* rlOj todo folheado, 8503000
uma sala de Jantar, com 10 pe-
ças, cadeiras estofadas c mesa pé
de coluna, 6008000. Rua S. CrlS'
tovam n. 15. Estacio.

(L. 10.942) X 44
•rrENDEM-SE uma linda sala de» Jantar, com. 12 psças, para
pessoa de tratamento, preço réis
1:8005, c um tapete alemão Bou-
kler, medindo 2,30 * 3,35, preço3009000. Rua S. Crlstovam n. 15.
Estacio. (I*. 16.711) X 44
f 7*2NDE-SE uma pequena mobília

» de sala de. Js.ntir, só a parti-cular; á Avenida Mem de Sá 24,'
sobra do. (L 23938) X 44

icria Valentim, I ralançã Berqu». p«rr«;tn. *«ü-
ve .d • tre»D f-.z r ¦ de-«. u Avmldi Subu;'b.».ui

; .üio Õs ion, .(-! 1030. Tcl. 33-1.668.J>:;c« 600e.concerta Jóiasrlednric: A rim Gcnçí\1ve*_ Dlii^ 37reloglos con» seÍIIvpa Dln^ 37»P94. iL 756) X 50
L 10911) .< 60

, 1HAPE'US desde ' 25000, ã Iru i.üenador Dantas n. 75. F(L. 29531) X 60
20MBA — Com motor cie-

tricô monofasico, com au-
tomatico (liga e desliga), cm
perfeito estado; vende-sc ba-
rato, na rua Senador Euscbio
67. (L 1832) X 69
SÕFRE — Vendo um novo por (3505000 ou um usado por j200$000, só vendo um; á rua do 1achuelo n. 252, telefone 22-4096. \(L_2153) X 60 j

Prata — Compro e pago tem— Baixe Ias, salvas, moe-das, Objetes quebrados etc.,Travessa do Ouvidor n. 16.
(L 23489) X 50"O ELOGIOS finos — Vendem-se

d3sde 10$000, ferros eletrlcosdesde 103000. Maquinas fotografl
cas desde 10$ e cinema de 805000rua Senador Dantas n. 75, hojeamanhã. (L 29570) X 50

Compram-se moveis,usa-dose
peças arulsas, Avenida Salvadorde Sá 11, 'elefone 22-5277.(L 9372) X ii

cris-
mo-telefone 42-

VENDEM-SE uma cama escura,
. casal, enxergão dp taboa3, col-

cão' dó crtna forrado de damas-
co e dois almofàclíes; preço 709000.
á rua Bela Vista n. 85, e3taçáo do
Engenho Novo. (L. 23656) X 44

ENDEM-SE sala de jantar, la-
queada dc vermelho, 9 peças,

dormltorlo completo, folheado e
alguns moveis avulsos. Rua Gus-
tavo Sampaio n. 1.

(L. 23.755) X 44
/COMPRAM-SE — Moveis,^ tai6, casas mobiladas c
vels de escritcrio;0441 — Arllndo. (L 30288) X 44

DORMITORIOS
modernos,folheadosa imbuía

c| 10 peças, armario de 3 corpos;
vendem-sc pelo preço de fabrica-
ç&o. Rs. 1:1509000. Rua da Qul-tanda n. 30. (C 57.733) X 44

/~iHAPE'C3 :— Pacilita-se o pa-^ gamento, qualquer mod.
desde 25Ç000. Paz-£€ ref. por fi-
gurino e manda-se a domicilio.Rua Rodrigo Silva 40, teloíone22-8179. lL 1564) X 42
Chapéus - A Escola Oxfordé a ultima palavra,no ensino de chapéus para se-nhoras. Curao rápido c sem Igual,aulas a 308 mensais, confere di-
plomas. Rua do Ouvidor n. 1602.° andar, elevatlor. Telefone 22-4275. (J 16785) X 42

HAPE'US os mais chlcs.Grande oficina de modelos e
reformas. Preços baratlssl-mos! Visitem o maior estabe-leclmentc de chapéus, A ruaGonçalves Dias, 4 — CASA
PEREIRA DE SOUSA.

(L 14457) X 42

— Vende-ee de oca-
siào", secretarias, arquivos, bi-

rons, espantes, cofres, c-deiias di-
versa* c mal» arilgcs para cé..rl-
torio; á rua dos Ourivc& n. 32.

(L 2345) X 44

Dormitorio de luxó
ultra-moderno, com 10 peças fo-
lheadas a imbuía, forros de ce-
dro, puxadores cromados, espelho
por dentro, modelo muito lindo¦e tudo desmontavel. Obra prima l
Preço de pechincha: 1:2003000 ;à rua do Riachuelo n. 418.

(L. 16.443) X 44
J)ORMITORIOS — 450Ç000

salas de jantar, 500$000,
fabricação garantida em
imbuía e peroba; á rua Frei
Caneca n. 9.

(L 10811) X 44
ÍNÕ mobiliário — Completa sa-

la de Jantar, moderna — Ven-
dc a particular, seis meses de uso,
á rua Dias da Rocha n.. 85, Co-
pacabana. (L. 10857) X 44

CASIÁO — Vendem-se 1 dor-
ml torio de luxo. 10 peças.1:5009. custcu 3:0009: 1 dito, 6

peças de imbuía, 8008; 1 sala de
Jantar folheada, 12 peça6,. 1:200$;
outras com 10 peça.9, 5-503 e
700Ç: 1 de 9 peças. 4509; de 8 pe-
ças a 3309: dormitorios de im-
bula a 4509 c 5009; 10 peç.as fo-
lheüdoe de 1:3509 a 2:2009 á rua
Riachuelo n. 31. (L 16533) X44
ATOBILIAS de sala de Jantar e

quarto, modernas, quasi no-
vas, vendem-so barato. Rua Ge-
neral Polidoro n. 256, Io andar.

(L. 23.454) X 44
ATOVEIS — Dormitorios de 4

peças, 350$; idem, peroba, de
4 peças, 450$ e 5008; idem, fo-
lhsados, de 4 peças, 6505; salas
ds Jantar, de 10 peças, 6303000;
Idem, folheados, com 12 peças1:1009000. 95. rua Senador Eu-
scblo, 95. (L. 23.499) X 44

VENDE-SE um bonito dormi to-
rio para criança, laqueodo em

côr de rosa, com 4 peças, preço
de ocasião; A rua Buenos Airçs

230. 30310) 44"para 
o natal?

SO' RABANADASE
dormitorio e éftiyt:SALA DE JANTAIt aUWfl»

SO' NOS
DOIS IRMÃOS

LAVItAllIO 17. - TEL. 33-0903
PROXIMO V. RIO BRANCO
Dormitorios c| 11 pçs., puxa-

dores cromados, 1:4003 a, 2:2003;
ditos com 6 e 8 pçs.. armários de
3 corpos, 9003 a 1:050S; reclame,
280S, 3509, 4505, e 5009, Imbuía,
6003 a 8003: salas apV com 10
peças, luxo, 1:3009; com 12 pçs.,:0008 a 1:6003; .reclamo com
10 pçs., cadeiras • estòf., 5008,.
6009 e 8509; g. vestidos com esp.
75S; roupeiros, 35S; grande quan-
tldade de moveis avulsos; tro-
cam-sc moveis antigos por mo-
dernos; colchões e reformas para
todos os preços, carretos grátis.VENDAS' A 1'HAZO 1)E t4 A 10 MESES

DOIS IRMÃOS — La.
vradio 17

TEL. a 2-0003.
(L 1671) X 44

^TENÇiíO — Compram-se
moveis, dormitorios, sa-

Ias de jantar, maquinas de
costura, paga-se bem.. Tele-
fone 22-1970; á rua Viscon-
dc dc Itauna n. 507.

^ 15354) X 44
A TENÇAO — Compra -se, saias"• de jantar, dormitorios. lou-

çf. cristais, tapetes, estatuas,
maquinas, piano, e etc.. Ribeiro
T-lcíoiis 22-9105.<L 9002) X 44

A TENÇAO 1 — Dormitorio fo-"• lheí,do a Imbuía, ccm quatro
peças, espelho per dentro e ècla

jj.n:cr moderna, ccm 10 ps-
çís a 5039SM, Juntas cu separa,
ciao; á tua do Riachuelo 41S.

(U 15442) X U

Dr. Raul Rocha
(DA ASSISTÊNCIA MUNICIPAL)Kjs.n*ca medica (Doenças ü-ur-aas) — Aparelho digestivo — Si»-•^in-i nesvoêo — Rinf — CoraçâcSifilLs visseral. Cônsul:orlc; â

:»a Sào Jcsé n. 112. Io andar,des 15 as 17 horas âs 2*s, 4*s e 6asResidencia: rua Marechal Jof-fre n. 112. GraJ-iú lC ;4150) X 41

¦pjUAS piles dc raposa, praten-^ das ^par), muita bem csco-
lhldas, vendem-se á rua Conde
de Baependi 17. Tel. 25-4705.

(L. 10.964) X 42
Mme. Bustamaníe Ics^~ãde chapéus. Ensina por métodofrancês .Pratico e perfeito. Leclo-na a domicilio; cos modt as
Telefone 25-434* (J 633 X 42
Modista amaricana^1™';
— At:ller de Alta Costura, /.cel-ta encomcndas. Ex<cuta qualquermodelo. Rua Estives Júnior 68.sobrado, telefone 25-1112.

(L 29354) X 42
Mme AMARAL faz "vestidos des-

di 25S, corta e provu da^d*
10S, ensina corte; ccrta moldes:
& rua da Carioca 16. Io. ander.
telefone 42-1401. lL 16798) X 4í

^TENÇAO — Compram-sc
moveis, dormitorios, sa-

Ias dc jantar, casas c pen-
sõe completas, dão-se orça-
mentos sem compromisso;
maquinas dc costura não se
faz questão de preço, aten-
dc-sc urgente, Casa Carlos
Marques. Telefone 22-4970,
á rua Visconde dc Itauna
n. 507. <L 1G326) X 44

MOVEIS 
— Compramos troca-

mos por modernos geladeirasmaquinas de costura, escritorios
etc., A rua Senhor dor Pastos 95
telefone 43-1208. (J 25661 X 44
T\ffOVEIS — Vendem-se "uma sa-

la com 10 psças por 600S000
uma geladeira Duarte por 1403000,
uma cristaleira por 1303000, seis
cadeiras por 753000, uma mesa
elast\:a por 75S000, camas parasolteiro a 259000; á rua Buenos
Aires n. 220. (L 16377) X 44
MÒVEIS7 bon6, bonitos e baratos

dormitorios. 3509, 4009. 5009
8009. l:r:05. 1:5003, 2:5003; sa-
Ias de Jantar 3503. 4005, 6503,
9003, 1:100$, 1:6003; grupos cs-
tofados com fl*o tapsçarlo a
3509. 3009, 400». 6009, geladeirasdeioensas — Rua Buenos Aires
n. '230. (L 30312 )_X 44
MOVEIS ua\dos — Vende-se umn

geladeira Ruffler cm perfeitoestado « um grupo para esorltorlo,
á rua Conselheiro Birros 28.

(L 9516) X 44
mo-nas,der-

folheadas- a imbuía c| 12 oeç-as
vende-sc pelo preço de fabricação
de Rs. 1:0009000. Rua da Qul-
tanda n. 30^ (C 57.734) X 44

ultra - mo
com

12 peças, folheada a Imbuía c puxadores cromados, vende-se por9509000. Rua do Riachuelo -118
(L. 16.444) X 44

SALAS DE JAHTAfi

Sala dc jantar

(]OMPRAM-SE — Moveis
finos. Tel. 43-0319.

(L 1443) X 44
Atrnrão 1 - Compmm-íe mo"-aiuiyaj • veii maquinas de
coeturer. Piga-je bem. Cmi Sou.-a.
Telelcne 29-E'.25 jL 11C3) X 44
Casa Mineira "
çarios. salvados do incêndio. Rua
Vlrccnde dc Itcúna 147 telefone:
43—0319.

¦\r'ENOE-SS luxuoso dormitorioV cu.tou ha pou *> 4:5001000
per 2:3005000, sala do Jantar.-combuffert d» dois matros. 1:8005000
g.upo estefúdo de gobelln por3003000» burenu ministro 300S000
tudo folhe: do a imbuía; à rua

Riachuelo n. 416.
lL 16441) Xj44

ENDEM-SE" um luxuoso dormi
tono e uma tala de Jantar, A

rua do Riachuelo 350. aportamen-
to 11. tL 30M9) X 44

ENDEM-S3 duas mobiüas de
quarto para casal, uma de sol

telro, c cadeiras para sala
d? Jantar, é novo e barato: á rua
Dr. Satamlni n. 83. H. Lobo.

(L 10703) X 44
\TENDE-SE super ler moblliuri* pira suja de Jantar e quarto;ompietos, mandrdes f^zer d
?nccmcnda c r.&o foi íerv.da. pro-
prias para c.-*amento ou famili
de gosto, vcndr-;e muito abaixo

lL 1444J X 44 do cu^to; a :ua dj Riachuelo 31

Mme. GUIU — Partelra das Pa-
culd&des de Medicina de Bar.celona e Rio — Oferece seus 6erviços profissionais, â rua S. Josén. 27, das 15 às 18 horas. Consultas grátis. Telefone 42-0705.

(J 31419) X 55'UME. DE ME SITE — Partelra•!>*•*• das Faca. de Med. da ÁustriaRio, 30 anos de pratica de ma-ternldade, ex-assiet. do InstitutoMoncorvo. At. á rua S. José, 31
Telefone 42-0700. Cons. gratls.(L 10762) X 53

Casamentos a 20$000ü
PRAÇA DA rtEirUBLICA n. l,sob.

Unlco que trata pelo preço queanuncia. (J 12293) X 56
c rc
mes

mo sem certidões íie idade
com urgência ; iratar com
Waldemar Motta, das 8
19 horas. Praça ^.a Republica
n. 1, sobrado. Telef. 22-8333

IJ 12294) X 56

Faça do seu lar um
Paraiso

Guarnecendo-o com os moveis
da CASA SOUSA — 153 Frei Ca-
neca 155 — cm frente á rua San-
tana. Dormitorios casal, 2603,
2909 e 3000. Popular, 3208, 3369.
3509, e 3709. "Mascotte" 4509.
Modelos extras 5003. 5503 e 6003:
especiais 6309 e 7009: folheados
a imbuía, 7509 e 8009; com 4. 6 e
8 peças, puchadores cromados,
8508. 0509, 1:0509. a 2:3009. Salas
de Jantar c|9 peças 360S, 3903 e
4203: outros tipos 4803 e 5003:"Mascotte", 550S: extra, 6009,
6509, 7509 até 1:4509. Ocasião
rica sala custou 2:5003 vende-se
por 9009. Avulsos g. vestidos.
i59. 759. 659. 959. até 1808. Des-
pensa Carioca 353, 45S. Buffet,
80$ t 903; cristaleira 703, 753. 953

180Ç; g. comidas, 353 a 383: g.louça, 55S: camlselros secretaria,
803 e 903. Trocam-se novos porusados — CASA SOUSA — 153
Prel Caneca 155 — em frente A
rua Santana. — Vendas a prazode 4 a 10 meses. — Alô 22-3588.

(J 26418) X 44
Moveis para o Natal só

ria Casa Sampaio ?
RUA RIACHUELO, 7 —

TELEF. 22-9077
VISITE A EXPOSIÇÃO DA CASAAtenção l

Dormltorlo, c| 10 p., p. cro-
mado, de 1:2009 a 2:2009: outros
tipos cl 4 p. cromado, 6003
9003: outros tipos app. de 2503
a 6503000.Salas de Jantar, c| 12 p. c| pcromado. 1:3009 a 1:6009: outrostipos, c| 10 peças, 6003 a 8003:
outros tipos c| 11 peças, de 1:0003
a 1:4009. todas folheadas.Geladeiras, de 1008 a 1703: des-
penças, a 1703: cristaleiras, de^03 a 400S* g. vestido, de 658
3503; camas, de 135 a 2503; ca-
dei ras, dc 63 a 18$.Moveis de ocasião.

Casa Sampaio
1 sala colonial, custou Rs.3:0003, vende-te por 9008: 1 salacl 10 peças, oleo vermelho, por9003: 1 sala c| 12 peças folheada

por 1:0003: tolletts de 403 a 803:camas dc criança, de 283 a 1203c| colchão.Trocam-se moveis antigo*
pnr modernos >Colchão de 5S a 1203." Refor-mas de 1£5 a 603COO.<L 138) X 44

OUKO. PHA1 A, JOIÍ.S, ETC

de ouro até223 a grama.
Brilhantes

prata e cautelas dc penhor, malhar oferta na JoalheriaGomes, á rua da Carioca n. 37(L 16869) X 50

J01AS
DE OURO preçodc Banco. Brl-lhantes e cau teIas, é quem melhor paga — JOALHERIA SAOJORGE — Oruguaiana. 21.

(L 11047) X 50
Para o Bancodo Brasil ate189800 a grama: jolas combrilhantes pa-

ga-se ate 8:0009 o quilate; pratar as pelo msllio? preço. Beco do
nasario n. 1. Jur.to ao Larga Sào

..., Tc,_ r-riv Av-JI.- .
ção grátis. ^L 23856) X 50 i

PARTE1IIAS

IA Senhora
|As suas regras são doloru-12sas c irregulares ? Tome as íáCapsulas SEVENKRAUT |.
^(Apiol-Sabtna-Arrudd) que fi- W.ícará bôa. A venda na D. Bap- fpisfá a r. I.» Março, lOTubo 95í

(L 127) X 55

PAPEI? . OE CASAMENTOS

CASAMENTOS üS

CASAMENTOS
f Civil e religioso

Registros atrazados — Certidões
— Natural lzações — Justificaçõa:
de Idade. etc. Delicadeza — Ra<
d dez e seriedade absoluta. —
Tratar com FONSECA LIMA. —
Rua da Carioca n. 10, Io andar,
sala 4. — Telefone 22-8139. —
Preços sem competidores(L 1222) X 56

CASAMENTOS, 25$' Civil cu religioso, certidões, na-
turallzaçôes. desquites, trata-se
Sr. Rodrigues, á rua Marcclial
Florlano n. 219, Io andar.

(L 9313) X 56

PENSÕES

D A'-SE pene&o á mesa e a do-
micilio; alugam-ÉC quartoa a 170S000; à rua General

Câmara 65, 2o andar, esquina d
Avenida Rio Branco.

(L 30329) X 57
TTioaSfECI^SE para fora, pensio* ao mais exigente pcladar. Ma-
Jestade pensão; á rua Cândido
iviendes n. 42, telefone 42-3872.

(L 16786) X 57
MARMITAS 

— Mandam-se a do
micilio, farta e variada,

rua de Santa Luzia n. 184.
(L. 1C351) X

T>ENSAO de primeira ordem,
preços razoaveis, a mesa e

domicilio, á rua S. José n. 72, 2o
andar: tem elevador; telefone
22-6960. (L. 15.981) X 57
•pEFEIÇOES a domicilio — For
1» necem-se excclentes refeições,
menu variado, abundai*!» e as-
selo. Cozinha familiar. Telefonar
para 25-4483. Experimenta e con-
tlnuarà. (L. 23.740) X 57

AÇÃO ENTRE AMIGOS

"FERRAMENTAS — Para la-
voura, carpinteiros, pe-dreiros, mecânicos, novas e

usadas, só na Casa Santa Te-
rezinba, a que vende mais
barato; á rua Senador Euse-
b|o_C7. _(Ii 1832) X 60
J^EÈIÍÁIviENTAS — novas o

usadas, para pedreira,marrões, alavancas, brocas,
ponteiros, etc.; vendem-so
barato, na Casa dc Ferramen- ¦
tas Santa Tcrézinha, á roa
Senador Euscbio 67.

(L 1832) X 60 i
Ç* ELADEIRA eletrica, conipleta-^ mente nova, vende-se, por mo-
tlvo de viagem, por metade- do
custo e.facilita-se o pagamento; árua Cândido Mendes n. 63.

lL. i07)_X 6»
GÜARDA-chu-vas de senhoras,

desde 53000; a rua SenadorDantas 75. (L 29556) X ©O
/GELADEIRASÍJT va

•- Vendom-se no*
as e com pouco uso a preçode' ocasião, variado sortimento; &rua Buenos Aires.n. 230.

(L 30309) X 60
A/TALAS finas, desdo 153000;

rua Senador Dantas n. 75.
desdo 158000; k"

(L 29569) X 60
ROUPAS de cama, finas, liqui-v

d..çào de lençói6 desde' 5SOOO;!colchas desde 53000; ã rua Sena-dor Dantas n. 75. t.L 29567) X 60
Tl/rÃILLOTS do 1& para banho,AW- chegarão, desde 10S: á ru Se-
nador Dantas 7^. (L 29559) X 60
rnALHÉRES finos de cristof pratJiA desde 3$ a peça;, á rua Sena-
dor Dantas n. 75. (h'29558) X 60
rpAPETÈS-:finòs7"dc ' 2:50057 des^

de 503000. A rua Senador' Dan-
tas n. 75.
VENDE^'-SEdeiras próprias

(L 29568) X 60
12 meeas e 20 ca-

para leiteriacu café; trata-se á rua Buenoa
Aires n. 56, loja. (L 221£)_X_60

ENDÉM-SE um balcão, balan-
ca decimal e prensa dc cópia;'

á rua dos Arcos n. 13.
(L. 23.407) X 60

fKNDE-SE material escolar, ln-
elusive carteiras; tratar comJuca, pelo telefone 48-1372.

(L. 2083) X 60
VENDE-SE bonito mostruarlo, yV salstavado, serve para qual- (quer artigo; á .rua da Passagem*/n. 114. (L. 23211) X 60
V-ENDEM-SE ternos fln dcscü».

259 e de Unho desde 209; pa-'ietós desde 109; coletes desde. 69:')
capas desde 209; A rua Senadornj
Dantas n. 75. (L 29562) X-'00$
VENDEM~SE dois-balcSea comi

pedra c boa copa, uma gelfe-jdeira Ruffler, balança declmtàJ
cofre e uma bca naqulna regW-4tradora. ultimo modelo, para cütt
de grande movimento; á rua OaJ
pacabana 644. Tel. 27-3850.,

(L 9161) X"*rENDEM-SE dol» carrlnihosV ra crianças com quatrodas e capota para passeiopouco uso e preço de ocastto;
rua Buenos Aires n. 230.

(L 30308) X
¦SE uma caixa dsem parefito eeto/Spmais material; á rua,Aguiar 53, São Crlstovam.

(L 2371) X mi

T^ENDE-Ô* litros.

rrENDE-SE moinho do placas* ra f.lnt.ns Knrfi5t e wnlnhn cs#35 Rosra tintas sccíis
pedra, capacidade cohora. Preço de ocíProfessor Gr.bízo n. 270.

(L. 23152) X é»|"VTENDEM-SE 5 vãos de Janelas'novos c 2 vãos de portas, con*">
postlgo e venezianas. Rua Fon-,seca Teles n. 113-A. S. Cristo-vam. JL._16.7!6) X 60
TTENDÊ-SE uma moenda de canaTmarca Dalloba, ptiullsta. commotor General Electric, preço <!•
ocasião; á rua Catuinbí n. 71.

_(L 23801) X 60"ÈTENDÉ-SE- -ü-.ri fogSo. nlqueladõe esmaltado, dc quatro bocas,em perfeito estr.do.' ven;de-se á ru-a»Santa Cl-a-ra n. . : 11. Copacab.^nt..
 • _ lL 23791 ) X 60"i^ENDE-SE pelo ultimo preço,3503000. cautela dn Caixa r»'-nomica, de um anel dc ouro, br.*lhantes e plantina. Está pt>»*2503000, terminando prazo cm Ja-nel.ro. chamar Aguiar. Telefona22-4044. _ (L 23737) X 60

T7" ENDEM -SE lavatcrlos, a*juc-» cedores novos e usados; ã ru*da Alíandeva n. 3D3.(L 23925) X 60

ANÚNCIOS DIVERSOS

A

A VISO — A cxtraçfto da açio
entro amigos — A Roslnha —

de lindo ucbó com enxoval com-ileto, marcada para o dia 12 dc
íezembro, fica transferida para o

dia 16. (L¦ 23659) X 70
t^ICA trasf-srlda para o dia 2 de* Janeiro, a ação entre amigos
de um reloglo movado, que dc-
via cxtralr-se hcj

lL 30145) X 70

VENUAb ">!VERSAS

UMA VOES, balcões, vitrines,
tepa vistas, metas pura po-ckcr, balanças dc 200 e 500 qui-los, espelhes para alfaiate, codu-

lii.-oi, geladeiras para bar, açou-
gue ou deposito de gelo. Vcndexn-
se por motivo de mudança de ne-
gocio; à rua Frei Caneta n. 11.

lL 10791) X 60

A LUGAM-SE ternos Sn:ok e tudo
para festas; ã rua. SenadorDantas n. 75. (L.29563) X
pessoa dc responsabilidade.

Aluga-se. para estudo ou ou-
tro mister, quarto em apartamen-to. com relativa liberdade; cart*iü
para L 10912, na portaria desto
Jorn»*. ^L 10912) X

A LUGA-SE sala-para descanso,
em apartamento dc senhora

só, ccr.i toda a diserrção, confor-
mj se combinar. Carta na por-taria deste jornal, a L. 16.861.

(L. 16.881) X
ESCANSO Aluga-se r. la ou

c. a.rto bem mobilado, pt-. \ ca-
valhelro decente, cm casa 106sc-
gada, tom telefone, cm frente 4
Praça Paris, entrada lndeper:den-
te. C;trta paia L 29997. na por;»-ria deste Jornal. (L 29997) X
jiNCBBÃDÒB~caUÍate — ' Jfc«3

F.vnclsco. ccm pessoal do
confiança, r.-isp^ desdo um como-
do, a' mão ou a maquina. Telefo-
ne 43-6084; á rua Senador Pom-
peu n. 246. Al* 9417i^IC

GUMD^MOVEI:» serva en-
crada, transporta. Rua Bueno6 .ii-
re.s C'J. r.c 28-0552.(J 61721 X

A OS barbeiros — Vcndcm-£e 5
« cadeiras Brasil a 2.005000; a
rua da Assembléia n. 8.(L 2125) ... 60
ROMBAS — Com volante ou

manivcla, de todos os ta-
manhos, vendem-se a preços
baratos, na casa de ferramen-
tas Santa Terczinha, á rua
Senador Eusebio 67.

<L 1332) X 60
IBLIOTECAS de todas as cicn-

cias e livro» do Exterior, des-
de 1EOOO! Rua Senador Dantas 75.

(L 29560) X 60
AMISAS finas de Unho. sêda.

c de tricolinc, desde^SSOOO; á
rua Senudor Dantas n. 75.

^L 29a6u) -v CO

E"

URINAS — TURVAS —
RINS —
BEXIGA— CÍS-

j TITI: —
GONORRÊIA — CORRIMtN-
TOS. (L 383) XBÍbilòte- icas ao fqualquervalor o t
COMPRAM-SE uv-s.
sobre qualquer assunto. — Não jvendam sem consultar a casa
que melhor paga. t
Livraria ACADÊMICA \

RUA S. JOSE- S. «8. Telefo-1
ne 22-8073." — Atende-se a -jIh- >
micilio. 158» X
Mudanças de iS9, 20Ç e a:» i

cada c: miwtv o conforme * '
difiaucia. Tel. S2-0405.  __!(L Iüoi)
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MOÇA dlatiniu e discreto, vlvon-
do r-o. deseja encontrar quar-to, com ou **m moveis, om cosa

r^c casal ou do outra nas mnsmiw
condições, bairro de Oopacnbnna.
Cartas por favor parfy L. 33622, na
poirtarla doste Jornnl. (L. 23622) X
jSÃRA DESCANSO . — AlUga-flí* linda sala no centro, rica-
mente mobilada tem telefone 22-
•1093, casa dc senhora só, m«-
slrru dlscreçfto. Cartas para a
portaria deste Jornal para I* 2X62.

(Ij 2103) X
CISTITE
Cura as
doe nças
das vias

AC1DO URICO
(b 383> X

rins,

TjRINARIAS.

SEU FOGÃO E AQUE-
CEDOR TÊM DE-

FEITO ?
Tem cscapnnieLHO d: gis? O

mecânico gaslsta Carlos concerta,
limpa, pinta, gradua, garantindo
economia nas contas. Telefono
48-3612. (L_l*lgl

tosse? use• ... Eleitos mllagro-
Bronchigia
«armadas • drogarias. fabrlcui-to: Adolfo Vasconcelos, a rua da
Quitanda 27. (O 57.701)_X
Maquina Registradora

"National"
Registrando até 70 contos, ele-

trlca, em perfeito estado, vende-
se oóm facilidade no pagamento.—- Praça Crua Vermelha.^lo^

torno de repuxar
Vende-so um torno de repu-

xar reforçado o taint>em alguns
u"rSlo6 para metalúrgica e
mecânica. Vir e tratar.á rua Oi-
neral Caldwell n. 250, -end° prç-

. íerlvíl nos Domingos das 14 as
17 horas. U07°
O melhor auxiliar dos

arquitetos
Faz-se maquetes c mo Solos pa-

ra estudo ou material leve e
transportavel, cm qualquere com toda a perfelçfto. E ra-
xlmlll verdadeiro das. suas plan-
t>as. Unlco nesté ramo. Henrique
Benfc. Tclcf.' 42-0599. Av. AU-
BUSto Severo 78. (L 30277
RUA ARQUIAS COR-

DEIRO — TERRENOS
Vendem-se ótimos lotes

«as ruas Arquias Cordeiro
á rua Piau», proximo áo
Meyer, medindo 12 x 30, em
prestações a partir de 199Ç
bondes dc Cascadura e En-
genbo dc Dentro â porta.
Propriedade da Companhia
Predial; á Praça Floriano
ns. 31|39, 2o andar, por ci-
ma do Cinema Gloria.. In-
formações com Bonoso. —
Tel. 22-7690, ramal 79.

(L 22246
Verão — Copacabana
Aluga-se case. mobilada peloa

me;;» de Janeiro, Fevereiro e Mar-
co; a pessoas de tratamento; -.a
vua Constante Bamcs n. 82, pos-
to -t. lL 9433

MOÇAS
Prècisa-se de modelos para ex-

posição de modas; com boa apa-
renda e tendo, mais ou menos,
1,65 de altura; manequim 42-44,
dc 30 anos uo máximo. Preterem-
6Í .ouras. Tel. 27—3180^.^6

FARMACIA
Vonde-ce ou admite-te soclo,

rua S. Francisco Xavier 635.2592
Café, bilhares, sorvete-

ria e moagein de café
Vrrdc-^e por motivo de via-

r:M. cm lusf.r (.entrai, o único
na iu vv.r; informa-.o no Caie
Moinho dc O aro; n jua Lula de
«;,»¦>« u. 6, ccr^SrJ£d££

8
v-s —

Vmde*£c uína. a rua Visconde do
H'o Brsnco'30. ortelua r.lo Bran-
c; (L -30133) X 1

VENDE-SE V
B.'7.dz . corrida Fcrd

i

AMERICA

PRÉH ISTO RICA:
À Pré-hlstoria Americana é assunto até hoje multo

controvertido e Inúmeros tfim sido os estilos de ar-
queologos, etnologos, íllologos c prescrutadores dutoda classe vindos a publico, nesto e no velho conti-
nente, tentando desvendar o mistério que encerra estesecular problema. Ninguém entretanto o encarou portio variados prismas, cm um mesmo trabalho, comoBernardo de Azevedo Silva Ramos que nos oferece emsua monumental obra — Inscrições o Tradições daAmerica Pré-hlstorlca Especialmente do Brasil a ver-dadelra síntese dc tudo que ató agora se escreveusobre a vida pr£-colomblana no novo mundo e à luz dcargumentos novos, notadamento arqueologo-paleogra-flcos, nos - eonvence, sem deixar duvidas da existenclade ligações remotíssimas entre os antigos orientais e os
primitivos ocidentais. No primeiro volume desta obraora publicado encontra-se a tradução da Inscrição da
pedra da Gavea. O segundo volume que era breve viráao publico acha-se em plenos trabalhos tipográficos ode revisão.

Pedidos á Viuva Bernardo Ramos
Rua: Augusto Severo n. 105

S. Paulo— (Brasil) -
ou á Mecenas da Silva Ramos

Rua Visconde de Pirajá n. 540
Telefone 27-0594

Rio de Janeiro — (Brasil)
(L 2337

VENDEDORES
Importante companhia oferece oportunidade, a

quatro rapazes d ebôa apresentação, para a obtenção
de grandes lucros, com a venda dc artigos de fácil
colocação. Tratar com o Sr. Luis Sá, á rua Paulo Fer-
nandes n. 24, Praça da Bandeira. (C 57921

Botafogo 48 contos
Vende-se ótimo terreno em sl-

lenciosa e arlstocratlca rua trans-
versai a V. da Patrla. medo 12x2il.
proprietário á. Av. Rio Branco _77
terceiro, sala 8, telefone 43-4285.

Concertos de rádios
domicilio. Qualquer marca,

laboratorlo do radio; à Praça Ola-
VO Blloc n. 7, telefone 28-5583.^

Verão, em Copacabana
Alu«a-&e casa mobilada á rua

Toneleros n. 215. Vêr e tratar a
qualquer hora. Tel. 27-160^

CASA EM IPANEMA
Aluga-se, acabada dc construir,

confortável, com todos os requl-
sitos modernos e SFa®e.- Fa™|
de Amoedo 88 e 86-A. (L 304^6

ÓTIMA OCASIÃO
Vende-se Instalação completa

ou írac&o, composta de motor a
oíeocru 16 H. P.. «»' dfaamo
Amarell 11 proprlo para força
a luz. ^ Z4BB

Concertos de rádios
Em casa, por radiotócnico par-

tlcular serviço garantido c preço
modlco. Atende-se qualquer dia
e hora. Av. Marechal Floriano
"• 214. T=l. ,.43-4500. ^ Jj

Quarto com pensão
300$000 |Aluga-se em prédio novo, com

moveis e pensão a casal decente.
Rua Alzira Valdetaro n. 7, esta-
cão do Sampaio.  (L Zjl»J
Automovel — Urgente

Vende-se um, do lüxo, Sedan
4 portas, om estado de novo,
vista ou acetti-se tímtem
mo parto do pagamento um ou-
tro carro. Ver e tratar com &car-
magnan na portaria do notei
Avenida das 17 ás 18 horas ou no
quarto n. 461. (L 2ol6

àco-

Cachorra perdidap.rdcu-fi- umà dttlsll mela po-
lic.a»! cor am.arc:a, ainda nova,
lias nned.âçôeá do Làrgo rio Ma-
cn-tlü. Ciraf.í.c.wc b~.n a quem
k nch-ir, cu êcuber r.onclc está.

dlng!r-te á rua do Cate-
to n. 103. Botequim, da pelo no-
me Oe V7iolet»A. (.L 9592

APARTAMENTO
A! u Arm-iO dois -apartcimentcxs no

li. Soicfoso Vai. da Patrii 52,
t: .1 para grande 1'amllia,- co.ii cm-
pias e c.sp?çoü:.s p^eas e cutro pe-
qu*vio com dU'jò í.Aias e cozinha;

vcu Tw»
SEIS CONTOS

Para oorr» negeeio, prcclfco. d2
q.: .vn mi emprese-.*, lo'o promi££0-r.a oonvooib . iadores. Pago os ju-
roa dr :i00SC00 ir.c-iisa.it; prr.so a
comtincr. Ofc.^a para. L 30162. na
portar;a de^ic jcrr.r.l. (.L 20462

CASA MATERNAL
MELO MATOS

%sllo de crianças abando-
nadas. — Iterebe donativos.
II U A F .» K O N. o u ¦(U 25783 I

Apartamento em Copa-
cíibana

A.j a-.:, a :ua Figueiredo Ma-
g. ai98. ficlificlo Nobre, ótimo
i^uáícnio; tratar a tiiivsi
OUVÜÍ: 23. 1°. (L 0530
Ipanema — Terreno
V.adi-i» a rua Nascimento Sll-

?a. ".ii2 10x21: tam eògcto, ôni-
bVj a pjrta. Pr«éço *1j cantoò.
1- w : .c...r'.o Av. úío Branco 77,

8. j® andar. Tsl. 43-4285.
(1J 9370

GUARDA - LIVROS
^«"istrado, multo pratico em

zouoe os eervlçoa de escn.orlo, es-
rr-cialmenta contabllldad3
rrial, oíerece-se para trabalnar
diariumente ou per empreitada, u
Diirtir dgõ 13 horas, mcluaive Uo-
mlngoâ e feriados. Acaíta lambem
ti-abalhu noturno, com>o.tivel;
chamados por favor a Nunes pc-

telefen 43-57 <7. yl»

Residencia de luxo'
Vende-se em rua residencial deBotafogo, recem-construlda, mobl.lada, com todas instalações, inclu-slve gurage. Facilitia-se o paga-mento; informações com Avelino,á rua Io de Mqj-ço n. 85, Io and.,telefone 23-2316. (L 1038G

GELADEIRA
Traspassa-se o contrato d» uma

geladeira eletrlca. O. E. no valorde 6:500$, já tendo pago a meta-de, mediante a Indenização deCOO$COO. Tratar à rua Republicado Perú n. 60, 2° andar.
(L 1M5

Procura-se alugar um
palac.etèNão afastado da zona Urbana,com vastos salões e amplas acomo-dações, propostas enviar a'L 23444,na portaria deste Jornal, com des-crlção do prédio.  (L 23444
HOTEL

Na Avenida Atlântico., com 49
quartos mobilados, todos com vis-ta. para o mor e agua corrente,vende-se por 25 contos, metade& vista. Aluguel barato. Longocontrato. Negocio urgente, causaviagem. Telefone 27-0491 ou Caixa2177. - (L 30201

QUALQUER PREÇODurante a lm quinzena de De-zembro o "Centro das Rendas"venderá sem lucro. Precisa-se xe-duzlr o "stock" para o balanço.— Avenida Pa£sos n. 69.
(L 1536

Magnífica residencia
na Baía

Vende-ae uma do 3 paYimentoscom todo conforto para família
dc tratamento. Situada no pontomais aprazível o arletocratico da
capital.baiana (ItWgo da Graça).
Preço unlco 100 contos á vista.
Tratar * rua Visconde PlraJA 044
apartamento 2, Ipanema.(L 33733

APARTAMENTOS
Compra-se até 110 contos, pa-

Samento 
a ^.Tistii» pequeno pw*lo vdeaBe genero. Negocio direto,

informações . pelo telefone 23-
2403, de 1 MSS horas.

(L 33747
PRÉDIO NA TIJUCA
Alug»-»e" o «confortável prédio

rcsldemolal, & rua ¦ Guaxupô 11. 32;
trata4 rua Conde de Bonfim
n.- 579, telefone 48—2170._

(I* 3401
BINOCULO• üelts. absolutamente novo, ao

preço d. 4&0« «rm lugar de 700».
Vendo-se k, rua Conde Bjmm-
di n. 17. (L 3437
CIRCUITO DA GAVEA

Vende-se unia barata com mo-
tor eapecl»!'; "te B0 H. J. a
circuito. Rua Senador Dantaa 133
bu 33-3800. Dr. Benato.^ 1M37

MAQUINAS
oom<« iok» e l d* eortax. paza
desocupar lugar, na Papolaria
Mi mi; .L rrta da Oonoelçio a. ei.
Niterói. . (I. 10638

Oficina mecamca
AlUga-se á rua HumàltA 1«6.
S> (li ÍOWO
MUITA ATENÇAO

Por motlro de doença traapaa-
fia-se o contrato'd* pens&o Mar-
quês do Olinda a dois passos da
praia,. tendo 36 quartos todos
alugados com. grande Jardim e
campo para tênis. Tratar * riu
Marquês de Olinda 04; T?1; 26"
8335. • (X. 10641

ALUGA-SE
A' rua Marquês de Abrantes 161

e 170. grandes e areíadas salas
na rua Marquês de Paraná 21. um
quarto espaçoso e arejado. Tratar
& rua Marquês de Abrantes 191.
Tel. 35-1683.' • (!¦ 10643

ALUGA-SE
Na pensfio Marquês de Olinda,

uma grande e luxuosa sala a pes-
soa de fino trato. Tem grandelàrdlm'e camjio para tenls. Rua
Marquês de- Olinda 64. Tel^. 36-
5225. (" 10042

Negocio, de ocasião
Por 'motivo de viagem vendo-se

uma. boa pensão no centro, dan-
do boa rsndh, para qualquer. In-
formação, procure por Renato,
das 16 &s 16 horas, a rua 1 de
Setembro n. 59. 2» andar^

DETECTIYE - ALBANO
VIGILANCIAS e lnvestigaçôas,

pagamento depo!3 de terml-nado. —
CARIOCA,n. 34. 2°.Telefone

32-7337. — Consultas Grátis.
(L 1210

SOBRADO
Aluga-te o Io r.ndar a rua Se-

nlior dos Pt\££cs n. 65, prosimo
rua doe Andradas. Grande ta-

;ào, cozinha c W. C. Trata-ee^na
loja.

Ótimos aposentos
Alugam-se duas excelentes ©a-

Ias de frente, mobiladas, na Pen-
ato Olinda, casa de rigoroso tra-
lamento e todo respeito; & rua
Silveira Martins ldl. fone 36-
0096. (I* 16717

Café e bar — Centro
Vende-se ou admite-se socio,

boas férias, funciona dia e nol-
te.. Tratar com Alves; á rua do
La^adlòV &. 75. (L 23736
LOJA, s. JOSE' N. 49

Traspassa-se com os moveis o
contrato, aluguel - 640f. • (I*, 16790

EMPREGADO
Preelaa-se rapaz para pratlean-te de eocrltorlo sabendo escrever

& maquina. Cartas e referencias,
Idade e ordenado que pretende
Eara 

a portaria deste Jornal para9547. (L 9547

23208
SALA DE JANTAR

Compra-se uma è particular,
moderna, com pouco uso e por
preço ds. ccaaiào. NAo ': perde
tempo com negocio irrealizavel.
Carta pera L. 13253, ca portaria
deste Jornal. (L 23253

SALA — OUVIDOR
Aluga-&? grondo e oem «reja-

cNa para escritorio, atolier ou ma-
uteuréi a rui do Cuvldcr n. 138,
elevador, alteõ da Perfumaria C:\r-
ne i "O. ^ 9319

CÃO FEKINÊS
veade-te cem 2 anoa,

b.* mo exemplar, para tratar
U..J i!ie:c.c.' --I-81I0, faiar paral>. Madalena, quarto 64, de pre- .'..i p:.a. manhà. (L u5€C" 

PRÉDIO — CÂTETE
V. dois bons prédios de

r -.1. Cr negocio e moradU,
u \ e r.ovo. 1G0 e 170 contos. In-
fc Av. Rio Branco 77, 3o
aití.r. Alia 3. Tel. 43-4285. An-
tc1 a (L 9572LOJA

Prcelsa-se dc uma. no centro,
©R..C as ruas Buenos Aires, Qul-t. ia. Roíario c adjacências; tra-
ti' • pelo .c.erenc 22-9757.

(L 23853

OTÍMO NEGOCIO
Vende-se uma das melhores lei-

una» doe duburbioii desta Capital,
tendo uma colocação dc 20 mil
litros mensais. Nào paga aluguel,
ainda recebe. Contrato 7 anoà no
mínimo. Preço 65 contos. Facill-
ta-&e o negccio, desde que se tra-
te de petstoa idônea. Motivo da
venda, negocio maior. Para mais
informações, pelo tel. 23-4784,
com o tír. Borres, das 8 horas
em diante. 0't!ma montagem.

(L 9324

Doença da idádc
Diagnostico e tratamento dns

doenças intimeis das senhoras. Ea-
crova a mulher medlce. Caixa
Peitai 2906, Rio. (L 1616

ENCERADEIRAS
Compram-se usadas, mesmo

quebrad-as, poga-^e bem. Telefone
22-3727.  (L 16351
Amassadeiras para pãoVendem-se usadas, em ewtado
de novas, diversas ma-rcas e ta-
manlics, por preços de liauida-
ção, até fins deste més; a rua
ao Riachuelo n. 44-A.

(L 2073^
MANGAS ESPADA
Superiores c escolhidas da

Fazenda Sta. Helena, Munici-
pio de Vassouras, E. do Rio.
Aceito encomendas para entre-
ga em fins de Dezembro. João
Dale. Candelaria 13. 4o, £. 2.
Edlf. Western, fone 43-4416.
HlO.  (L 38035

PERMUTA-SE
Ótima residencia; á rua Pran-

cisco Muratori (centro), por ou-
tra dc igual valor, na rua do Bis-
po; t.atar com Celso; a rua do
Rosário n; 114, 1" andar, das 14 às
16 horas. (k 11010

APARTAMENTO
IPANEMA

Muja-sc otlmo c confortável; &
rua Maria Gulterla n. 23; chaves
na portaria ou no Io andar, apar-
lamento 8. (L 11037

COFRE MILNERS
Vende-te um grande, fabricante

lnslês, com duas portas, quatro
cavetai, um deposito, para livros,
puxadores c vista de metal. Ver e
tr..tar sómente hoje, por motivo
de mudança; A rua Mayrlnt Veiga

28, 6o andar, sala 6. (L 30358

CORREIAS
Aluga-se a pessoas fracas, quar-tos com pensfto a preços modloos.

Estrada ünl&o Industria 3270.
(Teleí;. Correias'06).. (!» 9546

TANGO ARGENTINO
Fox lento, valsa inglôtsa e todasao dansns modornas. Aulas parti-culares diários; A praia dc Bo-tafogo n. 412, telefone 20-0050.

(L 1821

PABCISAMU OD B P U U AH
O » A M O t> E

SOMH KO'
ELliXlR

NOGUEIRA

PALACIO MARMARA
Paisandú 48 — Fia-

mengo
Alugam-se amplos e conforta-vela apartamentos com 3 salas, 4dormitorlos, varanda espaçosa, edemais peças de esmerado acaba-mento, próprias para família tra-tamento. Tratar -no local. Tole-fone 25-2367 ou á rua do Ouvidora. 90, la andar. tel. 23-1825 —

ram-i 26. (O 57806
Quer estudar línguas ?

Dlrlja-eo ao Departamento deBnslno da Oasa do Estudante doBrasil. Largo da Carioca n. 11,2° andar, telçfone 22-7193, ondeencontrar* o ensino de dlferen-tes Idiomas entregues a profes-cores natos, a preços moderados.(O. 85.212
S. O. S.

(SaBVIÇO DE OBRAS SOCIAIS)
V. Excla. tem roupas ou uten-

slllo* usados? Telefone para 2a-
8837, que mandaremos buscar emrosca residencia e faremos naSíde do S. O. S. na Praça TI-
radentes, 67 2a. andar, critério,sa diatrlbulç&o entre os neces-sitadoe. S. O. S. agradece aot
que lhe derem apoio.

(O 37378
Apartamento luxuoso
Aluga-se, mobilado, a casal ourapaz de fino tratamento; & ruaBambina 22. Tratar pelo '.2 lei o-ne 2-2-6840. (li 15966

CASAS
N&o venda a sua casa sem con-sultar "A Redentora" S. A., ruaUruguaiana 134, Io. (L 23710

CASAS
Compram-se nos bairros de Co-

pacab&na, Orajaú, e Conde Bom-fim. Só Interessa negocio dirétocom os proprietários **A Redem-tora" S. A. Rua Uruguaiana 134,sobrado. (L 237111
Alto da Bôa Vista

Vende-se casa e terreno 6.500metros quadrados; trata-se como proprietário na Estrada Velhada Tljuca 626. (D 23721
AÇOUGUE

Vende-se um de grande movi-mento e muito bem colocado. Es-tá livre e desembaraçado. Iníor-maçóes com o Sr. Almeida; A ruaRepublica do Perú 18, loja.
IL 23722

MECÂNICO
Procura-sc um. para serviço depropaganda, Inteligente c do boaaparência. Paga-se bom ordena-do e garante-se futuro. Idade atô30 anos. DA-se preferencia aquem tenha boa Instrução esco-lar e conhecimento de outrosIdiomas além do portugufls. Orer-tas para a portaria deste Jornalpara li 23728. (L 23728
PASTA PERDIDA

Entre rua da Alfândega c Toméde Sousa contêm documentos tfaturas comerciais de José ota-vlano Melo, residente em BarraMansa, gratifica-se a quem acnoue entregar na Avenida Toma <teSousa n. 124.
(O 57922

Casa mobilada em
Ipanema

Aluga-se pelo-ver&o, 4 rua Joa-
na Angélica n. 85, ótima casa,
recentemente construída, pertoda praia, com garoge, agua em
abundancia e todo o conforto
moderno. Tel. 27-5620.

(Ii 16774

Confortável residencia
Proximo ao Flamengo, para la-milia de alto tratamento. Tras-

pas6a-se o contrato de um luxuo-so prédio, com ou sem moveis,com oito quartos, três aalas, hall,quatro banheiros, cozinha, copa,dois quartos e banheiro paracriados, garage, etc. Informações& rua 13 dc Maio n. 64-A.
(L 10093

Mecânicos de radio
Precisa-se de bons mecânicos

de radio A rua do Lavradio 67, Io
andar. Paga-se bem.

(L 30272

CARVOEIROS
Para boas matas, perto do Rio,

precisam-se carvoeiros empreltei-ros, auxliiando-se puxada lenha. -Serviço para muito tempo. Tratar r
& rua do Rosário 159, Io.

(L 16729

VERÃO NO INTERIOR
Casal precisa quarto com peo-sâo para veranear. Informações

para a portaria deste Jornal paraL 9529. (L 9-529

EMPREGADA
Precisa-cc de uma empregada

para eecrltorlo, tratar a rua Ge-
neral Caldwell 83, com o Sr. Mo
ralti. (L 10423

Pulgas, percevejos.iv:itr.s. formigas r cupim. V. S.
po; jSOCO os extingue por com-
pieto. eom o Infernal, pedido pelotelefone 23-2428. 1|2 litro.

(L 9556
CARCO DE PESCA
Veaíí-se cm perfeito estado,

cc .- . motor a oleo 60 HP e 16 bo-
tcs tcte;onc 42-0212. (L 23836
FHIFICIO SERRUYA

c:n a^ua corrente. Só fa
milia; a rua da Rclaçáo n. 55.

CL 23830

ENCADERNADOR
Preclsa-ee, á rua Pedra do Sol

(L. 23304n. 22
Automovel — Vende-se

Uma barata Ford, em boas con-
dlções; tratar na Garage Unlüo

(L 10424

FOGÕES
Vende-se 20 fogões para lenha

com 5 bocas e chaleira com pou-co uso na Avenida Nova York 12,
Bonsucósso. (L 23676
Apartamento mobilado

cm Copacabana —
Posto 4

Aluga-se a família de trata-mento, no Edifício Bolívar, proxl-mo á Avenida Atlantlca, á ruaBolívar n. 35. (L 30390

PRECISA-SE
De um rapaz dc 18 a 18 anos,de boa aparência para o comer-

cio; prefere-se portujuês; lnfor-
mações á rua dos Ourives n. 105t
com o Sr. Barreiros. (L 10599

EDIFÍCIO SEABRA
Aluga-se grande lindíssimo apor-

tamento com ou sem mobília e
com todo o conforto; á praia do
F-.- nengo 88. Tel. 25-0320.

(L 1931

Apartamentos — Copa-
cabana

Alugam-se & rua Copacabanan. 897, sala, quarto c banheiro eoutros maiores para pequena ía-milia de tratamento. Tratar pe-lo telefone 26-5301. (I, 16647

Gavea — Apartamento
Aluga-se com todo o conforto,

para famlUa de tratamento, oapartamento n.3 á' rua Marquêsde S. Vicente n. 23. Trata-se noBanco Regional, rua Io de Março71, loja. (L, 23703

FORD V 8
Modelo 1035, cabrlolet reversl-vol, èm perfeito estado,-vende-se.Informações das 6 ás 6 hora».Edifício d'A Noite, sala 1518. Te-lofonc 43-3318. (L 30286

VENDEDOR
Procura-se um para perfuma-ria de marca conhecida; ordena-do e comissão á rua General Cald-vrell 281-A, das 12 As 13 horas.

(L 23824
Negocios nos Estados

Unidos
Pessoa dá responsabilidade, emviagem para fisse país, onde sedemorara cerca dc. 2 meses, ofere-ce-se para tratar de qualquer ne-

goclo ou efetuar qualquer com-
pra, mediante pequena comissão.Da todas as garantias. Procuraraté 27 da corrente, Osvaldo, Ave-nida. Gfaça. Aranha 47, loja.

. ;. (ÍÍ 851 õ
COMPRA-SE

Casa acabada de construir, com4 quartos, 3 salas, centro do ter-rono em Copacabana, Ipanema ouLagõa. Cartas para N. O., ruado Passeio n. 70, portaria.(L 10932
SENHORA

Olstlntia que tenha uma oumais filhas de preferencia profes-soras para residir cm um colégioe auxiliar a administração. Tele-fone 2792. (L 10017

Fabrica dc tecidos
Precisa-se de remetede-res eajudantes na Fübrica da rua JcãoFrancisco 24, Matcio.

(L 30163

BALANÇA
Auto-maquina vende-se & ruaVieira Fazenda 70. (L 2451

VAI CASAR ?
Faça sua lua dc mel nos apar-tamentos novos e dc luxo de 420»

a 4809, do Palaclo Blalr, & ruaS. Clemente 100. Tel. 26-6600.Sossego, conforto, dlstlnçfto, éguaem abundancla. Contratos desde6 meses. (L 16604
BOM PRÉDIO

VENDE-SE
Quatro quartos, tr&s salas, fo

gAo a gás, banheiro completo <
quarto para empregado; A ruaPlaul 250: (L 23644

VENDE-SE
Especiais parelhas de animais,bons caminhões. Vêr e tratar &rua Itaplrú n. 47. (I» 11071
Escritorio no centro
Aluga-se uma m&gnifica sala,clara c arejada para consultcrlomedico ou escritorio. Edifício de

cimento armado. Rua do Carmon. 49. Edifício da Companhia
Nacional de £?guro Mutuo Con-
tra Fogo, (C 57020

Caixa ou correntista
Senhor ldoneo deseja lugaresacima. d& fiança. Cartas para a

portaria deste Jornal para L 23653
(L 23653

Oficiais bombeiros
Competentes — Precisa-serui Francisco Eugênio 371. Pa

ga-se bem. (L. 10865
Oficiais eletricistas

Competenterui Frincieco
gi-í« t>:m. Eugênio 371. Pa1C3C

JORNAL PARA A JOAWNHA

JOANINHA — Aeonu atm. nio
ponho mais em duvida o que «tio Mancco me disse.

Quando um homem quer. quermesmo. Bis a razfio por que mo
queixo. Ató hojo n5o encontrei
quem sustentasse um capricho
por minha causa. J& passei atitia e não chegarei a vovó...Aceita 173 beijos c 482 abraço»da tua MABOOAB
TRATOS ÃTBOLA...

8412 1248

SONHO DO GUEDES

^214 ^

SOL OU LUA

1482 1428

NAS NUVENS

ÜNIAO

v.

489
748
973
245
449

<L 11077

MEYER
868
998
679
885
340

<L 11078
N U V E JN S

f
717
554
085
913
860

(L 2501

GARANTIA
v - 148 :

777
847
176
979

(t 16853

PEKOPOLITAHÀ
f W.

8491 . )
JARDIM zÕOLÒGaCO

O Jardim Zoologlco está mag-
nlficamente Instalado em Vila Isa^
bel. bondes e aut»-onlbus * tod»
nora. Magnífico ponto para pique-niquo. Nâo deixem de vlslta-iO.

ExposlçSo permanente de anl-
mais: Festivais desportivos aoe
Domingos e diversões ao ar livre.

(8480 — 8473

CONSTANT1NO
034 '"§§11
359
319
622
234

(L 11079

PARA TODOS
Foram vendidos ontem

os seguintes carros:
3210
3663
3759
4243
4148

023

(L 11080

N. L.

370
969
094
491
924

l

(t 11035

ESPORTIVA
306
949
532
019
806

(Ij 30452

REBATE
351
866
096
963
476

(L 9594

VILA
440
289
355
615
743
443

(L 9593

AGWA DE OUROv 0845
751
728

4307
3676
9121
4280

PATI DO ALFERES
Férias, descançar?. Procurem o GHANIWS HOTEL PATI, oomple-

tamento reformado e atendido pela família dos Pro£,ri®^®fl°5,;
Conforto, higiene, mesa sadia. Dlerias de 12» ^
doentes. Informações no Rio LARGO JOSE CLEMENTE, 16^ Me-
fone 28-2229.

Terreno — Centro
Vende-se com 2 frentes, rua doSenado e Carlos de Carvalho, me-dlndo 6m30 de frente por 73 defundos. Trata-se no Banco Re-

glonal, rua 1° de Março 71, Loja,
(L 23704

Dr. Bengaé, 16, Rae Baila, Pari».

BM1ME BtNGUE
Apr. D. S. P. :m &-3-I913 *ob oN'»

RH EU M AT IS M O - COTA
nevralgias

Venda em todas as Pharmacfas
(C 40734

VENÜE-SK
Por motlTOfl d-» outros nrgcclo»,ls2l de comestível», estilo p-aque*na coníciuiria, bem tt/rcfjuc/adadeixando lucro mcnMl llquifl » tí<l:500f000 a 2:0006000; trrr.la-/-ena rua MarU c Ikirros 11. 65-A,botequim, tias 11 ás 14.30, c doa1<J Ab 20 horas. (1. £376
GATOS ANGORA S

Vende-so por qualquer preçoum angorA cinza c femea, brancr.,com 10 meses, bf.m como v&rlc.toamarios belgas, ótimos cantores;6. rua Catumbl n. 35, 1° andar.
(L 235f)

CASA EM ITAIPAVA
Vende-so lindo bungalow r.oxnoltoor ponto, cinco quartos; trt.-ta-oo pelo telefone 27-2449, nesavcidade ou ent&o cm Itaipava, n^Armaaem Xavier. iL 23541

ENFERMEIRA
I*iaM Petropolis; precisa-se domoça branca, robusta, cemcompromissos, para tratar de uma,senhora paralltica. Emprego eíc-tiro; ofertas com referencias eretoato para Mme. Braga; á rua!M«jechal I>eodoro 209. Fetrcp&lU:.(L 2135
Aos Srs. Fazendeiros
Oferece-se um Sr. Sul Kiograji-dexuae, pars, administrador ou au-xülAr do mesmo, trabalhando com.trator, camlnhAo, com pratica dofatorlco dc canòas, lenha da to-do íeltlo e laTOUra; recados ãPedro . Silva, 4 rua ICatlas d»Cuitha a. 68. Pllaree.  (L 1839

CASAurrm. grtaad», pr^pj—reforma, laclUta-ee o pvCimento, em Boaisucesso; lnfor-maçfiee no Caminho da Pregue-
Bl*n . 383. (L 2341
Prédio para industria .

Ou deposito — Aluga-se emotixnae condições; á rua IDr. Jo-t>im n. 41, Engenho Noto; tratar4 Avenida Rio Branco 111, 6° azv-dar, sala 610. Cia. Imobiliáriahttfjabá Carioca S|A. Tel. 23-3791.
 (1> 23M

TARZANVltt «Ldaiiidr SA 4TM
das em meus altouns; A rua Gon~Z3%& Duque n. 150. iRemoe.

 (li 24'M
Apartamento 580$000

AlugAr~M no posto 2, na ri»IXrvWler, com duas Galas, * dois
quartos, quarto de empregada •demais dopexbdenclas; Inlormo^*
çõee pelo telefone 27-9193.

(L '16066
URCA

Aluga-** uma garage; i At»-nkla Paeteur n. 385, terreo.
(L 9501

APARTAMENTOS
Feira pequenez femlldee,bados dc construir; á. rua, Her-menegildo de Barres n. 11, avinte metros da esquina da ruaCândido Mendes, Gloria. A's cho-voe no mesmo e trata-6ç A ruade Sâo Pedro n. 79, 2° andar.

(L 243T
ESCRITORIOS

Aluga-se o 5o andar do prédio& Praça Tlradentes n. 60.
(I. 2438

IRAJA'
Vende-ae, preço dc ocacilo, itn-da casa de campo, com perto do4.000 metros quadrados dc terre-no, com agua, luz, garage c gmn-dc plantação de laranjas c ou-tras arvores frutíferas; trata-se á.Estrada Monsenhor Felix n. 271.com Carlos. (L 2300
Bom terreno — São

Cristovam
Vende-se um por bom preço:çà rua Curuzü (Junto ao n. 17),

j medindo 16 por 45 metros, pon-to final do bonde Sdo Januário;trata-se na rua Coronel Cabriuin. 57. (L 2-1 itj

PRÉDIO — GAVEA
Vende-se inteiramente novo,construçfio solida, em centro deterreno, com 5 quartos, 2 salas,cop,3, cozinha c demais Instala-

ções, garage á rua Regional 56.Praça Santos Dumont. Trata-seno Banco Regional, rua Io deMarço 71, loja. (L 23706
TERRENO — GAVEA

Vondc-so proximo da Praç.iSantos Dumont, & rua Regional,o unlco lote n. 3, com 15m,90 x36m50. Trata-se no Banco Reglo-nal, rua Io de Março 71, loja.
 (L 23703

Loja — Praça da Ban-
deira

Uma boa loja acabada de cons-trutr por 400$ e os Impostos, alu-ga-se á Avenida Lauro Muller107. (L 23694
Casa em Santa TeresaVende-se magnífico predio desolida construção, cm centro deterreno, com 2 salas, 5 quartos,etc., garage e demais Instalaçõesâ rua Almirante Alexandrino 768.Chaves por favor na mesma ruano 778. Trata-se no Banco Re-
glonal, rua Io de Março 71, Loja.

(L 23701
Casa em Copacabana
Vende-se aprimorada com todoconforto á rua Xavier da Sll-veira n. 106. Trata-cc no BancoRegional, rua Io dc Março 71, lo-

Ja. (L 23702
Repouso Santo Antonio

CIDADE DE VASSOURAS
Inauguração cm 1° de Janeiro

proximo, tratamento familiar, si-tuaçâo alta, clima sublime, reser-vam-se aposentos desde Ja. Car-tas a José Braga. Chacara SantoAntonio, na mesma cidade.N. B. — Nào aceitamos doentes.
(I» 10977

BRINQUEDOS?
Brinquedos de 200 réis a 100$. O maior sortimento, re-
cebido diretamente do Japão e Alemanha. Vendemos
diretamente ao consumidor, sem alteração nos pre-
ços. Casas de Brinquedos ha muitas mas Casa Noel
é só uma e única no Brasil. Temos o maior e mais
variado sortimento de artigos para festas, não e or-
irulho. Não compre sem vêr os nossos preços de liqui-
dacão. Lojas Noel, Rua São Cristovam ns. 317 e 219.
Praça da Bandeira. Tel. 28-5121. 7062

PAPEIS PARA
ENVOLTORIOS

£JELLOPIIANE francês le-
gitimo em folhas, tiras,

fitas, sacos, aparas para en-
feites de presentes. Papeis
transparsntes fantasias,
impermeáveis, fosco, etc...
Laminas de aluminio pelos
melhores preços. Casa es-
pecializada; á rtia do Sena-
do n. 15. (C 57.582

RIPAS DE BOBINAS
Para cerca», barracões,

etc. etc., na administração
deste jornal. (C 50452

JORNAIS VELHOS
Para embrulhos e outros

misteres, na administração
deste jornai. (C 50451

DOCE DE ALGODÃO
Vende-se uma carroclnha 110-

va 800$; uma conservadora 4 bo-cas 1:800$. Av. 28 dc Setembro
n. 175. (L 1C77D
CRAVOS AMERICANOS

Cento 1CS: 1.":
CC; no d.po;:t3 1
S. Cristovam ioí

TIPOGRAFIA
Pio» de metal — altura Dldot,

com 0 pontos em um fio, ven-
dem-se. Tratar na administração
deito lornal com o Sr. Morais.

(C OOdvo
EDIFÍCIO HELENO

AV. ATLANTIC A — POSTO
Alugam-se apartamentos peque

nos dc alto conforto a 20 me-
tros da praia, ft rua Copacabana
n 1313, onde se trata a qualquer
hora: tel. 27-0915. (O 57810

IPANEMA
A!u~2-se

APARTAMENTO
FLAMENGO

Aluga-se um apartamen-
to de luxo com frente para
á. Praia do Flamengo, tendo
quatro quartos, duas salas,
e demais instalações mo-
dernas. Quarto andar. To-
do conforto. Contrato de
doze meses, podendo ser
prorrogado, as chaves na
portaria do Edifício Santos
Dumont, í rua Cruz Lima
n. 8. Tratar pelo telefone
23—2842. <L 23233

URCA
Av. S. Sebastião

Vende-í. um ótimo terreno com
10 metro* de frente, belíssima vis-
ta sobre a bala, preço 36:000$000.
Trata-«e i» rua da Alfandega 28,
1® andar, com o Sr. Carvalho.

PARA INDUSTRIA
Precisa-se alugar terreno cober-

to, espaçoso, imediações Grajau
Andaral, acessível conduç&o —
Cartas â porterla deste Jorncl. pa-
ra L. 29B31. (L 29831
Ford 1929 — Barata
Vende-ec uma. pintura nova.

bem calçada, ótima conservação,
preço de ocasião. Negocio ur-
gente. Ver 4 rua Figueira de M=.o
n. 283. (L 104<7

d ernto 1? c uvcü ã rv:% \. T--S. n;-vc3i- ;(L 30233 I

go p.o cm0 Aá~ p:

apertrmento n. 1,
nj Mcntcncgro ICi.
chi-vrs no local d:

13 a, 17 ohras. Trata-
t lcícne 27-5293. (L 157C-3

";dlo à :í p:ç 5.

AUXILIAR
Importante casa dc ferragens,precisa do auxiliar com botit<uiuipratica dc belcáo; cartas para oescritorio deste Jornal, a L 241;;,Indicando referencies c ordenadodesejado; excusado aprecentur-£«quem nào estiver cm condições.

(L* 2413
CALDEIREIROS

Procuramos calderelros que sai-bam ler desenhos. Cia. Feder. 1de Fundição; á. rua Nery Plnhs-.-ro n. 70. Estado. (L 2413
Prédio — BotafogoVende-se confortável, cincoçniortos, trea ealas e dependcncla.?á rua Aos li Bueno n. 42-A. Faci-llt*-se o pagamento, podentío tervisitado A qualquer üotra. MaisInformações pelo telefone 48-1358.

(L 23607
Casa em BonsucessoOtitna casa & rua Plancó n. 21,e«a in; paasa-se a finnça d*oola meocs, que termina em Mar-ÇO proximo; tratar no local.

(L 23609.
Materiais de demolição

roa&oV ndom-i», preço de ocasião, por-fc-, Janelas, portais, grades, e»-oadas madeiras, ceramlci. c ou-tros materiais; á, rua ArautoLeit&o n«. 10. 7ila Isabel.<N 1MM
VIAJANTE

Antigo e multo conhecido o^or#-ktu» serviços paru qualquer ra-mo de sua profissão c zona. Of©~reco também ótimos referencias decasas onde trabalhou. Cartas par»A. Silveira, a rua Barão de Me»,quita C67, casa IV — Nesta.
(L ir»

GRANDE LOJA
Em. odiflclo novo, a2uga-sc n*nova (Clnelandla) para bar, res-taurante, etc., ou "stand" par»a-utomoveis. Avenida Augusto õe»vero n. 74, praça Paris. Trato-se no 10° andar, no escritorio d«*edifício. (L D99>

Retiro Rio D'ouro
Vendí-se à vi6ta por 2:500$000,

cinco lotes dc terreno, k rua D.Oecilla, cinco minutos da esta*
ção; informa-se pelo tel. 26-1033.

(L 22931
SÃO LOURENÇO

Em casa de família, ótimo tr»-
tamento, belo predio, centro dd
Jardim, perto oò fentes magnesia-
nas, aceitem-se pensionistas. Tel.
23-0315. (b 15913

Terreno — Santa
Teresa

Vende-se no melhor local, d?s-
íumbraute panorama, todo pcc-
parado para reccbcr construção
eom testada d d 25 mrtres a;c '20
me;rcs. tlargando para 53 mc-
tros por t»0 metros de prciur.d.-dad?, com area quadrrda o;
1.370 metros quadrados com u a
D;'.o pomar. Junto ao predio nu-
mero 773 da rua Almirante A t-
xandrlno. Trata-^c no Bin.o R--
gionil. P-ua 1° do Março
Loja. 

HIPOTE'CAS
Empresta-se cobre predies

quunía d. 25:0008000. txce'.ent.
coadlçSM: trater a rui
CcutD n. 39. Cartcrio. da-= 8 _11c C«ió 15 â» 17 hcr£_i. 1'a-r.TO. j

d. 227D 4
Rua Ipú n. 25, Botafogo

Aluga-se o amplo c coníar.avel
i apartamen-c

Miguel | Chav
ea.:

5 j Tra:arIo r.nc*-
mal i Z

de: te
no apartamento n.

. rua co Ouvidcr n.
. T:l:r-r.: 23-1825 - Pa-

57^77
ÇO,

a

AMERICA

PR 6 HISTORICA:
V '• " ¦ .• •A Pr6-hlstorift Amorlcana 6 ass unto at6 hoje multo

controvertldo e Inumeros tGm aldo os estilos de ar-
queologos, etnologos, fllologos c prcscrutadores do
tocUb clause vlndos a publico, nesto e no velho contl-ncnte, tentando desvendar o mlaterlo que encerra eatesecular problema. Nlnguem ontretanto o encarou port&o varlado3 prismas, cm um mesmo trabalho, comoBernardo de Azevedo Sllva Ramos que nos ofercce emsua monumental obra — lnscri$6es e Tradig6es daAmerica Pr6-hlstorlca Especlalmente do Brasil a ver-dadelra slnteso de tudo que at6 agora se cscreveusobre a vlda pr6-colomblana no novo mundo e & luz deargumentos novos, notodamente arqueologo-paleogra-flcos, nos convence, sem deixar duvldas da ex^stenclado Uga$6es remotisslmas entre os antlgos orientals e os
primltivos ocidentais. No prlmelro volume desta obra'ora publlcado encontra-se a tradug&o da Inscrl^fio da
pedra da Gavea. O segundo volume que era breve vlr&ao publico acha-sc cm pleno3 trabalhos tipograflcos cde revis&o.

Pedidos a Viuva Bernardo Ramos
Rua: Augusta Sevcro n. 105

S. Paulo— (Brasil) -
ou a Mecenas da Silva Ramos

Rua Visconde de Piraja n. 540
Telefone 27-0594

Rio de Janeiro — (Brasil)
(L 3387

I'1 

cas 
"maternal"

MELO MATOS
%sllo de crlan^as-abanilo-

nadas. — llet ebe donatlvos.
II U A V A R O N. 8 0
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RÁDIOS

chegaram os últimos tipos para 1937 ainda encaixo-
tados. Piloto, Philips, Philco, K. C. A. Victor c Tele-
funlcen. Grandes descontos, á vista e a longo prazo

este mÊs. Avenida Kio Branco, 25, grande "stock". — A. MATIAS. Tel. 23-4286. (L 381
Verão em Copacabana

Apartamento mobilado — PorS ou 4 meses, aluga-ee apartamento confortável mente mobila-do e tendo ainda frlgidalre e ra-dlo, etc., no Posto 2. V6r etratar á rua Ministro Viveiros deCastro 110, apto. 14.
(L . 30117

BOA RENDA
Venda-íe uma avenida com lámoradas, a 15 minutes do ecutro comercial; negocio lnteres-santíssimo para quem,puder dls-pôr de 80 a 90 centos, para ti-rar no mínimo, uma renda de1:500$ mensais. Negocio seguro.Informações á rua Buenos Airesn. 223, loja. (L 3017Ô
CASA NO GRAJAU'
Aluga-se a rua Visconde de SãoVicente 183, com tres quartos,duaa salas e demais dependencias.T. '.ar rua General Camara 37chaves na rua José Vicente 24.

_____ (L 10632
1937

FOLHINHAS
Grande variedade desde 1500,com bloco e impro&são. Rua Bue-nos Aires n. 09. Tel. 23-4948Marinho & Ramos. (L 10636

TRABALHADOR
Admite-ee um para serviços ge-ra.i£, Inclusive alguns transpor-tes, bc quizer aprece nte-ee aoI«rgo da Lapa n. 28, cnea Hldro-lltol.  (L 2099

LEICA
Maquina totograílca — Vende-me completamente nova e croma-da, com caixa de couro, preço deocasião; informações para 43-4541,com o Sr. Martin. (L 1690

APARTAMENTO
Transpaesa-ee o contrato deUm apartamento com tres quar-tos, uma cala c mais dependen-cias; a rua do Matoso n. 231,apartamento 2. (L 9406
LIMÕÜSINE DODGELuxo, com mala, quatro portas,<5 rodas, penúltimo tipo, pouco uso;vende-se na gàrage Jc.é M-suri-cio; 4 rua do Núncio 54. (L 2111

PETRQPOLÍS
Vende-se no centro, boa casacom 6 quartos. 2 salas, cozinha,banheiro com agua quente e iriac mai6 ds-pendenciaa íóra paraempregados, em centro de Jar-dlm. Para tratar com o Sr. Mcn-telro — Rua Als-ncax Lima n. 18,te.-reo. ÍL 16593

MARCENARIA
Compra-se uma ou eó as m«-quinas; datalhes para a portariad-eete Jornal pada L 1C579.

(L 16579
CASA NA PRAIAAluga-se, mobilada, para tempo-rada de banhos, no posto 5. Tra-ta-se pelo telefone 27-4349. *

ÍL 30072
SALAÓtima sala de frente para escri-torio ou casal que náo lave nemcozinhe, aluga-se, á rua S. Pedron. 183, 1° andar. (L. 30073

Resiãencia na UrcaTraspassa-se o contrato do casamoderna, com garage. frente parao mar, vendendo-se, por preço deoeaslSo, toda Instalação, moblUa-rio, utensílios, adornos, etc., áAvenida Portugal n. 24.
(L 23532

CASA EM ICARAÍ
Aluga-se mobilada por trêsmeses, a 100 m:trc3 da. praia.Aluguel mensal 500S pagos adlan-tadamente. Rua Joaquim Tavoran. 66, op.sa 4. (L 16630
CAFE' E BILHARES
Vende-se, tendo uma boa ire-çuezia e bom contrato, moradapara família. Informa-se á ruaVisconde de Itaüna n. 75.

(L 23468
Dormitorio de alto

luxo!Inteiramente folheado a Imbuíaeom armario de 4 portas (com2 metros), custou ha pouco, 6contos, vende-se por 3:500?, árua Rlachuelo n. 418. (L 16445
MOTOCICLETA

Vende-se uma Harley com sld-ear. em estado do nova, 4:OOOS,a Arenlda Salvador de Sá n. 180.
.. (L 10637

GRAJAU'Alugam-se ótimas casas, comtodo o conforto, & rua HenriqueMorlze ns. 85. 87, e 80. LugarmaLs alto do bairro CJralaú. Alu-gruels de 3605000 a 5208. Tratarpelo telefone 23-3007. (L 10628
Copacabana — Posto 3Aluga-se casa moderna com tresquartos, duas salas, copa, cozinhac banheiro. Chaves á rua Slquel-ra Campos n. 105, (confeitaria).a Pra?a Florlano nume-ros 31 [39, 2° andar. (L 16558

COPACABANAAluga-se, mobilado, por 6 meses» um ano, apartamento novo,com duas entradas, Independentes,com tres quartos, duas salas edemais dependencias, á rua Ota-?lano Hudson n. 28. (proxlmo ápraça Cardeal Arcovcrdc). Telefo-ne 27-3873.  (l 94.54
CASA EM IPANEMAAluga-se moderna, tres quartos«uas salas, esplendido banheiro,quarto de empregada, demais de-pendencias. rua Nascimento Silvaa. 283. Mobílias sala de Jantar• copa Incluídas no preço.(L 10761

'filaValpeire

Procure conhecer

a

Vila Valpire

A localidade mais
aprazível dos

suíjurbios
propriedade da .

Cia. Predial

Informações

PRAÇA FLORIANO
Ns 31|9; 2.° ANDAR

Tel. 22-7690 E. 79

Estrada Rio São
Paulo n. 885

Ou com os nossos
agentes autorizados

(L 22247rmüimrir
SATURADOR

Vende-se um, de. capacidade
para 300 litros por hora, em per-feitu funcionamento, com motoreietrico; ver c tratar á rua Alicen. 506. (L 22912
Armazém e Botequim

Em Bangú — Vende-se, fazendo23:000$000 mensais; informa-se uru.i Beneditinos n. 23, com o Sr.Bastos. (L 1647
FARMACÊUTICO"

Oferece-ee para dar nome afarmacia, preparados ou labora-torio; cartas para L 1636 na por-torla. deste Jornal. (L 1636
ALUGA-SE:

Copacabana:
Confortável apartamento 4 maTcnele.-cs, 131.
Flamengo:
Apartamento de frente no 8opav.mento do Edifício Luclndra-de á Avenida Osvaldo Cruz n. 12.
Centro:
Escrltcrics de frente no Io an-dar do prédio á rua do Carmon. 6J. . - .Trata-se com SAMPAIO,, AVE-LINO & CIA., á rua Primeiro deMarço. C3 (L 10710

BILHARESDa melhor marca vendem-se 3mesas em perfeito çstado. Ruas. Crletovam 101. (L 2249
2o andar na Galeria

CruzeiroGranda e bem iluminado, paramodlÊtas, alfaiates, cabeleireiros,etc. S. José 112, 2o, por cima .daFarmacia Freitas. (l ao23í

MÉDICOS
Con:ultorlo mobilado na Gela-

ria Cruzeiro, para clinica e viasurlnorias. S. José 112, Io.
(L 30231

BOTAFOGO
Aluga-so prédio á rua Mena Bar-

reto n. 33, com dois pavlmentos,cinco quartos, doi sbanheiros, duas
calns e demais dependências. Tra-
ta-se pelo telefone 25-1255.

(L. 23.156
Concerte seu radio

A radio Oficina Avenida, atende
a domicilio; os orçamentos sito
grátis; válvulas 50°|° desconto, sóeste môs. Rádios usados a 25Ô9; árua Senhor dos Passos 109, sob.Tel. 43-0251. (L 30209

MOBÍLIA
Vende-se uma de quarto, 8 pc-ças, folheada, toda de imbuía,

preço único 650$. Rua V. da. Pa-tria 375, casa 3. (L 2234
VASELINA PÉROLA
Para farmacias, laboratorios e

perfumarins. Depositários, & ruada Alfandega n. 232, telefone43-6679.  (L 38904
CHUMBO VELHO

Compra-ue chumbo velho, co-bre, metei, zinco, brenze, alu-minlum e ferro fundido; á ruaRlachuelo 17, Icja. (I* 2199
Teresopolis — Varsea
Quartos com pensáo alugam-secom agua corrente em casa defamília á Avenida IXelílm Morei-ra 793; trata-se com D. Jesuina.

(L 9473
EMPREGADO

Precisamos de um moço ativo,de preferencia reservista do Exer-cito, para cobrança e trabalho decscrltorio. Na Casa "O Capacetede Aço", rua Bela n. 24. S. Cria-tovam. (L. 30.237

APARTAMENTOS
PRAIA DO FLA-

MENGO

GRANDE REDU-
ÇÃO NOS PREÇOS

DURANTE O
VERÃO

((Agua quente e luz
grátis. Mobilados)

Edifício Eden
Praia do Flamengo 64

(L 30046

Apartamento com
pensãoAVENIDA ATLANTICA LIDO

Alugam-se ótlttíos, com umavista deslumbrante, largo balc&o
sobre a praia, mobília de luxo eexoelcnte pensfco; tratar á Ave-nida Atlantica n. 240, aparta-mento n. 61. (L. 30.244

FLORISTAS
Alugu-ee, otlmo local para ven-da de flores, com bonitos cara-manchÔe6, lugar aprazível e bemafreguezado; A Avenida AugustoSevero n. 30, em frente á PraçaParis. (L 1831

Bibiioléca do JORNAL DO BRASIL
Do.oíí101""8® 6 venda, na administração do JORNAL DOBRASIL, as seguintes obras, que encontraram grande tcelta-çao quando foram publicadas e cujas edições anteriores ti-nham sido esgotadas :
MINAS DE PRATA, de José de AlencarUm grande volume de 600 paginas  Rr. 63000
SONHOS D'OURO, de José de AlencarElegante volume de 270 paginas  r5. 33000
ROSA, de Joaquim Manuel de MacedoElegante volume de 430 paginas  Rs. 48000

JARDIM DE ALA', de P. VVilkhensDois- volumes com '30 paginas  Rs. 6S000
O MOÇO LOIRO, de J. M. de MacedoVolume do 340 paginas  Rs. 3J000

VICENTINA, de J, M. de MacedoVolume de 260 paginas  ro. 21000
TESOURO INDIANO, A. Doue e E. AuiayUm volume de 340 paglnns  Rs. 2»500

OS GUEIAS, de Moreno BrandãoDm volume  Rs. »500
A ORIGEM DAS COISASPELA IMAGEMVolume de 142 paginas  Rs. 2$500
A VIDA DE NAPOLEÃOPELA IMAGEMVolume de 122 paginas  rs. l»soo

GALERIA NACIONALColeç&o de retratos e biografias da vulto:. Importantesda nossa historiaPublicada em fasclculos, contendo cada um 100 retratose biografias
Acham-se á venda os primeiros 10 fasciculos

ao preço de 2ÇOOO cada um
Pelo Correio mais 500 réis por volume

RS. 300$000Precisa-se de um rapaz ativopara escrltorio e que tenha pra-tlca em serviços de estatística.Pedo-se referencias. Resposta paraL. 23406 na portaria deste Jornal:
(L 23406

CARPINTARIAS
Compra-ee uma ou eó as ma-quinas. Detalhes para a portariadesta Jornal para L 16578.

(L 16578
GARAGEAluga-r.e para carro particular,á rua Copacabana n. 730.

(L 23517

MOÇAS BONITAS
PARA CINEMA

Precisa-se, de boa plastlca,na Clnédia. Apresentar-se
diariamente das 10 ás 17
horas. Entrada do Studlo
pela rua Vieira Bueno n. 30S. Januar'0. Levar foto-
grafias.

(L 30179

SEU FOGÃO ESCAPA
GAS?

O mecânico gasista Batista con-certa, limpa, pinta, gradua, reíor-ma aquecedores e fogòes economi-
aindo 20 °l° do seu capital. Tel.29-1328. (L 14626
Maquinas de escrever

E registradoras, concertam-se ecompr&m-se; oficina de primeira.Orçamentos grátis. — Telefone23-0667 — Rua General Camaran. 165. (J 21199
EMAGRECER

Obesidade, Papada, Levantar orosto, deteltoa de postura, Ru-
gas, Espinhas, Embelezar • for-tlficar os olhos. Sistema Ame-ricano de confiança. Edlf. Odeon,7o, sala 712. (J 10661

GRAVIDEZ
.¦leio infalível. Nada de lnje-

çess. Esc»ovam com selo pararespostas, á Caixa Postal 1777.(L 33014
Sul Am. Capitalização

Compro títulos desta Cia.,mesmo perdidos ou com mensal!-dades atrazadas; á rua do Ouvi-dor n. 55, Io. andar. (L 15507
CAFE' E BAR

Socio precisa--5'- de um que dôreferencias de 6Ua idoneidade parauma casa no valor de 130 contoô;motivo de doença para informarcom o Sr. Jocé; á rua do Carmon. 69. Restaurante.
(L 9273

PRÉDIO NO CENTRO
Aluga-se, oom 2 sobrados e boaloja, na rua Bue-nos Ai<r:s 50,tres casas antes da Avenida RioBran<co. Chaves na Casa Garcia,em frente. (L 15096"RUA 

DO OUVIl£)R
Aluga e no n. 89, 2° andar, 3ótimos salas para escrltorios oucostureiras; preço 1309 e 1603000;tratar na loja. (L 29714

The priest the woman
and the confessional
By Chlniquy. Wlll pay wellfor a copy ln enfllsh at Avenl-da Passos, 30 (shop) telefone22-9209. Mr. Carvalho. (1> 10183

Desquites e inventários
Procure o advogado Manuel A.Lopes da Cruz, Edifício do Jar-nal do Comorclo, «ala 208, tele-fone 23-3678, do6 16 ás 18 horas,diariamente, com excepç&o d06Sábados. (L 23000

Negocios em São Paulo
Procure o advogado Manuel A.Lopes da Oruz, Edlflolo do Jcxr-nal do Comercio, cala 208, tele-fone 23-3678, dos 16 Às 18 horas,diariamente, excetuando os 5a-bades. (L 23000
Sitio em Teresopolis
Vende-ee na Gstaç&o da Varzea,distante 4 qullometros, com boaestrada de automovel, tendo resl»dencla com cinco quartos, sala, 2banhalroe, garage e mais 6como-dações, cor- agua própria: tratar &rua Luís de Camões n. 34, Io an-dnr, sala da frente, cora o pro»prietario, diariamente das 16 &s17 hores. (L 23339" 

CASA
Compra-se «m boa»
lor de 50 até 70 contos, nos bair-ros de Sta. Teresa, Rio Compridoe Laranjeiras. Ofertas para L 29804na portaria deste Jornal.

(L 29804
MOINHO KRUPP

Vende-Êc um, 400 D., ótimo,uma cortadelra de caramelos, umabatedeira de chocolate, uma pren-sa de e6Critorio, preço6 para de-socupar; 6. rua dos Arcos n. 23.
(L 20911

TERRENO IPANEMA
Vende-se ótimo, oom 40 metro»de frente, com vista para o mar:trata-se á rua Teofllo Ottonl 37,loja, das 9 1|2 6s 10 1|2 horas.

(L 16367
PADARIA

Alugam-ee dois msgnlTIcos ar-mazena proprios para padaria, ou
qualquer outro ramo de negocioE. Real Santa Cruz 512 e 837 Reé-lengo. (L 23171

TEATRO, CINEMA' Ef RADIO

PROGRAMAS DE HOJE

NO CENTKO
Kl VAI. — "A ditadora".
l-'I3NIX — 44O feitiço da bala»

a'*JOÃO CAETANO — "A Jurl-
L".CARLOS GOMES — "Estupcn-

da".KUrUBLICA — "Al-ló".
OLÍMPIA — "Quem será o ho-

mem? ".
OÜKON — "A volta de Miss

Lang"; u Venham os espinafres";•íDejenho do marinheiro"; "Pa-
ramount News" o ^Nacional D.
P. B." 2* feira: — "Hora da
tontaç&o"; "Mulheres enamora-
das".ALHAMUKA — "Joio Nln-
guem"; *'Fox Movietone News"
\novidades mundiais); "O Pre-
sldente Roosevelt no Rio" (na-clonal D. F. B.)ULOU1A — "Varleté"; "Para-
mount News"; "Nacional D.
P. B." 2a feira: — "Charles
Chan no Prado".PALACIO — "Mayerllng":"Fox Movietone News": "Com-
plemento nacional". 2* feira: —"Ritmo louco".IMPÉRIO — "O mistério daferradura"; "A botina maglca";Desenho colorido; "Complemento
nacional da D. F. B."PATHE' PALACIO — 44O gran-de motim"; "Metrotone n. 369";Nacional D. F. B."BROAUWAV — "Dinheiro prol-bldo"; "Atualidades,, nacional";Loja de brinquedos" (desenho);Brasil Jornal", (natural).REX — "O grito da mocida-de"; "Fox Movietone"; "Naclo-
nal". 2a feira; — "O homem
que faria milagres".RIO — "Ana Karenina"; "Fox
Movietone": "Nacional".. 2* fel-ra: —r "Uma noite na opera".PLAZA — "Jornal e desenhocomico"; "Chegada do Presl-dente Roosevelt ao Rio". 2a fel-ra; — 44Corações divididos".METRO — 44 A mulher dé meuIrm&o". ,

PARISIENSE — 44Balnearlo deluxo" ;4tO cavaleiro fantasma";"Nacional". 2a feira: — "Amor
de calouro"; "A dama fatídica";"O cavaleiro fantasma"; "Naclo-
nal".METKOPOLK -- '«Tripulantes
do céu": "O vale da morte".ELDORADO — "Pobre meninarica"; 44O filho da fronteira".PATHE" — "Melodia da BrowJ-way"; "Metrotone n. 368"; "Na-
cional D. F. B."IRIS — "Papal e mamãe secasaram"; "Os renegados doOéste".IDEAL — 44Melodia do peca-do"; 44Castelos no ar".S. «JOSÉ* —"Bonequimha desèda".T ABA RIS — 14 Carne de to»dos", 2a feira: — 44A derrocadada virtude".PARIS — "Sombra do peca-do"; 44A morte do Dr. Harrigan";"Flash Gordon"; "Nacional!'. 2»feira: — "IXastemido Donovan";"Fugitivos da Ilha do Diabo";Flash Gordon"; "Nacional".

POPULAR — "Balas ou vo-tos"; "O ultimo Inimigo"; "A
p«na redentora"; "Fla^h Gor-don".PRIMOR — "A filha de Dracu-ia"; "Patrulha aérea"; "Fldsh
Gordon"; "Nacional". 2» feira:"Destemido Donovan"; 44Fu-
gltlvos da Ilha do Diabo": "Fie-
cha de ouro": "Nacional".

FLORIANO — 44 O Jovem tata*ravò"; "Daqui a cem anos".LAPA — "Féras do mar"; 44Do-
mador de mulheres"; "O dia deMinas Gerais", D. F. B.MEM DE SA" — "O rei se dl-verbe": "Luar no campo".GUARANI' — "Desejo"; "Flash
Gordon"; "Como so faz mantel-ga em Pouso Alegre", D. F. B.

NOS BAIRROS
CENTENÁRIO — 44 Miguel Stro*goff"; "Dois em revolta".RIO BRANCO — "Amor •odlo"; "Ultima testemunha".Domingo: — "Amor e odlo";"Flash Gordon": "Central nu-mero l", D. F. B.CATUMBI* — "Um sonho quepassou": -O grande impoator";''Penedo". D. F. B.HADDOCK LOBO — "Patru-

lha aeroa"; "O destemido Do-novan": "Flash Qordon"; "Na-
clonal".AVENIDA — "Sonho de vai-sa".VELO —- "O ultimo dos molca-nos"; "A pequena camarada" (Aamlgulnha).IJRA8IL — 44Esposo e nman-te"; "Vingança do deserto".TMUCA — "Caçando féras";"Luta Inglória".AMERICA — "Bonequinha derôda".MARACANA — "A esqifidrlihado diabo"; 44Adorável traquina".SMART — "O galante MisterDeeds"; "O cruzador Endem".VILA ISABEL — "O rei se dl-verte".IIELIOS — 44Cidade mulher";"Vingança do deserto".APOLO — "Rosa do ranòbo";"A esquadrilha do diabo".GRAJAU' — 44 Adversidade".POLITEAMA — "Sonho de vai-sa"; "Adorável traqulna".NACIONAL — "Viva a mari-nha"; "Seflredos da policia fran-cêsa". 2» feira: — "A viuva ale-gre"."Seria c a vida, alegre é aGUANABARA — "Pobre meni-na rica".IPANEMA — "Esposo e aman-to".V ARÍETE* — "A bandeira";"O morto ambulante"; "Flaah
Gordon"; "Nacional", a» íelra:44A morte do Dr. Harrlgan";"O ultimo frentllhomem"; "Na-
clonal".AMERICANO — " CêJi temosoutra vez"; "O valo da morte".PlttAJA* — "Bonequlnha desôda".

ATLANTXCO — "Ave Maria";"A caprichosa".FLUMINENSE — "Sob duaabandeiras"; "Brasil cm foco nu-mero 30". 2» íelra: — Sombrado pecado"; "Privados do lar";"A sonambula": "Treino dc ar-remesso ".
PARQUE BRASIL — 44Magno-

Ua"; "Detetive invisível". 2»feira: — "Fôras do mar"; "Apu-
ros de "Armctta".

MODELO — "Adversidade".
HE AL — "Tirano Irresistível";"Rhodxjs, o conquistador"; eFlash Gordon". 2a feira: —"Inocente pecadora"; "Contra oimpério do crime"; "Vingança agalopo"; Jornal.ELiISON — "Miguel Strogoff";"A caprichosa".MASCOTTE — "A filha deDracula"; "Princesa de Broo-klln"; "Nacional". 2» íelra: —"Amor de calouros"; "Flecha deouro": "Nacional".
MEYER — "Sonho de valsa";"Yacbt da fuzarca"; "Escoteiros

paulistas", D. F. B.PARA TODOS — "Sob duasbandeiras"; "Sacrifício de umescróc"; "As novas aventuras deTarzan": "Fox Jornal 19 x 18";"Brinquedos quebrados"; "Na-
clonal D. F. B."CAVALCANTE — "Mil vezesobrigado"; "A mina da discor-dia"; "A flecha sagrada". 2afeira: — "Mundos Íntimos";"Perdida na metropole"; "Fox
Movietone": "A rainha do ser-táo".

PIEDADE — "Nas aguasda esquadra"; "Justiça de cri-mlnoso". 2a íelra: — "Nobreza
americana"; "Vagabundo milio-narlo ".

ALFA — "O ultimo pagào";"Féras do mar"; "Nacional". 2»feira: — "Butterfly"; "Cavalei-
ro da noite"; 44Nacional".

BEIJA FLOR — 44 A viuva deMonte Cario": "Olhos casta-nhos".MADUREIRA —- "Pobre meni-na rica"; 44Fronteira ©em lei".
NA LEOPOLDINA

PARAÍSO — "Heróis do ar";"Salto e galope": "Flecha sa-grada": "Atualidades n. 8", D.F. B. 2a feira: — "Mentira su-bllme"; "Entre ladrões de gado";"Fox Jornal"; 44Brasil em focon. 36", D. F. B.RAMOS — "Anjo do farol";"Galo e galinha"; "Montanha
misteriosa"; "Cinedia Jornal D.F. B." 2» feira: — "Czar de ou-ro"; "Manhã rubra"; "Fox Jor-nal"; "O que todos devem sa-ber", D. F. B.ORIENTE — 44Opera de Ml-ckey": "Flecha sagrada"; 44Ci-
dado sinistra"; 44O homem docontra". 2* feira: — "Plmplne-
la escarlate"; "Fox Jornal";"EpLsodio musical".PENHA — "Cai, cal bal&o";"Turunas de íootball"; "Mon-
tanha misteriosa"; "Braall emfoco", D. F. B. 2» íelra: —44Uma rival perigosa"; "Pânico
na Casa Branca"; 44Fox Jornal".

CIRCOS
DIIDU' — (Rua de Santana) —Fnncilo variada.DORBY — (Rua Barfio do BomRetiro) — Funçáo variada.

EM NITERÓI
EDEN — "Rainha da Arma-da"; "Dois em revolta".IMPERIAL — "Tirando o pé dalama"; 44O rio escarlate".ODEON — 44 Pirata dansarlno".

EM PETROPOLIS
CAP1TOLIO — "Caçada hu-mana"; "O terror das planícies".PETROrOLIS — "Dormitorio

de moças".

Harz. A'a 19.16 — Robert Schu-mann: Cantos da madrugada.Ao plano: Gertraud Dlrrlgl. A's19.30 — Boletim do tompo. A'a19.45 — Noticias mundiais e ale-mis (alemfto). A's 20 horas — Odespertar do Le&o — Peça musi-cada — Arranjo do texto: HugoHartung; musica: J. Brandel.A's 21.15 — Noticias mundiais ealemãs (espanhol). A's 21.30 —
Ha musicai para dansas hoje noradio — Grande aoirée dansante.Organização de Lotte Thelle. A's22.15 — E'co < da Alemanha. A's22.30 — Musica de dansa (con-ttnuaç&o). A's 23 horas — Notl-cias e serviço economlco (ale-mào). A*s 23.15 — Variedadesradlofonlcas. A's 00.30 — Notl-cias e serviço economlco (espa-nhol). A's 00.45 — Saudaçõesaos nossos ouvintes — DespedidaD J N falemfio e espanhol).

DEPARTAMENTO DE PROPA-GANDA DO BRASIL — Bxn ondalonga e curta de 31ms58, ire-quencla de 9.501 kc. — Suple-mento musical organizado para a"Hora do Brasil" pela" RadioIpanema S|A. — Concerto deplano executado pela pianista He-lolsa de Figueiredo Oordovil, pro-fessora de musica do Conservato-rio do Distrito Tederal — 1) —O dia do Brasil. 2) ~ Valsa len-
ta — de Henrique Osvaldo. 3) —Atualidades. 4) — Retransmls-sao da nossa reportagem sobre aConferencla Pan-Amerlcana daPaz. 5) — Barcarola. 6) —• En-cerramento da Semana da Maxl-nha — Palestra pelo deputadoDemetrlo Xavier. 7) — Noturno.8) — Noticiário. 9) — Lenda decaboclo — H. Vila Lobos. 10) —Noticiário. 11) — Tango brasl-lelro — Alexandre Lsvi.

RADIO ÜJJU ^AOOiiA DO BRA-61L — Das 10 ás 12 horas — Va-rledades. Das 14 és 15.30 —LuncU sonoro. Das 15.30 ás IAhoras — Musica do folk-lore por-tuguts. Das 18 és 18.45 — Discouvariados. Das 18.45 às 19.30 —Retransmiss&o da Hora do Bra-sil. Das 19.30 á& 23 horas — Ho-ras de baile.
RADIO CLCTBB HiUMHfENSEDas 10 4s 11.30 — Musicas va-riadas. Das 1I-.30 ás 12 horaa —Musicas selecionadas. Das 18.45ás 19.30 — Transmls6fto da Horado Brasil. Das 19.30 ás 22 horasMusicas variadas. Das 22 is23 horas — Musicas selecionadasNoticiário oficial do governo

RADIO
P. B. F. 4 - RADIO JORNALDO BHASIL — Jornal da Manhã,ás 7.30 hs.; Cruzada em prol daSaúde, As 8 horas; Programa In-fantll, 4.i 8.43 hs.; Programa doLur, ás 0.30 hs.: Suplementomusical, ás 9.45 hs.; Programado Almoço, ás 11.30 hs.; Jornaldo Melo Dia; Jornal da Tarde, ás16.30 hs.; Notas agrícola#, às 17hora.s; Programa do Jantar, ás17.30 hs.; Informações comer-ciais, ás 18.40 hs.; RetransmlsSáodo Programa do D. N. de Propa-

ganda e Difusão Cultural, ás18.43 hs.; Programa Cosmopoll-ta, ás 10.30 hs.; Programa deEstúdio, ás 21 horns.

RADIO SOCIEDADE FLT7MI-NBNSE — A's 9 horas — Progra-ma do Bom Dia. A's 10 horas —
Programa Internacional. A's10.30 — Gazeta desportiva. A's11 horaa — Almoço musical. A's12 horas — Musicas dos últimosfilmes. A's 14 horas — Musicas
portuguesas. A*s 15 horas —
um programa para você. A's13.30 — Minuto sentimental.A's 16.31 — Continuação do pro-grama para você. A's 18.45 —
Hora do Brasil. A's 19.30 —
Programa do Jantar. A's 20 ho-ris — Programa de estúdio. A's21 horas — A nota do dia. A's21.10 — Continuação do progra-ma de estúdio. A*s 22 horas —
Diário sonoro. A's 22.10 — Tre-ohos musicais escolhidos. A's22.30 — Grill-Room da CidadeSorriso — Programa dansante.

ONDAS CURTAS ALEM AS —-
(19.63 — 31.45 m) — A*s 18.50— Anuncio D J N (alemão e es-
panhol) — Canção popular ale-mi. A's 18.55 — Saudações aosno«wos ouvintes. A's 19 horas —1 Regiões próprias para esportes dc

(inverno na Alemanha: IV —

do Estado, em comblnac&o como "Diário Oficial".
RADIO IPANEMA — Das 0 ás9.30 — Aula de glnastlca infon-tll. Das 0.30 ás 10 horas — AVoz de Copacabana. Das 11 ás 13horas — Suplemento musical doalmoço. Das 17 ás 18 horas —Hora argentina. Das 18 te 18.45Musicas ligeiras. Du 18.45 ás19.30 — Hora do Brasil. Dais10.30 ás 20 horas — Suplementomusical do Jantar. Das 20 ás23 horas — Programa dc estúdio.A's 21 horas — Crônica. A 'a23 horas — Boa noite de P. R.H. 8.
RADIO TRANSMISSORA BRA-SILEIRA — A's 10.30 — Jornalfalado. A's 10.33 — Visita aosbairros e suburblos. A's 12 horasA V<5z da Cidade. A's 12.05Suplemento musical (Discos).A's 12.45 — Programa Radio-Filme. A's 14 horas — Intervalo.A's 17 horas — Cocktall musical.A's 18.15 — Hora feminina. A'm18.45 — Hora do Brasil. Das19.30 ás 22 horas — Programa deestúdio. A's 22 horas — Horaodontologlca do Brasil.
RADIO CAJUTF — Das 10 ás11 horas — Programa Vera Cruz.Das 11 ás 12 horas — Coclctaildas 11. Das 12 ás 13 horas—-He-raldo Portuguís. Das 13 ás 13.aOPrograma da Saudade. Das13.30 as 14 horas — r>r. SabeTudo. Das 17 ás 18.45 — Horado Crepusculo. Das 18.45 ás19.30 — Hora do Brasil. Das19.30 ás 20.30 — Hora cultural.Das 20.30 ás 23 horas — Grandebaile Cajutl.
MINISTÉRIO DA ZDUCAÇAOA's 12 horas — Hora certa —Jornal do Melo Dia — Suple-mento musical. A's 17 horas —Hor acerta — Transmissão dlre-tamento do Salão da Associaçãodos Artistas Brasileiros (PalaceHotel) da "F«6ta do Livro", pro-movldá pela Biblioteca Clrcufan-te Franco-Brasllelra, sob os aus-plclos das Sras. Getullo Vargase Marquesa d'Ormesson, Embai-xatriz de França, com o concursode Antonleta Fleurl de Barrose Valdemar Navarro. A's 18 ho-ras —- Jornal dos Professores. A'«18.45 — Hora do Brasil, do De-partamento de Propaganda doBrasil. A's 19.80 — Hora osrtíiJornal da Noite — Suplementomusical. A's 20 horas — Quartode hora cultural do "Brasil Fe-mlnlnò" (Organização da Senho-ra Iveta Ribeiro). A's 21 horasPrograma de musica de classe.
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LAVAIl SICM TlUHALHAlt
(C 5789a

LIDO
Aluga-se no Lido, por 860f000,novo e moderno apartamento narua Ministro Viveiros de Castro 82,com oito. peças; trata-se á rua daCandelarla n. 53, 1° andar, sala 15.

(L 30339
VENDE-SE

Prédio á rua Torr»s Homem 8,Vila Isabel, com seis quartos, duassalas e demais dependencias, ía-clllta-se o pagamento, em presta-ções mensais; tratar eom Roberto;á rua do Rosário n. 115, loja; náose atende pelo telefone. (L 11034
Tesouro da Juventude

E Biblioteca Internacional deObras Celebres; vendem-se, novos,
por preço de ocasião; á rua RamonFranco n. 74, com o senhor Dur-vollno, Prca. (L 30349
Armazém de secos e

molhados
Vendendo 30 contos mensaliótima íreguezla, localizado cmbom ponto da TIJuca; aceita-sefioclo com 30 contos, só serve pea-soa idônea com pratica, cuja ge-rencla e caixa ficará a seu cargo,negocio serio; trocam-se referen-cias; informações com o Sr. Cie-mente: á rua Santana n. 79.

(L 30355
AO COMERCIO

Senhor de responsabilidade, che-gado do Norte, com pratica decomercio em geral e serviços deescritorlo, deseja colocar-se. Co-nhece todos os Estados do Nortee pôde viajar. Cartas para L 30328na portaria deste Jornal. (L 30336

Menino para escritorio
Precisa-se de um rapazinho de15 anos, com pratica de serviçosde escritorio e que saiba escrevermaquina; tratar á rua TeoflloOttonl n. 113, 3° andar, sala 5, das9 ás 10 horas. (L 11024

APARTAMENTO
Transpassa-se um, para iam 111a,as melhores comodidades; á ru»do Rlachuelo n. 261, com Ribeiro,

portaria. (L 30328
Vende-se ou aluga-se
Um otlmo e moderno prédio; &ra Jardim Botânico n. 129: áschaves estão na Lelterla Condes na,n. 143; trata-se 4 rua da Cande*larla n. 53, Io andar, sala 15.

(L«3033S
AUTOMOVEIS

Precisa-se de uma pereoa com
pratlea em compras • rendas, or-denodo e comissão, pedem-se re-íerenclas; cartas para L 18807 na
portaria deste Jornal. (L 16807

MODISTÃ
Faa TMtldos, costumes • man-

teaux. Qualquer modelo 309000; á
rua André Cavalcanti n. 157. Vai
á domicilio. (L 16834
Polidores — Funilciros

Precisam-se à rua General Ca-
mara n. 335. (L 11020

CAVALOS
Vendem-de animais procedente*de Campos, bons . noto*, poden-do ser rlsto no Derbl-Clube. das

8 ás 12 procurar o Sr. José Al-
melda. (L 3038S
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Os Fantoches de Maàmg Diabo

pot XAVIER OE MONTÉP1N

SEGUNDA PAETE
O UEMONIO AJWOR

CAPITULO XXXVI
Um homicida em perspectiva

São precisos no teatro como em tudo... maL ainda queem muitas outras coisas... e eu nâo tenho proteções.Que? nem o mais pequeno?Infelizmente, não.Nem por ..arte dos homens, nem por parte das mulheres?A esta pergunta feita no tom mais ingênuo. Fernando Vc'«Bay corou involuntariamente.Ora adeus! continuou o barão, estamos entre Homens...Póde-se diier tudo... O senhor conhcce tão bem como eu o po-der das saiar,! R;sistlr á mulher verdadeiramente mulher, é lm-
possível... Concedc-se a uma protetora, o que se recusa a um
protetor...Oli! senhor barão. berr. rei! mas nem dc um lado, nem dooutro. tr»nho probabilidades de ser ppoiado.—1 O senhor está-mc causajido muita admiração.ror que?

Ora essa! Rapaz bonito, bem íclto, elegante e artista de
talento ainda em cima, não tem protetora Influente? Queria vêr-
lhe uma mela dúzia... /Infelizmente, senhor barão, não 6 no teatro de Beilevilie
que s psssôas influentes de que fala vém procurar protegidos!Em tese geral é verdade, mas basta às vezes um acaso, um
encontro Çoríultu...Ah! se certa dama que eu conheço multo bem, se interes-
sasse pelo senhor, dentro ue um mês estaria em Paris, num gran-de teatro, fazendo os principais papeis... e escreveriam até pa-
peis expressamente para o senhor.

Fernando Volnay era todo ouvidos.
CAPITULO XXXVII

O MEFISTOrEI.ES
O senhor de F06S&ro puxou da charuteira e disse, apresen-tancio-a aociva ao comediante:Escolha um destes plantadores; nâo são m&us...
Fernando Volnay aceitou, manifestou a sua gratidão, acen-

deu o plantador, depois, instigado por uma curiosidade muito vi-va, to-"—
—~ üiuiuíiiçúu, senhor barão, perguntar-lhe, de que pes-iX>a me fazia a honra de falar?Indiscrição?... Nem por sombras! retorqulu César. Essapessoa c uma grande dama, uma dama de categoria multo eleva-

da, que desfruta de uma fortuna muito considerável, de uma 11-berdade sem limites e que seria para o senhor um ponto de apoiosolido, uma alavanca muito poderosa, se tivesse o feliz acaso delhe inspirar alsum interesse.
Fernando Volnay soltou um suspiro.Não terei C&.-C feliz acaso, murmurou.Por que?. ^

—Porque é muito provável que essa protetora esclarecida das
artes e dos artistas n&o me veja nunca.

Vé-la-ã o mais tardar amanhã, & noite.Aqui?
Aqui.

 Será a pessòa cujo nome ouvi proferir ha pouco no local
da venda dos bilhetes?Por sou pai, sim. E' a Marquesa de la Tour-du-Roy.

Os olhos de Fernando clntllaram.
E julga, senhor baráo. que jma marquesa, uma verdadeira

marquesa, sc poderia Interessar por mim?
 Por que n&o, querido senhor? respondeu Fossaro, tinham-

me afirmado que os comediantes em geral pecavam por excesso
de amôr proprlo e eu o acho na verdade muito modesto. O senhor
tem bastante talento e é sofrivelmente bonito, elegante, distinto,
para que uma grande dama se interesse por si, e lhe prove o seu
interesse de mais de um modo. Por ser marquesa, uma mulher
não estit menos sujeita a todas as fraquesas femininas, duquesas
e costureiras todas têm o mesmo coração, c cs.#: coração (como
dizia Murger), muda de lugar ás mesmas horas. A Marquesa de
la Tour-du-Roy è essencialmente mulher. Disse-lhe que ela era
livre, a sua liberdade vem da sua viuvez. Sei que ela se apaixona
facilmente. O homem qut encontrasse meio dc lhe agradar, tor-
nar-se-ia seu senhor. Suportaria com a melhor bôa vontade o
domínio de um amante que habilmente lhe ltsongeasse as valda-
des, as grandesás e os instintos.

Fernando fez um gesto de surpresa.Isto causa-lhe admiração? acrescentou César sorrindo.
Talvez imaginasse que a- grandes damas eram Impecáveis?

Sabia o contrario, senhor barão.Por experíencia?Não e tenho bastante pena. porque a tal pissAa é bem bo-
nlta. Nâo é uma marques» como a senhora de la Tour-du-Roy.
c uma conUessa.

Foi agora o barão que pôs o ouvido à escuta.Lembrou-se imediatamente de Jacques Sureau, o primo da
Fernando, o da carta anônima escrita ao Conde de Vergis.

Uma condcssa! repetiu êle. Visto que a conhcce, não po»
deria ter feito dela uma protetora?Impossível. Não me conhece e demais, só teria por um co-
mediante uma desdenhosa indiferença; é uma mulher muito no-
va casada com um v-ilho e que n&o podendo amar o marido, am*
naturalmente outro.

César já não tinha duvida alguma.• • •
Era efetivamente da Condeesa Maria de Vergis que Fernando

falava. Surpreendeu-lhe os amòres? perguntou, tem a prora da sua
infldelldade?Eu não.Então quem?Um dos meus parentes. Um pobre doido, tolo e perdida-
mente apaixonado por essa jovem, junto da qual ocupa uma posl-
ção subalterna. Morre de amâres por ela. Sabe que ela é culpada,
o que lhe dá, na minha opinião, uma grande vantagem e não se
atreve a aproveitar essa vantagem, para arriscar uma confissão.

E' um tolo!Um doido, sim, mas não um tolo! Impõe muito uma mulher
da sociedade eu, Fernando de Volnay, chego a perguntar a mim
mesmo se me atreveria a íayer a côrte á senhora de la Tour-du-
Roy... Oh! quanto a isso, não tenha a menor duvida. A marquesa
é de uma Índole multo afavel t animadora, embora ache as pes-
sóis pouco simpaticas.E eu ser-lhe-el simpático? 'Nâo sei. mas por que não? Parece-me que o senhor é homem
para agradar á primeira vista.

.(Coníinúa).

I 0
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Horário: 2 - 3,40 - 5,20 - 7 - 8,40 - 10,20

PREÇOS
Poltrona 3 $000
Estudantes e crianças - 1Ç500

!¦

pi
J' • ^ T|,C4Bpu?L0MBÀRD|

«KSTOH FOSTER
CEffiR ROMERO -JAHET BECCHEft

i^g&Sííísl

í ^ Segünda-feira

PflTHE PflLflCE
(C ò'ibòü|

l#r¦ k9

Em se tratando de amores,
Sou üm sugeito exigente!
E dizem que sou "vassoura",

Que lingua- tem essa gente I

Só .amo as mulheres louras
As claras, magras, pequenas.,
Embora prefira as altas
As gordas e bem morenas...

IWtQs

no film da AFIANÇA
*OH,AS 

MULHERES

OIA^.1 NO HEJt

(C 57934

A Internacional Filmes apresentará

0 CRIME

DO Pr. CRESPI

(THE (RIME OF DR. CRISP)

— COM —

ERIC VON

STROKEIM

SENHORA
Par* dirigir pequena papelariaem arranha côo do centro precl-fia-se do uma com lnatruçfto regu-lnr, paga-se 4003 de ordenado etaaa comlasflo. FUnça cm dlnlicl-ro 4:0003. Cartas para L 11069,na portaria deste Jornal.

<L 11000
Armazém e deposito de

pãoVende-se, lugar de futuro, pro-prlo para principiante, com pou-cd capital, com boa moradia.Vir e tratar á rua Bazllio de Brl-to n. 101. Tel. 20-3492. Msyer.(L 23764
LOJA NOVAAluga-se á rua General Caldwclln. 273, telefone 22-1320. (L 18630

Patente para visporaPrecisa-se contratar uma. RuaRepublica do Perú 63, 1° andar,sala 3, sómente até 15 hora-s.
(L 23739

Q miiço cineriíà; not Bip/ dotado de

to de arcondicionado.

CASAAluga-se ótima, construçRonova, instalação moderna, comdois quartos, duas salas e maisdapendenclas; bom quintal; &rua Baráo do Bom Retiro 532, asellares na mesma, onde se infor-m*- (L 9S08
LOJA NA URCAOtlmo ponto e de grande futu-ro, aluga-se Junto ao Anexo daPaniíicação e Confeitaria Urca.

_(L_ 9514
Laboratorio fotográficoPrecLsa-se com pratica de umrapaz que saiba revelar filmes eimprimir copias; á rua 7 de S-1-tembro n. 231. sobrado.

(L 9517
Fabricante de cocadasPrecisa-se de um bom fabrl-cante para chefe de fabrico decocadas e bananada. Dá-se bomordenado. Rua do Matoso 73.

(li 10870
FARMACIA

Precisa-se de um pratico; árua da Gloria n. 90. (L> 10897
Apartamento 550§000Aluga-se um ótimo apartamen-to recem-construído com trêsquartos, sala, hall, banheiro, co-zlnha, etc., no prédio n. 15 darua Xavier L^eal. Ônibus, Avcnl-da Rainha Elizabete.

(L 10919
Camisas higiênicasVendem-so a. 2$500 a dúzia.Preço especial para farmaciasCasa da Borracha", rua do Se-nado n. 11. Tel. 42-2014.

(L 10931

.'I )
X ._i_. » '¦ »a,|

SiaS; QD[Qn l4|g||

PAVILHAO DUDU' gjjy 
77^7775

EspetAeuIos dlarlos, coin excecfto das Segundas-felras W A W / M |jDomlngos e feriados H

l.fc part® — Numeros de clrco ——'—'      ^ Br Q' — — — 2.* parte — Pe^as teatrals B

... .Noto e sensational espetaculo ^j[ ^sBb 3
*>'» !•* parte um mundo de novldades - In

Na 2» parte o maior de todos os dramaj _ Una emOQao inedita para os amantes 1TOMA PARTE TODA A COMPANH1A J 
, _ , , . . I—— das sensaqocs do Turf!!t |Formlilavcl sucesso da dupla DUDU' and » mm 9 -ARENA c de tudas as ntracoes <6 FnTS JV BT ^ Jj 

^ j V W
Amonha: — "Matinee", 6s 15 horas SsfaaJ' (C 57929

Sala no centro ban-
carioAlug-i-se por 230Í, para escrl-torio. Prédio de oito andares.Rua Buenos Aires 17. Tratar no7° andar. Tel. 23-3358.

(L 10935
CASAPrecisa-se de uma que tenhatodo o conforto, embora pequenacom garage e quintal, nas proxi-midades da Avenida Maracanã,abaixo rua S. Francisco XavierTratar pelo telefone 28-0307.

(L 10944
VENDE-SE:

Uma Secretaria "Palermo" pa-ra^ escr.torio; uma armaçáo comtres espelhos bisautÓG, para al-falate; duas armações com por-tas corridas envldraçadas; doisbalcões; duas molas portas (vai-vem) com espelhos; um grupoestofado com trôs peças e umamesinha de ceotro. Trata-ee árua Camerlno n. 32, loja.
(L 11072

Casa de diversões
^3° ° aparelhameuto2 a 3 milhões1 um., cluadro luminoso

nlMa' ^i-lmbos,gulchets e instalação eletrlca eventiladores e divisões; um tnnn-
?iL ^'!?<iS0,0 apetrechos parainstalação moderna no ge-rtAÍan g,or Pre?o Para llqui-
fô, ,B!a Teotonlo Regadas 16Lapa. Informar das 8 As 12 ho-

(li 1685;
ONDULAÇÃO

o cabeleireiro Siq^eir^atendedomicilio. Tel. 2^7 (1 2376^

HI 

¦ hLIA DO PASSEI0, 62 - TELS. 22-6490 c 6141 III
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AS 1^14-18-20s22^

Fl'JA DA CANICI'I,.* DAS HUAS PARA ASS1STIR O NOVO KILME DO «\!,\ IDA MODA. NO "METRCf". MAS MAIS AGRADAV'EIS CONDICOES: DEMCFAN- ¦

!! 

!¦ 

I DO-sr. COM AS »EI,1CIAS DA VENTlLA(,'AO PERFEITA E A TEMPER ATURA IAJtENA, CIENTIKICAMENTE CONTROLADA, DO AR COXDICIONADO IDESTE CINEMA ¦
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18 89 VES.tudantes / ! BKlgT rI¦| 91 \(so ate As 5 horas)/ <:«->:¦<.TyTTn^^Bi I
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OFICINA DE JÓIASAluga-se uma bem montada.Av. Itio Branco 127, 2o and,ir.
(L 30306

Temporada JARDEL JERCOLIS• — NO —
TEATRO CARLOS GOMES

):( ROJE I t 
"HOJE -

A'S 16 HORAS
ULTIMA VESPEItAL

A preços reduzidos e
ás 19,45 e 22,10 horas

Continuação do maior
êxito do ano

em marcha triunfal parao cehtenario ! ! !

ESTUFEM®Aü!
a revista maxima de JARDEL JERCOLIS e NESTOR TAN-GERINI.COMICIDADE ABSOLUTA !FANTASIAS ESTONTEANTES !PIADAS POLÍTICAS OPORTUNISSIMAS !No dia 18 (Sexta-feira) —• Sensacional "premlérc'\ da 3.'grande novidade da temporada

MAGNÍFICA!
Itevtsta super-comlca da Tltorlosa parceria JardelJercolls-Nestor Tangerlni

AMANHA, às 15 lioras — Ultlm.i Vcspcral elegante

TEATRO OLÍMPIA
Rua Visronde do Rio Branco, Ií3 — FONE 22-719!»HOJE — A's 16 lioras — "Matlnêe" — Poltrona 2$000e ás 20 e 22 horas — HOJEA grande novidade do teatro de revista popular!"QUEM SERA' O HOMEM"original — DE CHOCOLATJARARACA*, o nosso maior ator comlco sertanejo, nacreaçüo do"SEU M A C A R I O"DÔRA BRASIL, no samba de sensaçilu — "O Tabolelro daBaiana", de Ari Barroso -pDiretor de cCna: MANUEL PCRA |AMANHA: "Matlnée" ás 16 lioras — á noite, tres ses- "eóes: as 11>, 20.30 Í5e 22 horas. "QUEM SERA' O HOMEM" 2

CASA
Aluga-se a <Li rua Condo deBonfim n. C33, própria para fa-milia tío tratamento. Ai chavesno n. C79 e tratar no n. 533 damesma rua. (L 23761

3
DATILOGRAFA

Precisa se, uma com pratica dacorrespondência e serviço dc es-crltorio comercial; â Avenida RioBranco ns. 69 e 77, 5o andar, sala19, ordenado inicial 2003 a 250$000.

TEATRO FENIX
Companhia LC(S VASSALO, em sua nova fase apresenta:
HOJE —:— A's 16 Horas —:— HOJEVESPEltAIi FEMININA — POLTRONA RS. 25000Com a pera dc grande sucesso:"OFEITIÇO DA BAIANA"A* NOITE; A's 20 e 22 horas mais duas sessões

AMANHA: A's 18 lioras "VESPERAL INFANTIL" —Crianças até 12 anos — Its. 150(10. A' NOITE: — Duassassues, ás 20 e 22 horas.
PREÇOS: POLTRONA 11S. 35000 BALCAO RS. 2J0C0O espetáculo mais popular da cidade e rigorosamente familiar. S

Sua vontade cumpria-se com unisimples passe de maplea 1 Objeto»ficavam suspensos no espaço...Homens brigavam... Mulheres •beijavam 1 Pelor foi • re«to qaeèlc nfto esperava..
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CORACOB DMMD0S
— HEARTS DIVIDED — Direção do FRANK BORZAGE para a "WARNER BROS" (Cosmopolitan)

UMA NOVELA SENTIMENTAL
DO PERÍODO NAPOLEONICO !

com MARION DAVI ES e
DICK POWELL

SEGUNDA-FEIRA, no
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